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Technológia (τεχνολογια) 

 A technológia görög szó,  jelentése 

mesterségtan. Műveletek sorrendjét 

jelenti, melyek hatására valamilyen 

előre eltervezett eredmény születik.

 A technológiák jellemzésénél mindig 

feltehető a kérdés: „Miből, mit gyárt, 

milyen célra?”

 A „Hogyan kell csinálni?” kérdésre 

adott válasz maga a technológia. 

 Az anyagtechnológia az alapanyagok 

előállításával és feldolgozásával 

foglalkozó tudományág.

Például a nyersvasgyártás:

Előkészített ércből folyékony nyersvasat…

Acél- illetve öntvénygyártás céljára…

 

Technológia  
A technológia a mérnöki tudomány eredményeire támaszkodó, azt megtestesítő ismeret vagy szak-
tudás. Ha technológiát említünk, mindig határoljuk be, hogy miből mit gyártunk, milyen célra? Az 
anyagtechnológiák többsége nem valamilyen közvetlen fogyasztási cikket állít elő, hanem egy-egy 
lépést tesz annak érdekében, hogy egy bonyolult termék megszülethessen. Minden technológia mű-
veletek szigorú sorrendje, és a technológiák maguk is valamilyen sorrendbe állíthatók. Egymásra 
épülnek, egyik technológia „készterméke” egy következő technológia „félterméke, előgyártmánya”. A 
tantárgy során a hallgatók olyan eljárásokat ismernek meg – esetleg különböző szemléletű szerzők 
által készített ismeretanyagokból –, melyeket a végén rendszerbe kell tudni foglalniuk, át kell látniuk, 
melyik mire való, hogyan épülnek egymásra.  
Fontos, hogy ha egy technológiát definiálunk, mondjuk meg, miből indulunk ki, és mikor tekintjük 
befejezettnek. Az ábra a nyersvasgyártás csapolását mutatja. A nyersvasgyártás során dúsított ércből 
folyékony nyersvasat gyártanak, melyet túlnyomórészt acélgyártásra fognak használni. 
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A kőkorszaktól a „polimer korszakig”

BIOANYAGOK
növényi termés

váz

állati kültakaró

KERÁMIÁK
oxidos kristályos

amorf

nem oxidos egyatomos

vegyület

POLIMEREK
természetes alapú hőre lágyuló                

elasztomer

mesterséges alapú hőre keményedő

FÉMEK
vasötvözetek acélok

öntöttvasak

nem vasfémek könnyűfémek

egyéb fémek

KOMPOZITOK

bevonat, szemcsés, 

szálas, réteges

szerves

szervetlen

természetes mesterséges

 

A kőkorszaktól a „polimer korszakig” 
Az egyes társadalmak fejlettsége nagymértékben az általuk használt anyagoktól, az alkalmazott tech-
nológiáktól, pontosabban az ismert anyagokból a rendelkezésre álló technológiákkal előállított szer-
számoktól, használati tárgyaktól függött és függ ma is. Egy lehetséges felosztást szemléltet az ábra, 
abban a sorrendben jelennek meg az anyagcsoportok, ahogy az ember megismerte őket.  
Az anyagtechnológiák kapcsán azokkal a szilárd anyagokkal foglalkozunk, amelyek használati tárgya-
ink, eszközeink, szerszámaink, háztartási, illetve ipari berendezéseink, járműveink, épületeink és 
építményeink készítésére alkalmasak lehetnek. Ezen ún. szerkezeti (és szerszám-) anyagok különböző 
mechanikai, termikus, elektromos, mágneses, optikai és akusztikai, egyszóval fizikai tulajdonságai 
fontosak, azok teszik célszerű felhasználásra alkalmassá őket. Ezért a többi halmazállapot (cseppfo-
lyós, légnemű, plazma) számunkra annyira érdekes, amennyire azok hozzájárulnak a szilárd fizikai 
anyagok, ill. a belőlük létrehozandó félgyártmányok (félkész vagy részben megmunkált termékek) és 
késztermékek előállításához. 
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A kerámiák 

 Közepes, ill. nagy szilárdság és 

hőállóság, jó korrózióállóság

 Nagy ridegség, kis 

alakíthatóság, rossz hő- és 

villamos-vezetőképesség

 Az alapanyag előállítása 

általában a formaadással 

együtt történik

Karbon szálak

Üveg megmunkálása

Műszaki

kerámiák

A kerámiák a kőkorszaktól a 

nanotechnológiák koráig 

elkísértek bennünket

 

A kerámiák  
A kerámiák nem tekinthetők egységes anyagcsoportnak. Mai felfogás szerint minden anyag kerámia, 
ami nem fém és nem szerves. A kerámiák tulajdonságai főképpen a fémektől és a szerves anyagoktól 
való különbözőségük szerint lehet meghatározni: 
A fémekkel ellentétben a villamos vezetőképességük nő a hőmérséklet függvényében. 
A szerves anyagok diszkrét molekulákból állnak (bár polimereknél ezek óriásiak), ezzel szemben a 
kerámiákban nincsenek diszkrét molekulák. Az egy vagy több atomfajtából álló kerámiák kovalens 
vagy ionos, illetve kovalens-ionos kötésekkel kapcsolódva töltik ki a teret. Szerkezetük kristályos vagy 
amorf, illetve vegyes (kristályos és amorf). 
Szerkezeti- és szerszámanyagként annál előnyösebben használhatók, minél nagyobb a kovalens köté-
sek aránya az ionoshoz képest és minél tisztább, hiba mentesebb a szerkezetük. 
Kerámiák esetén a gyártó és feldolgozó technológiák legtöbb esetben nem választhatók szét. A pri-
mer formaadás és a gyártás általában egybeesik, pl. téglasajtolás és égetés, illetve "porkohászati" 
kerámiagyártás. Szekunder formaadás pedig csak az üvegnél lehetséges. Az üveg lemezekből, rudak-
ból és csövekből dolgozó „üvegtechnikusi” munka révén. Ezért a kerámiák alapanyag gyártását és 
feldolgozási technológiáit összevonva célszerű tárgyalni. 
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Miért a fémek?

Vasércbánya távlati képe 

Kirunában (Svédország)

(Forrás:LKAB prospektus)

 Jól alakíthatók, jó elektromos- és 

hővezetők 

 Szilárdságuk és szívósságuk 

széles tartományban változtatható

 Érceikből állíthatók elő, de újra 

feldolgozhatók, nem terhelik a 

környezetet

A fémek 50 000 éve 

szolgálják az embert

Jégtörésre alkalmas 16000 tonnás tankhajó 

 

Miért a fémek? 
A fémek – és a belőlük készített ötvözetek – különleges viselkedését alapvetően két tulajdonság teszi 
lehetővé: a képlékeny alakíthatóság és a jó elektromos vezetőképesség.  
Előállításuk érceikből történik, a nyers fém előállítása a feldolgozó technológiáktól élesen különválik. 
A fémek metallurgiai eljárással újra feldolgozhatók, tömeges használatuk nem jelent terhelést a kör-
nyezet számára.  
A természetben előforduló 92 elem közül 69 fémes természetű. Fizikai és mechanikai tulajdonságaik 
nagymértékben eltérnek egymástól, így felhasználási területük is igen jelentősen különbözik. A szer-
kezeti és szerszámanyagok alapfémeként igen nagy mennyiségben a vasat, rezet, alumíniumot, ki-
sebb mennyiségben a titánt, nikkelt, kobaltot újabban a magnéziumot használjuk. Magas hőmérsék-
leten működő berendezésekben színfémként a molibdént, tantált, wolframot és réniumot alkalmaz-
zuk. A nemesfémekből (arany, ezüst, platina) ékszerek, dísztárgyak, pénzek készülnek. A cinket, az 
ónt és a kadmiumot acélból készített tárgyak bevonására, korrózió elleni védelmére használjuk.  
Iridiumból pl. a Párizsban őrzött méter etalon készült. A többi fémet többnyire az alapfémek ötvöző-
jeként alkalmazzuk.  
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Az acéltermelés alakulása évente

 

Az acéltermelés alakulása évente 
A világ acéltermelése az utóbbi 30 évben is gyakorlatilag monoton növekvő tendenciát mutat, némi 
visszaesést is csak a 2009. évi gazdasági válság okozott. Fontos megjegyezni, hogy a 21. században a 
növekedése hátterében elsősorban az ázsiai országok (Kína, India) tömegacél termelésének rendkívül 
gyors növekedése áll. Az európai trend nem követi ezt, elsősorban a korlátozott nyersanyag és ener-
giaforrások miatt itt a mennyiségi növekedés kevésbé jellemzi az iparágat. A nagy vaskohászati ha-
gyományokkal rendelkező európai országok elsősorban a minőségi acélok (szerszámacélok, nemes-
acélok, különleges igénybevételekre szánt acélok) fejlesztésére törekszenek, ezeknek a termékeknek 
a súlya nő az össztermelésen belül, így az előállított összérték ezekben az országokban is emelkedő 
tendenciát mutat. 

 
A magyarországi acéltermelés az 1989-es rendszerváltás után közel felére csökkent. A piacok megnyí-
lásával a kohászat elveszítette stratégiai iparág szerepét. A rendkívül eszköz- és energiaigényes acél-
gyártás egy nyersanyaggal nem rendelkező, és energiaforrásokban sem dúskáló országban a privati-
záció számára nem jelentett vonzerőt, hiszen a piacgazdaság viszonyai között nem bíztatott gazdasági 
előnnyel. Az olcsó munkaerő jelenléte nem ellensúlyozta a hátrányokat, így a korábban Diósgyőrben, 
Ózdon és Salgótarjánban sok embert foglalkoztató iparág ezeken a területeken lassan kihalt. Az or-
szág szempontjából ez ugyan racionális folyamatnak tekinthető, ugyanakkor rengeteg nehézséget 
okoz a térségekben ugrásszerűen megnövekvő munkanélküliség. A komolynak tekinthető külföldi 
befektetők egyedül a legjobb adottságokkal rendelkező (tiszta vertikum, viszonylag korszerű eszköz-
állomány) Dunaferr-re voltak vevők. Az egykori Dunai Vasmű napjainkban a 25 évvel ezelőttihez ké-
pest mintegy fele annyi embernek munkát adva jelenti a magyarországi kohászatot. Bár a stratégiai 
célokat a külföldi tulajdonosok határozzák meg, a kutatás-fejlesztés területén folyamatosan rendkívül 
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értékes munkát végeznek a magyar szakemberek. A kohászat, mint az innovációt és az állandóságot 
egyaránt folyamatosan igénylő iparág nem hasonlítható a mai divatiparágakhoz, melyekben a köny-
nyűszerkezetes épületekben működő „gyárakat” egyik napról a másikra át lehet telepíteni az olcsóbb 
munkaerőt biztosító valamelyik szomszéd országba. Nemzetgazdaság szempontjából a mai acélgyár-
tás mennyiségi és minőségi szempontból is megfelel a racionalitásoknak, mennyiség növekedés a 
következő években sem várható, az adottságokból következik, hogy a minőség előtérbe helyezése 
lehet a fennmaradás alapja.   
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A világ legnagyobb acéltermelői

1. Kína

2. India (2010)

3. Brazília

Az európai sorrend:

Oroszország, Ukrajna

 

A világ legnagyobb acéltermelői 
A legtöbb acélt Kínában gyártják, hozzá zárkózott fel India. Brazília a harmadik helyre szorult. A vilá-
gon elállított acél mennyisége jó korrelációt mutat a népességi adatokkal, és az egyes országok gaz-
dasági fejlődésének tendenciáival. A fejlettebb USA és Európai Unió viszonylagos lemaradását az 
okozza, hogy a statisztikai adatokban az olcsó, tömegacélok ugyanolyan súllyal szerepelnek, mint az 
igényes minőségű, különleges igényeket kielégítők. Ha az előállított acélok 1 lakosra jutó értéke sze-
rint készülne statisztika, abban Ausztria és Svédország vezetné a világranglistát.  
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Az alumínium termelés alakulása

Az alumínium tömeges előállítása 

csak azután vált lehetségessé, 

amikor már megfelelő mennyiségű 

villamos energia állt rendelkezésre.

 

Az alumínium termelés alakulása 
Az ember a történészek szerint 50 ezer éve ismei a rezet, nem sokkal kevesebb ideje a vasat, viszont 
az alumíniumot és ötvözeteit a második világháború tette népszerűvé, elsősorban a repülőgépipar 
gyors fejlődésével. Ehhez hozzájárult, hogy a múlt század harmadán vált nagy mennyiségben alkal-
mazhatóvá a villamos energia, ami az alumínium tömeges előállításának feltétele. A XIX. század dere-
kán is állítottak elő alumíniumot, de csak olyan mennyiségben, hogy legfeljebb ékszerek készítésére 
volt elég. Még „régebbre” visszamenve is keringnek legendák az alumínium értékességéről, állítólag 
Napóleonnak már alumínium evőeszköz készletre is futotta. 
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Hol gyártják a legtöbb alumíniumot?

1. Kína

2. Oroszország

3. Kanada

Európában Norvégia vezet, de 

valamennyi fejlett ország jelentős 

alumíniumiparral rendelkezik.

 

Hol gyártják a legtöbb alumíniumot? 
Az alumíniumtermelést ma is a rendelkezésre álló energia mennyisége határolja be. Ezt bizonyítja, 
hogy a fejlett európai országok területükhöz és lakosságukhoz képest megelőzik az ásványi anyagban 
gazdagabb országok túlnyomó többségét.  
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A réztermelés éves alakulása

A réztermelés az 

elektronika 

fejlődésével kapott 

új lendületet

 

A réztermelés éves alakulása 
A réz jó vezetőképessége miatt az elektrotechnika legkedveltebb alapanyaga. Népszerűsége 50 ezer 
év után is töretlen. 
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Hol állítják elő a legtöbb rezet?

1. Chile

2. Peru

3. USA

Európában Oroszországban és 

Lengyelországban állítanak elő 

jelentős mennyiséget 

 

Hol állítják elő a legtöbb rezet? 
A réz ércei nem olyan egyenletesen fordulnak elő a Földön, mint a vasé és az alumíniumé. Ennek 
megfelelően alakul a termelés hely szerinti eloszlása is. Talán meglepő hogy Chilében tízszer annyi 
rezet gyártottak az utóbbi években, mint Kínában.  
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Ha 1 évi termelés 1 m magasan állna… 

 
Aki még nem gondolt bele, hogy mennyi valójában 1 milliárd tonna acél, vagy 30 millió tonna alumí-
nium, a következőt képzelje el. Ha a világon egy év alatt gyártott acélt 1 m magasan egyenletesen 
(tömören) kellene elteríteni, ahhoz egy Budapestnyi területre lenne szükség. Alumíniumból már ke-
vesebbet gyártanak, ahhoz nagyjából elég lenne a 6-os és a 61-es villamos által körüljárt terület. Ha a 
világ egy éves réztermelésének keresnénk helyet, ahol 1 m magasan elfér, a BME, a Bánki, és a Fe-
renciek tere által kijelölt háromszögben elférne.  
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A fémek újra feldolgozhatók

Alakítás

Érc

Válogatás, 

osztályozás
Használat

MegszilárdításMetallurgia

Összegyűjtés Hulladék

A fémek teljes mértékben újra 

feldolgozhatók, így a környezetre a 

hulladékuk is veszélytelen.

Az újra feldolgozott fém 

tulajdonságai teljesen azonosak az 

eredeti, ércből nyert fém 

tulajdonságaival.

A leggyakrabban használt fémek 

esetén a metallurgiai folyamatba 

visszavezetett hányad korunkban 

30-50%.

Ezzel a nagyon előnyös tulajdonsággal sem a kerámiák, 

sem a polimerek nem rendelkeznek.

 

A fémek újra feldolgozhatók 
A fémeknek és az ötvözeteknek egy, a felhasználásuk szempontjából nagyon fontos tulajdonsága, 
hogy korlátlanul újrahasznosíthatók. Az ércből metallurgiai folyamatok útján a legtöbb esetben fém-
olvadékot állítunk elő, melyet különböző technológiákkal (formaöntés, folyamatos öntés stb.) megszi-
lárdítunk. A szilárd fémet meleg és/vagy hideg képlékeny alakítással különböző alakra (lemez, cső, 
rúd stb.) hozzuk, majd a legkülönbözőbb célra (gépalkatrészek, autó alváz, vízvezeték stb.) felhasznál-
juk. Az eszközeink rövidebb-hosszabb idő alatt tönkremennek, hulladékká válnak. A hulladék fémet 
több-kevesebb sikerrel összegyűjtjük, válogatjuk, tisztítjuk, majd metallurgiai módszerekkel újra ol-
vadékot állítunk elő, és kezdődik a ciklus elölről. Az újra felhasznált fém tulajdonságai, megfelelő 
technológiák alkalmazása esetén tökéletesen azonosak az eredeti, ércből készített fém tulajdonsága-
ival. Az ilyen mértékű újrahasznosítás kizárólag a fémek és belőlük készített ötvözetek tulajdonsága, 
sem a kerámiákat sem a műanyagokat nem lehet korlátlanul újrahasznosítani. 
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Polimerek

 Jó kémiai ellenállás, kis 

sűrűség, jó alakíthatóság

 Rossz hő- és elektromos 

vezetőképesség, alacsony 

alkalmazhatósági hőmérséklet

 Az alapanyag előállítása a 

formaadással együtt történik

1907-ben szabadalmaztatták 

az első mesterséges polimert

 

Polimerek 
A polimerek természetes vagy mesterséges eredetű óriási láncmolekulákból állnak. A láncot általában 
C-atomok alkotják, de a mesterséges polimerek között vannak Si-láncú szilikonok és S-láncú 
poliszulfidok is. A láncon belül erős kovalens kötések kapcsolják az atomokat, de a láncok között csak 
igen gyenge Van der Waals kötések érvényesülnek. Tulajdonságaikat igen változó szerkezetük szabja 
meg (szerkezetüket a láncméret, az elágazások, a hozzá kapcsolt gyökök, a láncok közötti kovalens 
kötéseket is létrehozó kötések, stb. alakítják ki). Általában jó kémiai ellenállás, kis szilárdság, kis olva-
dáspont, kis sűrűség, rossz hő- és villamos vezetőképesség a jellemző. 
A polimerek alapanyag gyártása, pl. polietilén granulátum, ill. nyersgumi előállítása ugyan külön 
technológia, de a tulajdonságokat meghatározó adalékokat a formaadó technológiák alkalmával ada-
golják, és ekkor alakul ki a meghatározó szerkezet is. Ezért polimerek esetén is együtt kell tárgyalni az 
alapanyag előállítást a feldolgozó technológiával. 
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A polimerek elterjedése

Napjainkban a 

leggyorsabban növekvő 

mennyiségben előállított 

anyagok.

Az ábra a térfogatokat 

hasonlítja össze. Mivel 

a polimerek sűrűsége 

kb. egy nagyságrenddel 

kisebb mint az acélé, 

tömegben kifejezve ma 

is mintegy ötször annyi 

acélt gyártanak, mint 

polimert. 

 

A polimerek elterjedése 
A civilizált világ elképzelhetetlen műanyagok nélkül, mára már életünk nélkülözhetetlen részévé vál-
tak. Ezek a mesterségesen előállított anyagok polimer(eke)t, valamint különféle adalékokat és társí-
tókat tartalmaznak. Sikerük titka a sokoldalúságukban és a viszonylagos olcsóságukban rejlik. 
Minden orvos szeretné elkerülni, hogy a beültetett anyagokat egy második műtéttel kelljen eltávolí-
tani. Ez vezetett ahhoz, hogy a sebészek ma évente 125 millió nem toxikus, biológiailag lebomló var-
ratot készítenek. A varrat megtartja sterilitását és szilárdságát amíg szükség van rá, de feloldódik és 
nyom nélkül kiürül a szervezetből, ha a környező szövet meggyógyul. A műtét jellegétől függően a 
varrathoz hajlékony zsinórt vagy merev monoszálat használnak. Sérülések zárásához lebomló kapcso-
kat is alkalmaznak. 
A valóság ennél bonyolultabb. Rengeteg hosszú életű anyagból készült rövid életű alkatrész (elsősor-
ban csomagolóanyag) kerül forgalomba, mely már ma is komoly terhelést jelent a környezet számára. 
Az elégetésükkel nyerhető hő az össztömegük miatt nem fogja megoldani energiagondjainkat. Az 
tény, hogy így energia nyerhető, viszont az előállításuk ennél jóval többet emészt fel. Napjainkban az 
is kérdés, miből gyártják őket 50 év múlva?  
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A világ kőolajtermelése

A kitermel kőolaj 

ötödrészéből lesz 

polimer, a többiből 

energiát termelnek. 

A föld kőolajkészlete 

kb. 50 évre elég.

Millió hordó/nap 1 hordó=169 liter

 

A világ kőolajtermelése 
A Föld jelenleg ismert, a jelenlegi technológiákkal gazdaságosan kitermelhető kőolajkészletét mintegy 
160000 Mt-ra becsülik. Évente a világ kőolaj-felhasználása 3500 Mt. Könnyen kiszámolható, hogy a 
jelenlegi gazdasági és technológiai körülményeket változatlannak tételezve fel, ez a kőolaj mennyiség 
szűk 50 esztendőre elegendő. Napjainkban a kitermelt mennyiség több mint 80 %-át energiaterme-
lésre használják fűtőanyagként és jármű hajtóanyagként. A fennmaradó hányad legnagyobb részét, 
azaz több mint 200 millió tonnát polimer gyártásra fordítják.  
A diagramban a különböző színek a különböző olajegyesülések termelését jelölik. A mennyiségi ada-
tok millió barrel/day-ben szerepelnek. Ha ezt átszámítjuk SI egységre, naponta 7 millió m3 olajat ter-
melnek ki. Ha ez azon a kb. Budapestnyi területen „állna” amit megjelöltünk korábban az acélgyártás 
mennyiségi adatainak magyarázatánál, nagyjából egy hónap alatt érné el az 1 m-es magasságot. 
A fekete vonal az olaj árának változását mutatja, 2007-es dollár értékre normálva. Az adatok a világ-
gazdasági válságig szerepelnek, azóta már újra magas az olaj ára. A diagram jól mutatja, mit jelent az, 
hogy „piaci ár”.  
Ha készletre hivatkozunk, valószínűsíthető, hogy a „polimer korszak” a jelenlegi alapanyag struktúrát 
figyelembe véve rövidebb lesz, mint a kőkorszak volt. A fejlődést az jelenti, hogy az ember új anyago-
kat talál fel, illetve új alapanyagokra lel.  
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A műanyagok életútja

energia kőolaj

használat

monomerek

Polimer 

tartalmú 

hulladék

elégetés

polimerek

Hulladéklerakó

A polimerek csak részlegesen 

dolgozhatók fel újra, így hulladékuk 

többnyire csak elégetéssel 

hasznosítható.

Újabban előírásokat vezetnek be, hogy 

országonként a termelt energia mekkora 

hányadának kell polimer elégetéséből 

származni. 

Az újra feldolgozás során  polimerek 

kémiai bontása – monomerré alakítani, 

majd újra polimert létrehozni belőle –

nem lehetséges.

A polimerek természetes lebomlása 

nagyon lassú folyamat.kőolaj

200 millió év

 

A műanyagok életútja 
A műanyag hulladék mennyiségét nehéz becsülni, de az előállított polimerek mennyiségének növe-
kedésével egyre nagyobb mennyiségű műanyag hulladék is keletkezik. 
A legkézenfekvőbb és környezetvédelmi szempontból is legelőnyösebbnek tűnik a már egyszer előál-
lított és felhasznált polimerek újrahasznosítása másodlagos alapanyagokként. A legegyszerűbb a po-
limer tartalmú hulladékok elégetése, vagyis energiatermelésre való 
alkalmazása. A polimerek égéshője gyakorlatilag megegyezik az olajéval, azaz ily módon fajlagosan 
több energiát lehet nyerni, mint a kőszén elégetésével. Ennek megfelelően napjainkban már jelentős 
energiatermelés folyik polimer hulladékok elégetésével a szemétégetőkben, kohókban. 
A másik újrahasznosítási lehetőség a polimer tartalmú hulladékok újrafeldolgozása különféle termé-
kekké. Az elhasznált polimer alapú termékek polimerként történő újbóli feldolgozása újra műanyag 
termékeket eredményezhet. Ennek azonban két jelentős előfeltétele van: egyik, hogy a polimer tar-
talmú hulladékok újrahasznosítása szelektív hulladékgyűjtést igényel; másik, hogy az így kapott hulla-
dékot válogatni kell polimer fajtánként. 
A polimerek újrahasznosítása csak úgy lehetséges, ha ugyanolyan szerkezetű terméket készítünk be-
lőle, erre léteznek mechanikai, és részben termikus eljárások. A természetes lebomlásukat százmillió 
évekre becsülik.  
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Kompozit anyagok

 Több komponensből tudatosan 

felépített szerkezetű anyagok. 

Eredő tulajdonságaikkal egyik 

alkotóelemük sem rendelkezne 

önállóan

 Az előre gyártott komponensek   

„összedolgozásával”, a 

formaadással együtt történik az 

előállításuk.

Szálas erősítés

Réteges 

szerkezet

Szemcse szilárdítású kompozit 

 

Kompozit anyagok 
A kompozit anyag szerkezeti vagy szerszám anyag, kettő vagy több különböző kémiai összetételű és 
megjelenési formájú egymásban oldhatatlan mikro- vagy makroalkotórész keverékéből, vagy valami-
lyen rendező elv szerinti kombinációjából összeállítva olyan kedvező tulajdonságok előállítása érde-
kében, amilyenekkel egyedül egyik anyag sem rendelkezik. Általában egy bázis mátrix anyagot erősí-
tenek szemcsés, rövidszálas, vagy hosszúszálas erősítő anyagokkal.  
Diszperzió szilárdítású kompozit: A szemcse-szilárdítású kompozit anyagok speciális csoportja, 
amelyben az igen finom (10 nm és 250 nm közötti átmérőjű) erősítő részecskék képesek megakadá-
lyozni a diszlokációk mozgását és kifejezett szilárdító hatásuk van. 
Valódi szemcsés kompozit: a lágyabb, képlékenyebb mátrixban, nagy mennyiségű, durva erősítő 
szemcséket tartalmazó anyag; a durva erősítő szemcsék nem akadályozzák hatékonyan a diszlokációk 
mozgását, a csúszást. 
Szál-erősítésű kompozit: nagyszilárdságú, merev, rideg szálaknak (rostoknak), lágyabb, képlékenyebb 
mátrixba történő beágyazással előállított anyag; a mátrix anyaga közvetíti az erőt a szálakhoz és biz-
tosítja az alakíthatóságot és a szívósságot, míg a szálak a terhelés zömét viselik. 
Réteges kompozit: nagyon vékony bevonatokkal, vastagabb védőfelületekkel, borításokkal ellátott 
anyag, továbbá kettősfém (bimetall) és más réteges anyag. 
Kompozitok esetén csak a komponensek alapanyaggyártásáról lehet szó.  
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A technológiák felosztása

IPARI

termelő

tenyésztő

bányászati

kitermelő

kerámiaipar:  agyag > tégla

homok > üveg 

Elsődleges Másodlagos

malomipar: búza > liszt 

textilipar:    gyapjú > fonal, stb…
MEZŐGAZDASÁGI

1. ALAPANYAGGYÁRTÓ TECHNOLÓGIÁK

petrolkémia:   olaj > benzin

olaj > polimerek 

alapanyagai

kohászat:       érc > fémötvözet

FELDOLGOZÓ

TECHNOLÓGIÁK

 

A technológiák felosztása 
Elsődleges alapanyag előállító technológiák a mezőgazdasági termesztő és tenyésztő technológiák, az 
ipar oldaláról nézve a bányászati és kitermelő technológiák 
Másodlagos alapanyag előállító technológiák az elsődleges alapanyagok olyan jellemző feldolgozását 
valósítják meg, melyek a különböző iparágak számára közvetlenül felhasználható alapanyagokat biz-
tosítanak, pl.: 
- A malomipar búzából sütőipari alapanyagot  
- A cement, üveg, cserép és tégla ipar bányászott kőzetekből építőipari alapanyagokat 
- A petrolkémiai ipar földgázból, nyersolajból és levegőből benzint, gázolajat, műtrágyát, műanya-

gokat, szerves vegyipari és gyógyszeripari alapanyagokat, stb. produkál 
- A kohászat ércekből fémötvözetekkel állít elő. A leggyakrabban használt fémek alapanyaggyártó 

technológiáit külön előadás tárgyalja. 
Az alapanyaggyártó technológiákat feldolgozó technológiák követik. Az ábrán a „fémötvözetek”-től 
azért mutat a nyíl a feldolgozó technológiák felé, mert egyrészt ezek a legfontosabbak a gépipar szá-
mára, másrészt sokkal összetettebbek, mint a többi anyagéi. 
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A technológiák felosztása

2. FELDOLGOZÓ TECHNOLÓGIÁK

 Kerámiák – az alapanyag előállításával együtt 

történik a formaadás

 Polimerek – a formaadás közben történik a 

polimerizáció, poliaddició vagy polikondenzáció

 Kompozit anyagok – az egyes komponensek 

előállítása a saját anyagcsoportjukra jellemző 

technológiával történik

 Fémes anyagok – több lépésben, egymásra épülő 

technológiákkal történik az alakadás

Fémes anyagok alakadó 

technológiái

 
Miután elkészült a tégla, vagy a síküveg, gyakorlatilag beépíthető a végső helyére. A polimerek alap-
anyagait megfelelően összekeverve, megfelelő módon formába juttatva, valamilyen hőcikluson is 
átvezetve létrejönnek a műanyag tárgyak. A kompozit anyagok összeállítása az esetek nagy részében 
valamilyen egyedi technológiát igényel, alkotó komponenseit viszont már előzetesen legyártották. 
Míg kerámiák és a polimerek esetében az alapanyag előállítása egyúttal a formaadást is jelenti, egy 
fémötvözet születésekor olvadt állapotban van. Fémeknél az alapanyag előállítása után számos olyan 
technológiai lépés van, melyek eredményeképp a fémes anyag gépipari alapanyagként megjelenhet a 
kereskedelemben. Ezekkel külön-külön kell foglalkoznunk, ezek áttekintése jelenti a tanagyag jelen-
tős részét. Akár a fémek dermedési folyamatát, akár a további alakító technológiákat nézzük, minde-
gyike valamilyen hatással lesz a végső tulajdonságokra.   
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A technológiák felosztása

Fémes anyagok alakadó technológiái

Elsődleges alakadó technológiák

Az olvadt állapotban előállított ötvözet 

megszilárdítása

Álötvözetek készítése (porkohászati 

technológiák)

Másodlagos alakadó technológiák

Szilárd állapotban alakadás általános célra:

Rúd, lemez, profil, cső gyártása

Harmadlagos alakadó technológiák

Szilárd állapotban alakadás speciális célra:

Konkrét alkatrész, vagy előgyártmány készítése

Kohászati 

technológiák

Gépipari 

technológiák

 
A másodlagos alapanyagokból kiindulva egymást követő technológiai sorozatok alkalmazásával állít-
ják elő a félkész, ill. késztermékeket (alkatrészeket), melyekből a szerelőipar részegységeket, ill. kész 
berendezéseket állít össze. 
A gépek, eszközök, berendezések és épületek alapanyagai jórészt másodlagos alapanyagok, illetve a 
feldolgozó technológiák félkész termékei, azaz különböző formájú és állapotú szerkezeti- és szer-
számanyagok. 
Mivel a feldolgozóipar félkész termékeket, rudakat, csöveket, lemezeket, szalagokat, drótokat igé-
nyel, az alapanyaggyártás tárgyalásánál a fémötvözetek létrehozásán kívül a primer és szekunder 
formaadást is itt kell tárgyalni. A tercier formaadástól kezdve külön tananyagok foglalkoznak a feldol-
gozó technológiákkal (képlékenyalakítás, hegesztés, stb.). 
Jelen csoportosítás – mint minden ilyen – önkényes, és egy a lehetséges sok közül. Az elődleges for-
maadás a fémek esetében a megszilárdítást jelenti („mit kezdene bárki is 150 t 1600 fokos acéllal”), a 
szekunder formaadás egy általános célú alak létrehozását („még akármi is lehet belőle”), a tercier 
formaadó technológiák szolgáltatják az alkatrész készhez közeli alakját. Az egyes csoportok között 
átfedések lehetnek.  
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A technológiák felosztása

Fémes anyagok elsődleges alakadó technológiái

Miből? Mit? Milyen célra?

Tuskóöntés, 
tömböntés

Olvadt ötvözetből Tuskót, tömböt
Hengerlés, 
kovácsolás,     

újra olvasztás

Folyamatos öntés Olvadt ötvözetből Pászmát, brammát Hengerlés

Alakos öntvény 
készítése

Olvadt ötvözetből Alakos tárgyakat
Kész alkatrészek, 

dísztárgyak

Portechnológiák Fémporokból
Alakos tárgyakat, 
extra minőségű 

tuskót

Kész alakatrészek

Hengerlés

 
A fémek megszilárdítását régen kizárólag tuskóöntéssel végezték. A nagy mennyiségben előállított 
fémek esetében ezt ma már folyamatos öntéssel végzik. A tuskó tömege néhány 100 kg-tól (drágább 
ötvözetek esetén) 50 tonnáig (nagy kovácsdarabokhoz) is terjedhet. A tuskó és a tömb annyiban ro-
kon, hogy mindkettő szakaszos technológiával készül. A tuskó a továbbiakban valamilyen alakító eljá-
rás kiinduló anyaga lesz, a tömböket pedig öntödék használják, újra megolvasztásukkal nyerik az 
alapanyagot. Érelemszerűen a tömbök tömege sokkal kisebb, hogy akár emberi erővel is mozgatha-
tók legyenek.  
A folyamatos öntéssel különböző keresztmetszetű („végtelen hosszú tuskót”) pászmákat készítenek, 
A keresztmetszet alakja téglalap, ha később lemezt hengerelnek belőle, négyzet, vagy kör, ha hosszú-
termék lesz, vagy kisajtolási művelet következik. Azokat a kohászati termékeket, melyeket további 
meleg hengerlésre szánnak, bugának nevezik. Így a kohászatban a pászma helyett általában a buga 
elnevezést használják. A bramma elnevezés olyan folyamatosan öntött terméket jelent, amit később 
lemezzé hengerelnek, vagyis az a jellemzője, hogy a szélessége lényegesen nagyobb, mint a vastagsá-
ga.  
A portechnológiai termékek közé sorolható a hagyományos kisméretű szinterelt alkatrészeken kívül a 
szerszámacélok gyártásánál alkalmazott izosztatikus sajtolással létrehozott anyag. A kettő közötti a 
leglényegesebb különbségek: A hagyományos porkohászai úton gyártott alkatrésznél különböző po-
rokat kevernek össze, kisméretű, alakos tárgyakat készítenek. A portechnológiával gyártott acél ese-
tén a por homogén, a sajtolt darab több 10 t is lehet, henger alakú, és további feldolgozásra kerül.  
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A technológiák felosztása

Fémes anyagok másodlagos alakadó technológiái

Miből? Mit? Milyen célra?

Meleg 
hengerlés

Tuskóból, pászmából
Szélestermékeket

hosszúterméket, profilokat
Hideghengerlés, rúd-, 

huzal-, csőgyártás

Hideg hengerlés
Melegen hengerelt 

szélestermékből
Szalagokat, lemezeket, 

fóliákat

Általános célú további 
fel-használásra

Húzás
Melegen hengerelt 
hosszútermékből

Rudakat, huzalokat

Kisajtolás
Tuskóból, melegen 
hengerelt rudból

Profilokat, csöveket

Csőgyártás Hengerelt termékből
Csöveket (varrat-nélküli, 

hossz- vagy spirálvarratos)

Kovácsolás
Tuskóból, melegen 

hengerelt 
hosszútermékből

Alkatrész elő-
gyártmányokat

Speciális célú további 
felhasználásra

 
A táblázat a teljesség igénye nélkül készült, a technológiák sokféleségét szemlélteti. Érdemes megfi-
gyelni, hogy ezek között az eljárások közt is sok egymásra épül  
Néhány elnevezés, ami nem közismert: 
Széles termékek: a melegen hengerelt vastag táblalemezek és széles szalagok, a széles szalagok hi-
deghengerlésével, esetleg hosszirányú hasításával és továbbhengerlésével gyártott vékony, széles és 
keskeny szalagok egészen a hengerelt fóliákig.  
Hosszú termékek: a meleghengerléssel előállított rudak, hengerek, huzalok és profilok. A rudak hideg 
redukálásával gyártott húzott rudak és profilok. A hengerhuzalokból húzott drót termékek. A varrat 
nélküli csőgyártás termékei, továbbá a sajtolt rudak, csövek és profilok.  
Kovácsolt termékek: nagyméretű szabadalakításos, ill. süllyesztékbe kovácsolt rudak, tengelyek, tur-
binalapátok, stb. Továbbá speciális kombinált alakító eljárással készült termékek. Pl. vasúti kerék 
tárcsa, ill. abroncs, acél gázpalack, stb. A kovácsolt termékek alapanyagai a gyártmány jellegétől igen 
erősen függő méretű tuskók (50 tonnától néhány kilóig), továbbá darabolt folyamatosan öntött hosz-
szú termékek, ill. darabolt előhengerelt bugák. 
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A technológiák felosztása

Fémes anyagok harmadlagos alakadó technológiái

Miből? Mit? Milyen célra?

Forgácsoló és 
képlékenyalakító eljárások, 

leválasztó-és 
kötéstechnológiák

Másodlagos 
alakadó 

technológiai 
termékből

Kész alkatrész, vagy 
annak közvetlen 
előgyártmányát

Konkrét 
felhasználási célra

A konkrét alkatrésznek meg kell felelnie a funkciójának, 

és gazdaságosan gyárthatónak kell lennie.

Fémes anyagok szerkezetváltoztató 

technológiái

 
A tercier formaadó technológiák általában más, speciális gépész tantárgyak tananyagai.  (Forgácsolás, 
Képlékeny alakítás, Kötéstechnológia). Ezek az eljárások alapanyagként használják a másodlagos 
technológiák termékeit. Ha valaki forgácsoláshoz, vagy képlékeny alakításhoz anyagot rendel, ezek 
közül választhat. A választás során definiálni kell az anyagminőséget, ismerni kell a szállítási állapotot 
(milyen a szerkezete, alkalmas-e az adott technológiára, illetve a végén fogja-e teljesíteni a készter-
mék a követelményeket?) , és ismerni kell, milyen geometriai formában (rúd, lemez, tömb, cső, profil, 
stb…) és méretben jelennek meg legáltalánosabban ezek az anyagok a kereskedelemben. (Például: 
1500 kg C45 anyagminőségű melegen hengerelt 30 mm átmérőjű köracél, lágyított állapotban.)  
Előfordul, hogy a technológiák hatására a gyártott alkatrész szerkezete miatt nem alkalmas a funkció-
ja betöltésére, vagy a gyártásközi termék nem alkalmas a további gyártásra. Ebben az esetben vala-
milyen szerkezetmódosító eljárás (hőkezelés) követi a harmadlagos alakítási technológiát. 
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A technológiák felosztása

Fémes anyagok szerkezetváltoztató technológiái

Miből? Mit? Milyen célra?

Termikus, 
termokémiai 

kezelések, 
felületi 

technológiák

Előnytelen szerkezete 
miatt funkciójának meg 
nem felelő alkatrészből, 

vagy további 
technológiára nem 

alkalmas féltermékből

Funkció megfelelő 
alkatrészt, vagy 

további 
technológiára 

alkalmas félterméket

Konkrét 
felhasználási 

célra

 
A hőkezelések során a fémes anyagok szerkezete vagy az egyensúlyi állapot felé közeledik, vagy attól 
távolodik. Az első esetben nagy valószínűséggel lágy, megmunkálásokra általában alkalmasabb anya-
gokat nyerünk. A késztermékeknél az esetek többségében a nagyobb szilárdság és a kedvező szívós-
ság a cél, ezt a második módszerrel érjük el. Az anyagismereti előképzettség figyelembe vételével 
változatos példák említhetők, a legegyszerűbb a hidegalakítást kísérő keményedés példáját megemlí-
teni.  
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Technológia <-> anyagtulajdonságok

Anyag (tulajdonság)

 Kémiai összetétel

 Szerkezet

 Feszültségállapot

Alkatrész (elvárások)

 Feleljen meg a funkciójának

 Érje meg adott valószínűséggel 

a tervezett élettartamát

 Legyen gazdaságosan gyártható

TECHNOLÓGIA

A technológia alkalmazása során az 

anyag tulajdonságai akkor is 

változhatnak, ha a technológiának nem 

ez volt a célja!

Az alkatrészhez a megfelelő anyagot az 

alkatrésszel szemben támasztott 

követelmények, és az anyag tulajdonságait 

összevetve  választjuk ki.

 

Technológia <-> anyagtulajdonságok 
A szerkezeti anyagok tulajdonságait a kémiai összetételük, a szerkezetük, és a feszültségállapotuk 
határozza meg. Ezt a tényt nem csak a késztermékre vonatkozó igényeink megfogalmazása során kell 
figyelembe venni. A szerkezetbe épített alkatrészek, vagy a megmunkáló szerszámok anyagai „nem 
tudják”, hogy nekik valójában mi a feladatuk, a külső hatásokra – hőmérséklet, feszültségállapot, 
igénybevételi sebesség stb. – azonban kiszámítható választ adnak. 
A gépiparban alkalmazott technológiák – képlékeny alakítás, kötéstechnológiák, vágás, forgácsolás 
stb. – során az anyagokat különböző hatások érik. Ezek hatására általában nem csak a geometriai 
alakjuk változik meg (ami a legtöbb technológia során az elsődleges igénynek tűnhet), hanem a szer-
kezetük, a feszültségállapotuk, egyes esetekben a kémiai összetételük is. Ez azt jelenti, hogy a legegy-
szerűbb technológiák során is megváltoznak az anyag tulajdonságai.  
A késztermék akkor lesz megfelelő, ha a technológia hatására bekövetkező valamennyi anyagtulaj-
donság változást figyelembe veszünk  
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Technológia <-> anyagtulajdonságok

Acélok melegalakítása

során szerkezetük 

megváltozik, ezért 

tulajdonságaik is változnak.

Az alkatrész tulajdonságait 

alapvetően az alakítás 

befejező hőmérséklete, 

és a lehűlés sebessége 

határozza meg. 

Ezen kívül hatással lesz 

a tulajdonságokra a darab 

mérete, az alakváltozás 

mértéke, és annak térbeli 

eloszlása is.

 
A következőkben egyszerű példákkal hívjuk fel a fegyelmet a technológiák anyagtulajdonságokra 
gyakorolt hatásának fontosságára.  
A fémek melegalakítását dinamikus újrakristályosodás kíséri, az alakítás hatására keményedés nem 
történik. A kialakuló szemcseméret az alakítás véghőmérsékletétől, a szövetszerkezet – allotróp át-
alakulással rendelkező fémeknél – a lehűlés sebességétől függ. Kisméretű acélalkatrészek 
süllyesztékes kovácsolása során gyakran előfordul, hogy az egymásra dobált kész darabok különböző 
sebességgel hűlnek, ami a tulajdonságok szóródását eredményezi. Nagyobb darabok esetén a darab 
különböző részei között lesz nagy eltérés. A kovácsolás tehát acélalkatrészek esetén csak ritkán te-
kinthető utolsó olyan technológiának, ami magas hőmérsékleten történik, nagy valószínűséggel szük-
ség lesz utólagos hőkezelésre is. 
Alumínium esetén a helyzet annyival jobb, hogy szűkebb sávban változnak a tulajdonságok, annyival 
viszont rosszabb, hogy ha elrontottuk, csak hőkezeléssel nem fogjuk tudni kijavítani.  
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Technológia <-> anyagtulajdonságok

A fémek hidegalakítás hatására 

az alakítás mértékének 

megfelelően monoton függvény 

szerint növelik a szilárdságukat, 

keményednek.

Ezt tekinthetjük hasznos hatásnak 

(nagyobb szilárdságú 

anyagot/alkatrészt akarunk 

gyártani), de lehet előnytelen is, 

hiszen azt jelentheti, hogy egy 

bizonyos mértékű 

alakváltozásánál nagyobbat nem 

tudunk létrehozni. 

 
A hidegalakítás során a fémek keményednek. Ez behatárolja, hogy milyen mértékben alakíthatók 
újrakristályosítás nélkül. A hidegalakítás – azon kívül, hogy hatékony alakító eljárás – a fémek egyik 
szilárdságnövelő technológiája is.  
A technológiák egymásra épülése feltételezi, hogy ismerjük a felhasznált anyag kiinduló állapotát. A 
hidegalakító eljárások csak az adott anyag alakíthatósági tulajdonságainak nagyon pontos ismereté-
ben tervezhetők megbízhatóan.  
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Technológia <-> anyagtulajdonságok

A forgácsolás során (például 

nagyoló esztergálás) is változnak 

a tulajdonságok.

A forgács leválási helyén 

nagymértékű hidegalakítást 

szenved az anyag.

Ez természetesen kis térfogatban 

megy végbe, de bizonyos 

esetekben befolyásolja a további 

technológiákat, de akár a kész 

alkatrész minőségére is hatással 

lehet. 

 
A legtöbb műszaki műanyag félterméket (rudak, táblák, csövek) a gyártásuk során hőkezelik – feszült-
ségmenetesítik -, hogy a lehető legnagyobb méretpontosságot és üzemi terhelhetőséget lehessen 
velük elérni. A hőkezelés persze nem azt jelenti, hogy a féltermék teljesen feszültségmentes, hanem 
egy gyártástechnológiai és gazdasági optimalizáció eredménye. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a forgácsolásos megmunkálás során jelentős többlet-feszültséget 
lehet bevinni az anyagba, mely a későbbi terhelhetőséget és méretpontosságot nagyban befolyásolja, 
akár adott gépelem használhatatlanságát is eredményezheti. 
A káros, forgácsolással bevitt feszültséget több tényező is előidézheti: 
életlen és nem megfelelő élszögű szerszám használat 
túl nagy forgácsolási sebesség és/vagy előtolás miatti extrém nagy hőfejlődés 
nagy anyagmennyiségek lemunkálása, főleg a féltermék egy oldaláról 
Fenti hibák elkövetése jelentős káros feszültség bevitelt jelent a kész alkatrészbe, mely utólagos hő-
kezeléssel még csökkenthető. 
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A hegesztő eljárások során helyi 

olvadás történik, egyúttal az 

olvadt zóna melletti anyagrészek 

is felhevülnek. 

A dermedési folyamat, és a 

különböző hőmérsékletű részek 

különböző sebességű lehűlése 

következtében rendkívül 

változatos szerkezetek alakulnak 

ki a fémekben a 

hőhatásövezetben.

A hegesztési technológiák 

helyes tervezésének előfeltétele 

az anyagok  viselkedésének 

pontos ismerete.

 
A hegesztés során a hőhatás övezetben lezajló fémtani folyamatok ismerete nélkül nem tudjuk meg-
becsülni, milyen tulajdonságváltozásokat fog okozni a technológia. Azt is kell tudni, hogy a kiinduló 
szerkezet milyen volt. Ha például előzetesen hidegen alakított alkatrészeket kell összehegeszteni, 
újrakristályosodás fog végbemenni. Ha az előzetes alakítás mértéke a darab térfogatában nem egyen-
letes, az újrakristályosodott szemcsék is nagyon különbözőek lehetnek. Ez általában ridegedést 
eredményez. Az allotróp átalakulással nem rendelkező fémek így kialakult szerkezetét utólagos hőke-
zeléssel nem lehet korrigálni.  
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Foglaljuk össze…

1. Melyek az egyes anyagcsoportok előnyös és hátrányos tulajdonságai?

2. Mivel foglalkozik az anyagtechnológia tudományág?

3. Miben különbözik alapvetően a fémek és a többi anyag feldolgozásának 

technológiája? 

4. Melyik anyagcsoportnál tudjuk a technológiákkal a legváltozatosabbá tenni a 

késztermék  tulajdonságait?

 

Összefoglalás: 
A kerámiák nagy szilárdságúak, és jó szigetelők. A fémek jól alakíthatók, és jó hő- és elektromos veze-
tési tulajdonságokkal rendelkeznek. A polimerekből könnyen készíthető változatos tulajdonságú ter-
mékek. Jól alakíthatók, jó szigetelők.  
A fémek teljes mértékben újra feldolgozhatók, a haszontalanná vált polimer termékek alapanyagként 
csak kis részben hasznosíthatók. 
Az anyagtechnológia az alkatrészek alapanyagainak előállításával, feldolgozásával foglalkozik.  
A fémes anyagoknál az alapanyag előállíása elkülöníthető az alakadástól, a többi anyag esetében ezek 
általában egybeesnek, az alapnyag és a formaadás azonos technológiai fázisban jön létre. 
A fémek esetében a technológiák sokféle szerkezetet, ennek megfelelően széles tulajdonságskálát 
eredményeznek.  
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A fémeket érceikből állítják elő

Érc

Kohósításra 

alkalmas 

dúsítmány

Finomított fém, 

ötvözetek

Szilárd fém

Nyers fém

Fizikai, kémiai ércdúsító eljárások, a meddő és a 

hasznos alkotók minél jobb elkülönítésére 

Piro- illetve hidrometallurgia, illetve elektrokémiai 

eljárások, a fém vegyületéből történő kinyerése

Metallurgiai, elektrokémiai eljárások a fém 

szennyezőinek eltávolítása. Ötvözetek előállítása

Folyamatos vagy tuskóöntés, melegalakító

feldolgozó eljárásokhoz, tömböntés öntészeti célú 

további feldolgozáshoz

 

A fémeket érceikből állítják elő 
A fémeket bányászott ércekből nyerik különféle kohászati eljárásokkal. Az eljárások alkalmazása előtt 
célszerű az érc hasznos részét minél jobban szétválasztani a kísérő meddőtől. A bányászott ércet a 
fémelőállítás elsődleges, a dúsítottat másodlagos alapanyagának nevezhetjük.  
A kohászat alapfeladata, hogy a különböző – a természetben előforduló - fémvegyületekből a fémet 
kinyerje. Az esetek egy részében ún. pirometallurgiai eljárással történik, ami magas hőmérsékleten 
végbemenő kémiai folyamatok eredményeként olvadt fémet produkál. Léteznek olyan eljárások, 
mely során a fémet először valamilyen formában oldatba viszik, és onnan történik a közvetlen kinye-
rés. Ezek a hidrometallurgiai eljárások. Nagyon stabil oxidot képző fémeknél (pl. alumínium) az oxid 
nehezen redukálható hagyományos kémiai eljárással, ilyenkor elektrolízist alkalmaznak.  
A nyers fém általában szennyezőket tartalmaz (a vas ként, foszfort, karbont), ezeket egy következő 
lépésben kell eltávolítani, ill. mennyiségüket csökkenteni. A gyakorlatban felhasznált fémek túlnyomó 
többsége valamilyen ötvözet. Az ötvözést is folyékony állapotban végzik.  
A fém/ötvözet előállításának utolsó lépése a megszilárdítás, mely során a további feldolgozás céljára 
leginkább megfelelő, méretű és alakú tuskót, pászmát, bugát, brammát, tömböt készítenek. 
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Az érc

A földből bányászati úton 

kitermelt ásvány, mely olyan 

mennyiségben tartalmaz

fémeket, hogy azok belőle 

gazdaságosan kinyerhetők

Legismertebb ércek:

Meddő (haszontalan 

kőzet rész, szilikátok) 

mely magába zárja a 

hasznos részt

Fémvegyületek 

(hasznos rész, oxidok, 

szulfidok, szilikátok) –

gyakran ezt is ércnek 

nevezik

Ásványi neve, hasznos anyaga
Átlagos hasznos-

anyag tartalma

Vas magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3 45…55%

Alumínium bauxit Al2O3, illetve Al(OH)3 55…65%

Réz kalkopirit CuFeS2, kalkozin Cu2S 25…70%

Ezüst argentit Ag2S 1…2%

 

Az érc 
A nemesfémek kivételével az ércek a fémeket vegyületek formájában tartalmazzák, mégpedig a ké-
miai affinitásuk szerinti legstabilabb állapotban, így pl. az Al oxidos, Fe főleg oxidos, a réz pedig főleg 
szulfidos formában van jelen az ércekben. Érceknek tekintik azokat a bányászott kőzeteket, üledéke-
ket, talajokat, stb., melyek egy, vagy több fémet, illetve azok stabil vegyületeit gazdaságosan feldol-
gozható mennyiségben tartalmazzák. A százalékos fémtartalom egymagában nem fejezi ki az érc 
értékét, mert a gazdaságosság függ attól, hogy a fém milyen vegyülethez kötött és mi az összetétele a 
kísérő meddőnek. 
A kibányászott termék különböző méretű darabokból áll. Ezek mindegyike részben a hasznos anyagot 
(fémoxid, fémszulfid), részben valamilyen kőzetet (meddőt) tartalmaz. Minél sikeresebben megold-
ható a meddő és a hasznos tartalom elkülönítése, annál gazdaságosabb lesz a kohászati (metallurgiai) 
folyamat, hiszen a fémet nem tartalmazó rész mozgatásához, felmelegítéséhez, stb. rengeteg energia 
kellene.  
A leggyakrabban használt anyagok ércei közül Magyarországon már csak bauxitot bányásznak ér-
demben említhető mennyiségben, a hazai acélgyártás alapanyagául szolgáló vasércet importáljuk.  
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Ércelőkészítő eljárások

A kohósításra 

(fémkinyerésre) közvetlenül 

alkalmas koncentrátum:

a meddő és a szennyezők 

nagyobb részét már nem 

tartalmazza, megfelelően 

darabos

A bányászott érc: 

nagymennyiségű meddő, 

kísérő szennyezők, nagyon 

változatos darabosság

Őrlés 

Dúsítás

 

Ércelőkészítő eljárások 
Az alkalmazott ércdúsító műveletekkel érckoncentrátumok jönnek létre a nyersfém kinyerő techno-
lógiák céljára. Az ércelőkészítés azonban nem csak dúsításból állhat. Részben maga a dúsítás, részben 
a nyersfém kinyerő eljárások szempontjából lényeges az ércek, illetve dúsítmányok fizikai állapota is. 
Pl. a darabosság, a felület/térfogat arány, stb. Ezért pl. a durva ércek zúzására, őrlésére lehet szükség 
a finomabb szemcsenagyság kialakítására. 
A poros érceknél viszont a darabosításra lehet szükség, ezt brikettálással oldjuk meg. A felület növe-
lése a térfogathoz képest „habosítással” oldható meg. 
Az ércelőkészítés során a darabosság optimumát kell megkeresni. Ha a darabok túl nagyak, kicsi lesz a 
fajlagos felületük, a kémia folyamatok lassan fognak végbemenni. Ha túl kicsi a darabméret (poros az 
érc), akkor olyan esetben, amikor gázfázisú anyaggal kellene reagálnia, nem lesz biztosított a gáz 
áramlása. A gyakorlatban az előkészített ércek szemcsemérete cm nagyságrendbe esik. Darabos ér-
cek gyártásánál a dúsítmányba a későbbi segédanyagok (salakképző, redukáló) egy részét is bele le-
het keverni (önjáró érc).   
Az ércelőkészítő műveleteket sok esetben összekötik az ércfeldolgozó (nyersfém kinyerő) technológi-
ai folyamatok egy részének véghezvitelével. Pl. oxidos ércek darabosítása és habosítása előredukálás-
sal. 
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Ércelőkészítő eljárások

Kémiai úton:

feltárás: vízben oldhatatlan  vegyület átalakítása oldható vegyületté

kicsapatás: az oldhatóság csökkentésével az oldott anyag kiválik az oldószerből

kalcinálás: hevítés hatására vízmolekula leadás - hidroxid -> oxid

pörkölés: a fémnél oxigénaffinabb szennyezők eltávolítása

előredukálás: az oxidációs fokozat csökkentése megfelelő adalékkal

Fizikai úton:

szűrés: a folyékony és a szilárd fázisok szétválasztása

ülepítés: nem oldódó részecskék elkülönítése fajsúlykülönbség alapján

flotálás: nem oldódó részecskék elkülönítése felületi feszültség alapján

mágneses szeparálás: részecskék elkülönítése mágneses tulajdonságuk alapján

Fizikai-kémiai úton:

brikettálálás: por alakú anyagból darabos anyag előállítása

pelletezés: optimális méretű darabos anyag előállítása 

A dúsítás leggyakoribb módszerei…

 
Az ércelőkészítés szinte minden esetben darabolással kezdődik, ami aprítást vagy őrlést jelent.  
Erre azért van szükség, mert a meddő és a hasznos anyag annál nagyobb valószínűséggel lesz jelen 
külön szemcsékben, minél kisebb a szemcseméret. A megfelelően darabos anyag ezután különböző 
módszerekkel dúsítható, ami azt jelenti, hogy a folyamat előre haladtával egyre több hasznos fémve-
gyületet, és egyre kevesebb meddőt fog tartalmazni.  
Az egyes eljárások során azt kell látni, hogy hol (a többfázisú rendszer melyik fázisában) helyezkedik 
el éppen a hasznos anyag, és hogyan tudjuk elkülöníteni a haszontalantól. Az egyes módszerek alkal-
mazásának előfeltételei vannak, pl. az oldhatóság (és annak hőmérséklet illetve pH függése), a mág-
nesezhetőség, a kellő sűrűség, a megfelelő nedvesítő képesség, stb.  
 
 
  



1. Fémes alapanyagok előállítása 47 

© Borossay, OE www.tankonyvtar.hu  

Vasalapú ötvözetek gyártása

Elektro-

acélgyártás

Nyersvas 

előállítása

Folyamatos 

vagy tuskó 

öntés

Konverteres 

acélgyártás

Dezoxidálás 

(átöblítés),

(vákuumozás), 

ötvözésFolyamatos 

öntés

(Dezoxidálás, 

ötvözés)

Átolvasztás

Vasalapú 

hulladék

Dúsított 

vasérc

Öntvény  

gyártás 

Porlasztás

Izosztatikus 

sajtolás

Melegalakító eljárás 

(másodlagos alakadás)

Tömegacélok Nemesacélok, erősen 

ötvözött acélok

Tömböntés 

 

Vasalapú ötvözetek gyártása 
A vasalapú ötvözeteket (acélok, öntöttvasak) vasércből kiindulva, vagy vasalapú hulladékok újra ol-
vasztásával állítják elő. Minél igényesebb ötvözetet akarunk gyártani, annál nagyobb szerepe van a 
hulladék megfelelő előválogatásának.  
A nyersvas az acélgyártás, illetve vasöntészet alapanyaga. A nyersvasat redukáló olvasztással állítják 
elő dúsított elegyből. Az olcsó tömegacélokat nagy termelékenységű konverteres eljárással gyártják 
folyékony nyersvasból, és 25-30% vasalapú hulladékból. Itt az ötvözés nem cél, de néhány alapalkotó 
(C, Si, Mn) és a leggyakoribb szennyezők (S, P) mennyisége kézben tartható. Lehetőség van kisebb 
mennyiségű ötvözők (Al, Ti, Nb, B) adagolására. 
Az igényesebb acélokat elsősorban hulladék és segédötvözetek felhasználásával kisebb kapacitású 
elektrokemencékben gyártják. A pontos ötvözés (szerszámacélok) sok esetben lassúvá, a karbon tar-
talom csökkentése (korrózióálló acélok) pedig körülményessé teszik a technológiát. Ezeket az acélo-
kat különleges eljárásokkal tisztítják meg a szennyezőktől, illetve különleges eljárásokkal teszik ked-
vezővé a mikroszerkezetüket.  
A metallurgiai folyamatok alapanyaggyártó technológiák, melyeket minden esetben elsődleges for-
maadó technológia követ (tuskóöntés, folyamatos öntés, alakos öntvény készítése). Amiből nem ké-
szül öntvény, az valamilyen másodlagos alakadó eljárás (meleghengerlés, kovácsolás) alapanyaga 
lesz. 
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A nyersvas előállítása - előkészítés

Az Fe tartalom növelése és a  SiO2

tartalom csökkentése érdekében a kis 

Fe és nagy SiO2 tartalmú érceket 

dúsítani kell. 

A kedvező redukálhatóság érdekében 

az elegyeket pörköléssel 

előredukálják.

Az optimális darabosság és szilárdság 

a darabos ércek őrlésével illetve a 

poros komponensek pelletezésével

valósítható meg.

A koksz megfelelő darabossága és 

szilárdsága  brikettálással érhető el.

A salakképzők darabosítása 

aprítással végezhető. 

A salakképző mészkő vagy 

dolomit. A képződő salak olyan 

kémhatású legyen, hogy biztosítsa a 

kén megkötését, és a kemence 

falazatát ne károsítsa.

Tárolás:

 

A nyersvas előállítása - előkészítés 
Itt a már megismert ércelőkészítési lehetőségek közül a vasérc előkészítés szokásos eljárásait nézzük 
meg. Tipikus művelete a pellet és a megfelelő koksz előállítása. A pellet optimális darabnagyságú és 
megfelelő mértékben dúsított érc. 
A különböző vashordozókat; érceket, revét, szállóport, előredukált, brikettált stb. termékeket, víz-
szintesen rétegezve tárolják, és függőleges anyagelvétellel biztosítják az átlagosítást. 
A koksszal szemben egyik fő követelmény a darabnagysága, másik a szilárdsága. Az optimális darab-
nagyság a gáz és folyékony fázisok „közlekedését” teszi lehetővé, a szilárdság a nagyolvasztóban kép-
ződő boltozat teherbírását biztosítja.  
Kohósítás közben a vasérc meddőtartalma is megolvad, ebből lesz a salak. A salak kémiai összetétele 
azért fontos, mert ezzel lehet befolyásolni a kéntelenítés folyamatát, és az optimális pH-jú olvadt 
salak kíméli a kemence falazatát. Salakképzőként mészkő vagy dolomit használható, de elvileg nem 
szükséges a közvetlen adagolása, mert az előkészített pellet is tartalmazhatja. (Önjáró érc.) 
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A nyersvas előállítása

A koksz égése révén biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, redukálja a vasoxidot, 

a tökéletlen elégésekor keletkező szénmonoxid is redukál.

Salakképző anyagként mészkövet alkalmaznak. A megolvadó meddővel együtt 

folyékony salakot képez. A salak a szennyezőket jobban oldja mint a fém, ezért 

tisztító hatása is van.

A torokgáz hője a befúvott levegő előmelegítésére használható.

 
Az betét (elegy) a vasat döntően oxidok formájában tartalmazza, jelentős mennyiségű meddő mel-
lett. A redukáló olvasztás hőenergiáját koksz, ill. földgáz elégetésével biztosítják, a vasoxidok redukci-
óját pedig kontakt (direkt) módon a koksz karbonja, ill. (indirekt módon) a koksz égésekor képződött 
szénmonoxid végzi. 
A redukáló olvasztás alatt a következő folyamatok mennek végbe: 

- a vasoxidok redukciója vassá 
- az elegy megolvadása. A vasolvadék mellett a meddő olvadt salakot képez, ehhez sa-

lakképző adalékra is szükség lehet 
- az olvadt vas oldja a koksz karbonját, így kb. 4 % körüli karbon-tartalmú  

nyersvas jön létre. 
A fajsúlykülönbség miatt a salak és a vas külön csapolható. A lecsapolt nyersvasat acélgyártásra ol-
vadt állapotban, öntészeti célra pedig tömbökké öntve használják fel. 
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A nyersvas előállítása

A nyersvas előállítása 

nagyolvasztóban történik

• aknás kemence

• 1…4 ezer m3 térfogat

• acélköpeny, tűzálló 

falazat, alul grafit falazat

• szilárd betét adagolás 

felül

• forró levegő (~1000 °C) 

befúvás az alsó 

harmadban 

• csapolás alul (nyersvas 

+ salak)

• torokgáz távozás felül

A nagyolvasztó...

folyamatos üzem, 

50-300t 

nyersvas/óra

 
A nyersvasgyártás klasszikus eszköze a nagyolvasztó. A nagyolvasztó nagyméretű aknás kemence, 
több száz köbméter befogadóképességű és sok emelet magas. Kívül hegesztett acélköpeny, belül 
tűzálló falazat alkotja. 
Tipikusan folyamatos üzemű berendezés, beindítás után mintegy két évig üzemel, leállítás után pedig 
újjá kell építeni. 
Üzemmódjának tárgyalásánál ezért nem is foglalkozunk az indítás és leállítás technológiájával, csak a 
folyamatos üzemmódot tárgyaljuk.  
Folyamatos üzemben az egész akna tele van anyaggal. A toroknyíláson szakaszosan rétegezve adagol-
ják be a redukálandó elegyet, a kokszot és a salakképző mészkövet. Alul a csapoló nyílásokon szaka-
szosan csapolják az olvadt salakot, ill. nyersvasat. A fúvósíkban kb. 1000 oC-ra előmelegített levegőt 
fúvatnak be. Rásegítésként koksz pótlás céljából itt földgáz befúvatás is lehetséges. Folyamatos 
üzemben az egész akna tele van anyaggal. A toroknyíláson szakaszosan rétegezve adagolják be a re-
dukálandó elegyet, a kokszot és a salakképző mészkövet. Alul a csapoló nyílásokon szakaszosan csa-
polják az olvadt salakot, ill. nyersvasat.  
A nagyolvasztóban acélgyártási ötvöző anyagként nagy Si-tartalmú ferroszilicium és nagy mangántar-
talmú ferromangán is gyártható, nagy SiO2, ill. MnO-tartalmú elegyből. A ferroszilícium és 
ferromangán gyártás igen erősen igénybe veszi a kohó falazatát, ezért csak lebontás előtt álló kohók-
ban gyártanak ilyen termékeket. 
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A nyersvas előállítása

A nagyolvasztó metszete és 

hőmérséklet eloszlása

~2 t vasérc

~500 kg koksz

~100 kg  mészkő

~1 t nyersvas

~700 kg salak

+por, torokgáz

 
A meleg levegő fölfelé haladva elégeti a koksz egy részét, ezzel biztosítja a redukáló olvasztás ener-
giaigényét. A fúvósík felett az izzó koksz a vasoxidokkal érintkezve direkt redukciót hajt végre, a koksz 
elégetéséből keletkező szénmonoxid pedig a magasabb zónákban indirekt redukcióval redukál. 
A befúvatott levegő, valamint az égéstermékek N2, CO2, H2O és CO tartalmú meleg gázelegyet alkot-
nak, mely a felső zónákban szárítja és előmelegíti a betétet. 
A gázelegy (torokgáz) a toroknyíláshoz illeszkedő vezetéken távozik. Egyetlen éghető komponense a 
szénmonoxid, ezért a torokgáz kis fűtőértékű. Felhasználása hőcserélőn keresztül a befúvó levegő 
előmelegítése. A fúvósik fölött a vas és a salak már olvadt állapotban van jelen. Az olvadék számára a 
helyszükségletet két tényező biztosítja: 
- a fúvósík alatti szűkülő kúpos keresztmetszetre támaszkodva az olvadási zóna alá került darabos 
koksz boltozódik, 
- másrészt a kohókoksz, mint nagyszilárdságú és darabos hőálló szerkezeti anyag halmazának hézaga-
iban jelentős térfogat áll rendelkezésre. 
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A nyersvas előállítása

A nagyolvasztó folyamatai

Adagolás (folyamatosan)

A feláramló gázok 

előmelegítik a betétet

Indirekt redukció (CO 

redukál)

Direkt redukció (C redukál)

A vas és a salak megolvad

A vas kb. 4% karbont és más 

elemeket old.

Csapolás (szakaszosan)

 
Az indirekt redukció hőmérsékleti tartománya 700-1100oC. Ezzel a redukciós folyamattal a vashoz 
kötött oxigénnek kb. 50 %-át lehet eltávolítani. A további redukciót a magasabb hőmérsékletű zóná-
ban a koksz C-tartalma végzi. A két redukciós formával a vasérc teljes vasoxid tartalmát redukálni 
lehet. 
A vasoxidok direkt redukciója mellett az érc meddőjében található oxidok egy része is redukálódik és 
feloldódik a redukálódott ferrumban. Ezek a redukciós folyamatok: 
MnO + C = Mn + CO 
SiO2 + 2C = Si + 2CO 
P2O5 + 5C = 2P+5CO 
A redukciós folyamatokkal párhuzamosan az 1400-1500oC közötti zónában a redukálódott ferrum és 
az érc meddőjéből valamint a salakképzőkből kialakuló salak lágyulni, majd olvadni kezd. A megolvadt 
fém és salak a még meglevő és elégésre váró kokszon átcsepeg és a medencébe gyűlik össze. 
Figyeljük meg, hogy – mivel a vas két vagy három vegyértékű, az oxigén pedig mindig kettő –, három-
féle vasoxid is előfordulhat a redukciós folyamatokban. Először mindig a legtöbb oxigént tartalmazó 
Fe2O3 redukálódik, majd az Fe3O4, végül a legkevesebb oxigént tartalmazó FeO. 
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A nyersvas előállítása

Acél-

nyersvas

3,5-4,5

0,4-1,0

max. 1,0

max. 0,04

0,1-0,25

C, %

Mn, %

Si, %

S, %

P, %

Öntödei-

nyersvas

3,5-4,0

max 1,0

1,5-3,0

max. 0,06

0,3-2,0

Csapolás (~2 óránként)

Salak

CaO:   38-40 %

SiO2:   36-38 %

MnO:     3-5 %

Al2O3:    5-8 %

A távozó torokgáz

N2: 53-55 %

CO: 26 %

CO2: 14 %

Égéshő ~4 MJ/Nm3

 
A csapolás szakaszosan, 2-3 óránként történik. Ilyenkor a nagyolvasztó falazaton nyílást ütnek, és a 
fémet illetve a salakot egy csatornán elvezetve a nagyolvasztó szintje alatt elhelyezett üstbe gyűjtik. 
A folyékony nyersvasat az acélműbe szállítják, vagy tömböket öntenek belőle.  
A folyékony nyersvas a vasércből redukálódott ferrumot, egyéb, a meddő oxidjaiból redukálódott  
elemeket (Mn, Si, P), a ferrumban feloldódó C-t és a betétanyagokkal bevitt ként tartalmaz. 
A nyersvas kémiai összetétele általában az alábbi határértékkel jellemezhető: 
     C:  4,5-4,3 %,  Mn:  0,6-0,9 %, Si: 0,6-2,0 %, P: 0,06-0,1 %, S: 0,02-0,03 %.  
Az öntödei nyersvasat nagy Si és kis Mn tartalom jellemzi, mert az olvadéknak közepes hűlési sebes-
ség mellett grafitosan kell dermedni. Az acélnyersvas kémiai összetétele kevésbé kötött, mert olvadt 
állapotban kerül további feldolgozásra 
A folyékony salak a meddő nem redukálódott oxidjaiból és a salakképzőkkel bevitt oxidokból (CaO, 
Al2O3, MgO) tevődik össze. Fő alkotóelemei a különböző kalciumszilikátok. Emiatt építőipari és ce-
mentgyártási célja alkalmas. Kémiai összetétele az alábbi: 
CaO:   38-40 %, SiO2: 36-38 %, MnO: 3-5 %, Al2O3: 5-8 %, FeO: 0,1-0,3 %.  
A torokgáz a C elégéséből a vízgőz felbomlásából, a karbonátok bomlásából, a redukciós folyamatok 
gázalakú termékeiből tevődik össze. Kémiai összetétele: 
CO: 26 %  CO2: 14 %, H2: 3-4 %  H2O: 1-3 % N2: 53-55 % CH4:0,5-0,6 % 
Fűtőértéke: 4MJ/Nm3. éghető komponense a CO, kis fűtőértékű tüzelőanyagként használható fel. 
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Acélgyártás

IV. Finomító eljárások: nagytisztaságú, kedvező szemcseméretű 

acél előállítása (vákuumozás, átöblítés, átolvasztás)

I. Nyersacél előállítása: szennyezők és a karbon oxidációja (konverter, ivkemence)

II. Dezoxidálás, ötvözés: oxigénfelesleg megkötése, ötvözők adagolása 

(üst, indukciós kemence, gázátöblítés, vákumozás )

III. Megszilárdítás: kovácsolásra vagy hengerlésre, illetve átolvasztásra 

alkalmas tuskó előállítása (tuskóöntés, folyamatos öntés)

Csillapítatlan acél

Csillapított, gyengén 

ötvözött acél

Nagytisztaságú, erősen 

ötvözött acél

 

Acélgyártás 
Az acélok a legnagyobb tömegben és legnagyobb fajta választékban felhasznált vas bázisú szerkezeti- 
és szerszámanyagok. Nyersvasból, hulladék vasból és ócskavasból oxidáló olvasztással készülnek. 
Az oxidáló olvasztás lényege, hogy a nyersvas nagy karbon és szennyezőanyag tartalmát oxidálják. A 
CO a légtérbe, a szennyező oxidok pedig a salakba kerülnek. 
Az acélok felhasználási igénytől függően 0,1 % alatti C-tartalomtól 2 % körüli C-tartalmúak és igen 
különböző a megengedhető gáz- és szennyező tartalom is. 
A követelményektől függően primer (pl. konverteres acélgyártás, ívfényes elektroacél gyártás, acél-
gyártás indukciós kemencében), szekunder (pl. üstmetallurgiai kezelések) és tercier (pl. átolvasztás) 
eljárásokat alkalmaznak. 
Az olvasztó (acélgyártó) eljárásokat kétféle szempontból lehet osztályozni: 
- aszerint, hogy mi biztosítja az olvasztás energia szükségletét, és 
- aszerint, hogy mi az alkalmazott oxigénhordozó, ami az oxidációhoz szükséges oxigént biztosítja. 
A primer eljárások során a megkívánt karbontartalmat kétféle módon állíthatják be.  
Elkapásos módszert alkalmazva akkor csapolnak, amikor az oxidáló olvasztás során a karbontartalom 
csökkenésével elérik az előírt értéket.  
Újrakarbonizálásos módszer esetén a karbontartalmat 0,1.0,2 % körüli értékre csökkentik, és a meg-
kívánt karbontartalmat nagy tisztaságú karbonhordozók (nyersvas, grafit, elektróda, törmelék, stb.) 
adagolásával érik el. Az előbbi eljárást lágy, kis karbontartalmú tömegacéloknál, az utóbbit nagyobb 
karbontartalmú szerszámacéloknál alkalmazzák. 
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Konverteres acélgyártás

Az olvadt nyersvasra oxigént fúvatnak, 

a karbon és a szennyezők kiégése 

a szükséges hőt is biztosítja

- A betét ~1/5…1/3 része szilárd lehet

- 100…400 tonna acél gyártható 

2…4  óra alatt

- A világ acélmennyiségének ~3/4  

részét így gyártják

Az oxigénfúvatást (LD-eljárás)1952 óta 

alkalmazzák (Linz-Donawitz)
Kiállított konverter Leobenben

Forrás: Kleine Zeitung, Graz

 

Konverteres acélgyártás 
Konverteres acélgyártás esetén az energiaszükségletet pusztán a karbon és a szennyezők égéshője 
fedezi, az oxigén szükségletet pedig a klasszikus eljárásoknál levegő befúvatással, a korszerű eljárás-
nál pedig oxigén befúvatással (LD eljárás) fedezik. Napjainkban az acélok túlnyomó részét 
oxigénbefúvásos konverterekben állítják elő. A konverteres acélgyártás során a tömegtermelés az 
elsődleges cél. Mivel a folyamatban külső energia bevitelt nincs, korlátozott hőmennyiség áll rendel-
kezésre, így nincs idő bonyolult metallurgiai műveletek végzésére  
A levegőfúvatásos konverterrel csak folyékony nyersvas dolgozható fel, mert igen limitált a rendelke-
zésre álló energia (N2 hűtőhatása). Csak alárendelt tömegacélok gyártására alkalmas. 
Az oxigénfúvatásos konverterbe mintegy 25-30 % hulladék („ócskavas”) is adagolható. Erre öntik az 
olvadt nyersvasat. Az előbbinél rugalmasabb eljárás. Ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acélok gyár-
tására alkalmas. Üstmetallurgiai eljárásokkal kombinálva minőségi igények is kielégíthetők. 
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Konverteres acélgyártás

2Mn + O2 = 2MnO

Si + O2 = SiO2

4P + 5O2 = 2P2O5

2C + O2 = 2CO

salak

gáz

A konverter munkarendje

C-tartalom csökken, 

hőmérséklet nő!!!

 
A konverteres acélgyártás szakaszos gyártási eljárás, amely mindig azonos adagperiódusok egymásra 
épüléséből áll. Az adaggyártás a kemence javításával kezdődik, amely során a kemence műszaki álla-
potának – elsősorban a tűzálló bélésnek - helyreállítása a feladat. 
Ezt követi a hulladék beadagolása, amely során egy adagoló teknőbe előre elkészített hulladékot daru 
segítségével öntenek a kemencébe. A hulladékra salakképzőket adagolnak, majd erre öntik rá a spe-
ciális kiképzésű üstből a folyékony nyersvasat. 
A harmadik adagperiódus a fúvatási periódus, amely alatt az előre meg-határozott oxigén mennyisé-
get a fémes betétre fújják. 
Az acélgyártásban a C-oxidációja a legfontosabb reakció. Ennek oka a reakcióban képződő CO-gáz 
tisztító hatása. A gáztermék az acélfürdőből felszállva az acél gáztalanítását (H és N) és 
zárványtalanítását is elvégzi. 
A fúvatási periódust az ellenőrzési követi, amely során az acél kémiai összetételét és hőmérsékletét 
vizsgálják meg. Amennyiben a C-tartalom és a hőmérséklet megfelel az előírt értéknek a csapolási 
periódus követi. Ha nem meg-felelő az acél állapota, fúvatási korrekciót alkalmaznak, amit újabb 
ellenőrzés követ. 
Az adaggyártás csapolástól-csapolásig eltelt időszakaszát adagidőnek nevezik.  
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Konverteres acélgyártás, adagolás

A nyersvas összetétele és 

hőmérséklete ismeretében 

a beolvasztható szilárd 

betét illetve a salakképzők 

mennyisége számítható.

A konverter 

megbillenthető.

Először a szilárd betétet 

helyezik be, majd erre 

öntik rá a folyékony 

nyersvasat, és adagolják 

szükség szerint a 

salakképző anyagokat

 
A folyékony nyersvas fizikai és kémiai hőtartalma általában nagyobb, mint amit az acélgyártás igé-
nyel, ezért a különbözetet hulladék beolvasztására lehet felhasználni. Ennek eredményeként a kon-
verteres acélgyártás betétje folyékony nyers-vasból és acélhulladékból áll. A hőegyensúly biztosítása 
érdekében a nyersvas hulladék aránya a nyersvas minősége (hőmérsékleti, kémiai összetétele) által 
meghatározott értékű. Ahogyan változik a nyersvas minősége, úgy kell a betét arányait is változtatni. 
Anyag-és hőmérleg számításán alapuló számítógépes programok felhasználásával meghatározzák a 
fémes betét - hulladék nyersvas irányát. A számításhoz a bemenő adatokat a nyersvas, a hulladék 
kémiai összetétele, a gyártandó acél kémiai összetétele és hőmérséklete jelenti. A program szolgál-
tatja a betét hulladék nyersvas arányát, a szükséges salakképző anyagok mennyiségét és a szükséges 
oxigénmennyiséget. 
A gyártási folyamat a hulladék beadagolásával indul, majd a folyékony nyersvasat öntik a konverter-
be, beadagolják a salakképzőket és elkezdődik az oxigéngáz ráfúvatása a betétre. 
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Konverteres acélgyártás, fúvatás

Magas hőmérséklet

nagy oxigénnyomás,

porlasztott vasolvadék

Nagy fajlagos felület, intenzív 

reakciók

2Mn + O2 = 2MnO

Si + O2 = SiO2

4P + 5O2 = 2P2O5

2C + O2 = 2CO

Fúvatási idő 20…40 perc

Ciklusidő 2…4 óra

 
Az oxigéngázt nagy sebességgel és nagy intenzitással fúvatják a konverterbe.  A gáz sebessége 750-
850 m/s nagyságú, mennyisége 400 Nm3/perc. 
A nagy energiájú oxigéngáz az ütközés során energiát átadja a betétnek. A kölcsönhatás eredménye-
ként a folyékony acélba olyan nagy sebességű áramlás indul meg, amely acél-és salakcseppeket szakít 
le a betétről és a kemencetérbe repíti azokat, ahol gáz - salak - fém emulzió alakul ki. Az emulzióban 
– a nagy érintkezési felület következtében – a kémiai reakciók sebessége nagy, ezért az oxidációs 
reakciók lejátszódásának időszükséglete kicsi. A gyors reakciók miatt az eljárás teljesítménye is igen 
nagy. 
Az oxigéngáz és a betét találkozásánál egy 2200-2300 oC hőmérsékletű u.n. forrófolt alakul ki, ami a 
konverterben további áramlási folyamatot indukál, és a betét gyors melegedését eredményezi. 
A keletkezett reakciótermékek (oxidok) nem oldódnak az acélban, eltávoznak a salakba, ill. a gáztérbe 
(pl. CO). 
Az elemek oxidációjának sorrendjét az oxigénhez való affinitásuk és koncentrációjuk határozza meg. 
A C-oxidációját a többi elem oxidációja általában megelőzi, ezért az oxidációs folyamat végén az acél 
gyakorlatilag ferrumot és C-t tartalmaz. (kis mennyiségű Mn és P is van jelen). 
Az oxidáció sebességét, a C-tartalom időbeli csökkenését, az oxigénadagolás sebessége határozza 
meg. A C-tartalom csökkenésével azonban az acél olvadáspontja növekszik. Ennek megfelelően a C-
tartalom csökkentésével párhuzamosan az olvadék hőmérsékletét is növelni kell.  
 
Az acél hőmérsékletének emelkedése az energiaközlés sebességétől függ. A két sebesség akkor van 
összhangban, ha az olvadék hőmérséklete mindig az olvadáspont hőmérséklete felett van. Az oxidá-
ciós folyamat akkor fejeződik be, ha az olvadék C-tartalma az acél előírt C-tartalmáig csökken, és hő-
mérséklete 50-80oC-kal meghaladja az olvadáspont hőmérsékletét. 
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Konverteres acélgyártás, csapolás

A fúvatás során fölöslegben adagolt oxigén oldódik a vasban, illetve vasoxidot 

képez, és a vasban oldott karbonnal a magas hőmérsékleten további reakciót 

tart fenn. A fémfürdő „forrásban” van. 0,25% C-tartalom fölött ez olyan intenzív, 

hogy az acélt nem is lehet leönteni.

FeO + C = Fe + CO

A megfelelő karbon tartalom 

elérése után a fúvatást 

befejezik, az acélt a konverter 

megbillentésével üstbe öntik 

(csapolják)

Kis karbon tartalmú, 

igénytelenebb célokra 

szolgáló acélok gyártása 

ezzel befejeződött, 

következhet a megszilárdítás. 

(Csillapítatlan acél)

 
Az acél csapolása egy tűzálló béléssel ellátott, 1000oC körüli hőmérsékletre előmelegített üstbe tör-
ténik. Csapolás közben az acél előírt kémiai összetételének beállításához ferroötvözőket adagolnak. A 
ferroötvözők az acél összetételének megfelelően FeMn, FeSi, FeCr, FeV, FeNb, FeMo lehetnek. 
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Konverteres acélgyártás, csillapítás

Leöntés (megszilárdítás) előtt az 

üstbe Mn, Si, Al tartalmú ötvözőket 

(segédötvözet, fémpor) adagolnak, 

melyek az oxigént megkötik. A 

keletkező oxidok túlnyomó részét a 

salak megköti, kisebb része zárvány 

formájában az acélban marad.

Mn + FeO = Fe + MnO

Si + 2FeO = 2Fe + SiO2

2Al + 3FeO = 3Fe + Al2O3

A kezelés hatására a „forrás” 

megszűnik, az acél leönthető, a  

dermedésekor nem keletkeznek 

gázzárványok. (Csillapított acél)

 
Az oxigéngáz befúvatásának hatására a nyersvas kísérő elemei, a C, Mn, Si, P az előző fejezetben leír-
tak szerint oxidálódnak. Az oxidációs folyamatok a Si oxidációjával kezdődnek, majd a Mn, P oxidáció-
ja megy végbe. Az olvadék C-tartalma ezekkel az elemekkel párhuzamosan, majd koncentrációjuk 
lecsökkenése után egyedül oxidálódik. Az oxidációs folyamat során az oxidációs hőmennyiségek egy-
re növelik a betét hőmérsékletét, aminek eredményeként beolvad az acélhulladék és az acél hőmér-
séklete a csapolási hőmérsékletre melegszik. 
Az oxigén befúvatás befejezése után az acél dezoxidációja, majd  ötvözőanyagok adagolásával az acél 
előírt kémiai összetételének beállítása következik. A konverteres acélgyártásnál a dezoxidációt és 
ötvözést csapolás közben az öntőüstbe adagolt ferroötvözőkkel végzik el. 
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Elektroacél-gyártás

Indukciós kemence

3-15 t befogadóképesség, 

hőntartáshoz, ötvözéshez

Ívkemence

10-200 t befogadóképesség, 

minőségi acélgyártáshoz, ötvözéshez

Tetszőleges külső energiabevitel, 

oxidáció befúvással vagy vasoxiddal

Tetszőleges külső energiabevitel, 

oxidációs folyamat nincs

 

Elektroacél-gyártás 
Az elektroacél-gyártásban a gyártáshoz szükséges energiát villamos áram szolgáltatja. A külső ener-
giaforrás miatt a betét általában szilárd acélhulladék és (vagy) egyéb ferrumhordozó betétanyag. A 
villamos energiát villamos ív, vagy indukciós örvényáram biztosítja, így beszélhetünk ívkemencékről 
és indukciós kemencékről. 
Ívfényes elektroacél gyártásnál az energiát az ív Joule hője fedezi, az oxigén szükségletet pedig ócska-
vas, reve vagy vasérc beadagolásával, ill. oxigénfúvatással fedezik. 
Az ívfényes kemencékben tetszőleges mennyiségű idő és energia áll rendelkezésre, ezért pl. aktív 
salakok képzésével és cseréjével nagy tisztaság érhető el. A minőségi acélok és szerszámacélok igen 
rugalmas gyártási módszere. 
Az indukciós kemencében végzett gyártásnál az olvasztáshoz szükséges energiát a betétben képződő 
Joule-hő biztosítja, metallurgiai folyamatok gyakorlatilag nincsenek. Átolvasztásra (öntödék), vagy 
hőntartásra (ötvözés) használatosak. Az indukciós kemencében a vízzel hűtött primer tekercs árama a 
rövidre zárt szekunder tekercs szerepét játszó fémes betétben örvényáramot hoz létre és ennek Jou-
le-hője felmelegíti és megolvasztja a betétet. A beolvasztási idő az áram frekvenciájával befolyásolha-
tó. Az olvasztásra használt kemencéknél alkalmazott frekvencia 1 kHz nagyságrendű.  
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Elektroacél-gyártás

Grafit elektródák,

U~100…500 V, I~20…600 kA

Minden kemencéhez külön 

transzformátor

Egyfázisú

Egyenáram 

folyik az 

elektróda és a 

fenékelektóda

között a betéten 

keresztül

Háromfázisú

Váltóáram folyik az 

elektródák között a 

betéten keresztül

Hatásfok 60-70%, 

beolvadási idő 2-4 óra

 
Az ívkemencében nagy áramerősségű (20-600 KA) és kisfeszültségű (60-500 V) áramot használnak az 
olvasztáshoz. Mivel az országos villamos hálózaton éppen ellenkező paraméterű áramot lehet vezet-
ni, ezért az ívkemencék villamos rendszere mindig tartalmaz egy nagy teljesítményű transzformátort. 
A transzformátor szekunder oldaláról az áramot grafit elektródákon keresztül vezetik a kemencébe. 
Az ívkemencében az olvasztáshoz váltóáramot vagy egyenáramot lehet felhasználni. A váltóáramú 
ívkemencében három, az egyenáramú kemencében egy elektródán keresztül vezetik be az áramot. A 
háromfázisú ívkemencében a betéten keresztül záródik az ív árama, míg az egyfázisú kemencébe az ív 
áramának záródásához fenékelektródát is be kell építeni. A kohászati gyakorlatban acélgyártásra 
háromfázisú kemencéket használnak. 
Az ívkemencék olvasztási teljesítménye az áram paramétereitől, ezek pedig a transzformátor nagysá-
gától, annak hasznos teljesítményétől függenek. Az olvasztási teljesítményt a betét beolvasztásához 
szükséges idővel lehet jellemezni, ami általában több óra. A kemencék hatásfoka 60-70%.  
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Elektroacél-gyártás

Az ívfényes kemence munkarendje

2Mn + O2 = 2Mno

Si + O2 = SiO2

4P + 5O2 = 2P2O5

2C + O2 = 2CO

salak

gáz

zárványok

vákuum

Argon öblítéskor 

felúsznak

oldott gázok

Alapfolyamatok

További lehetőségek

 
Az ívkemencében a beadagolt acélhulladékhoz az olvadék karbontartalmának növeléséhez 
karbonhordozókat (koksz, elektróda töredék) is adagolnak, annak érdekében, hogy a C-kiégés is biz-
tosítható legyen az oxidáció alatt (az acélhulladéknak kicsi a karbontartalma). 
A hulladék beadagolása után, amely ma gépi úton történik, megkezdődik az ívfénnyel történő beol-
vasztás. A hulladék teljes beolvasztása után vasérc vagy oxigéngáz felhasználásával segítik elő az oxi-
dációs folyamatokat. 
A folyamat a konverteres acélgyártásnál megismert módon megy végbe, az oxidáció sebessége azon-
ban sokkal kisebb, a kicsi oxigénbetáplálási sebesség miatt (a konverteres eljárás kb. 10 %-a): A ki-
sebb oxidációsebesség a kemence felépítéséből adódik, mert itt emulziót nem lehet létrehozni. 
Az oxidáció után, mivel a gyártáshoz szükséges energiát villamos ív szolgáltatja, semleges vagy gyen-
gén redukáló atmoszférát is biztosítani lehet, ezért a dezoxidációt és ötvözést a kemencében az u.n. 
finomítási periódusban, lehet elvégezni. 
Az ötvözéshez felhasznált ferroötvözők felolvasztásához energiára van szükség. Az ívkemencében a 
finomítási periódusban ívképzés alkalmazható, tehát az olvasztási energia bevihető. E technológia 
többlet miatt az ívkemencében elsősorban ötvözött (közepesen vagy erősen) acélokat gyártanak. 
Csapolás közben, ha szükséges, még ötvözési korrekció végezhető. 
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Üstmetallurgiai eljárások

Az acélt az öntőállványon álló üstbe öntik, utána az üst egy 

kocsira kerül, és különböző állomásokra megy

Argon átöblítés Vákuumozás Oxigénbefúvás Ötvözés

Hőpótlás, pihentetés Ötvözés korrekció Leöntés

 

Üstmetallurgiai eljárások 
Az acélgyártó berendezésekből lecsapolt acél további finomítása a csapoló üstben történik, ezért a 
különböző kezeléseket összefoglalóan üstmetallurgiai technológiáknak hívjuk. Az üstmetallurgiai 
kezelések alatt az acél hőmérséklete csökken. Az energiaveszteség pótlásának módja szerint megkü-
lönböztetünk: 

- külső energia közlés nélkül dolgozó eljárásokat, ahol az energia veszteséget a csapolási hő-
mérséklet növelésével biztosítják, 

- külső energia bevitellel dolgozó eljárásokat, ahol villamos, vagy kémiai energiával biztosítják 
a kezelés alatt elvesztett energiát. 

Az üstmetallurgia széles skálája ismert és az egyes technológiák az acél minőségét meghatározó egy 
vagy több paraméter javítását célozzák. 
Az üstmetallurgiai eljárások az alábbi kezelések lehetnek: 

- inertgáz öblítés (Ar gázzal), 
- vákuumozó eljárások, 
- zárványmódosító eljárások Ca-tartalmú porok, vagy huzalok adagolásával, 
- vákuum-oxidációs eljárások, 
- üstkemencék, energia bevitelére és komplex finomításra. 

Az üstmetallurgiai technológiák a komplex üstmetallurgia irányába fejlődnek, ahol az üstkemence 
mellett minden, az acél tulajdonságát javító technológia folyamat elősegíthető. 
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A folyékony fém megszilárdítása

A tuskóöntés a képlékeny melegalakításra

szánt fémek, ill. ötvözetek egyik primer 

formaadó technológiája. Az ötvözetet 

általában öntöttvasból készült kokillába  

(formába) öntve dermesztik meg.

Az újraolvasztásra szánt nyersvasat 

szállítható és könnyen megolvasztható 

méretű tömbökké öntik.

A tuskók jellegzetes keresztmetszetei, 

és a fogyási üregeik

Tömb öntőgép

 

A folyékony fém megszilárdítása 
Hengerlés esetében a hengerművek tervezése adott tuskóméretre, ill. alakra történik. A hengerlésre 
szánt tuskók mérete tehát adott hengermű ellátására konstans. Hosszútermékek hengerlése általá-
ban négyzet, a széles termékek hengerlésére szánt tuskók pedig téglalap keresztmetszetűek. A hen-
gerlési tuskók tömege általában 5-10 tonna. 
Kovácsolásra, csőgyártása, stb. szánt tuskók mérete a terméktől függően igen különböző lehet, a  
10-50 kg-os tömegtől elkezdve a nagy kovácsdarabok 10-50 tonnás méretig változik. A kis tuskók 
keresztmetszete általában kör vagy négyzet, a nagy tuskóké pedig sokszög vagy homorú sokszög (ki-
sebb repedésveszély). 
A kokillák alakját minden esetben megfelelő oldalferdeséggel képezik ki, hogy a megdermedt tuskót a 
kokillából kényelmesen üríteni lehessen. 
A nagyolvasztóban előállított öntödei nyersvasat szilárd állapotban szállítják az öntödékbe és ott 
újraolvasztják. Az újraolvasztásra szánt nyersfémeket a szállíthatóság és az újraolvaszthatóság szem-
pontjainak figyelembevételével tervezett méretű tömbökké vagy táblákká öntik. 
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A tuskóöntés

Durva felület a 

felfröccsenések miatt, 

olcsó, egyszerű 

elrendezés

Sima felület, 

drágább elrendezés

Meleghengerléshez 5-10 t-

ás nagy kovácsdarabokhoz 

akár 50 t-ás tuskókat is 

készítenek

 

A tuskóöntés 
A felső öntés során a kokillákat egymás után töltik meg az öntőüstből, ezért nagy öntési sebesség 
szükséges, nehogy az üstben az anyag káros mértékben lehűljön. A kiáramló fém mennyisége az ön-
tődugó helyzetével szabályozható. Egyszerű, termelékeny megoldás, nem igényel különleges öntési 
szerelvényeket. Hátránya, hogy az öntés folyamán a becsapódó fémsugár szétfröccsen az alaplapon, 
a kokilla oldalfalán. Ennek következtében – elsősorban a tuskó lábrészén – gyakori a felületi hibák 
előfordulása. 
Az alsó öntés során a beömlő járat közé csillag alakban elhelyezett 4-6 kokillát egyszerre töltik meg az 
üstből, a kokillák össztérfogata megegyezik az üst térfogatával, ez az eljárás természetesen kisebb 
öntési sebességgel történhet. A folyékony fém lassú, egyenletes emelkedése miatt a tuskó felülete 
sima, repedések, feltapadások ritkán fordulnak elő. Hátránya, hogy a kisebb öntési sebesség miatt a 
fém oxidációja intenzívebb. Az öntéshez a fém bevezetésére speciális szerelvények szükségesek. 
Az acél öntés közbeni viselkedésének függvényében csillapított és csillapítatlan minőségeket lehet 
megkülönböztetni Tuskóöntéssel mind csillapított, mind csillapítatlan acélminőségek gyárthatók. 
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A folyamatos öntés

A folyékony fémek 

megszilárdításának 

legtermelékenyebb módja.

A vízzel hűtött kristályosító falán a 

fém felülete azonnal megszilárdul, és 

bár a belső részei olvadt állapotban 

vannak, hűtőgörgők között megfelelő 

sebességgel lefelé húzva 

folyamatosan megszilárduló szálat 

(pászmát) kapunk. Keresztmetszete 

lehet kör, négyzet, vagy téglalap.

A pászma meghajlítva vízszintesen 

továbbvezethető, majd darabolás 

után hengerelhető. 

 

A folyamatos öntés 
A folyamatos öntés primer formaadó technológia, mely általában képlékeny melegalakító technoló-
giák céljára szilárdítja meg az olvadékot, de a gyártmányok szolgálhatják speciális átolvasztó eljárá-
sok, illetve rúd- és csősajtolás alapanyag ellátását is. 
A folyamat lényege, hogy a vízzel hűtött réz kristályosítóba folyamatosan öntik az olvadékot, annak 
külső kérge még a kristályosítóban, belseje pedig a szekunder hűtőzónában dermed meg. A megder-
medt terméket továbbhaladás közben darabolják.  
A folyamatos öntőgép főbb részei a következők: 

- közbenső üst az acélöntő üst és a kristályosító között, mely a folyékony acél megfelelő elosz-
tására és mennyiségének szabályozására szolgál a szálak között,  

- kristályosító, mely intenzíven hűti közbenső üstből érkező olvadékot, 
- szekunder hűtőzóna a támgörgőkkel, mely a szál egyenletes hűtését és vezetését, hajlítását 

és kiegyenesítését végzi, 
- húzóhengerek, melyek a szál mozgását biztosítják,  
- vágóberendezés, mely a szál megfelelő méretre vágását, vertikális öntőgépen a levágott da-

rab billentését végzi. 
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A folyamatos öntés

A szál 

keresztmetszetének 

szerkezete

Csapolás a közbenső üstbe, 

onnan a kristályosítóba A pászma darabolása

 
Az öntés kezdetén egy un. indítószálat tolnak be alulról a kritályosítóba, majd a kristályosítót feltöltik 
folyékony acéllal. Az indítószálat ezután folyamatosan húzzák lefelé, végig a szekunder hűtőzónán, 
majd a húzóhengerek elérése után az indítószálat eltávolítják. Az öntés ezután addig folytatható, 
amíg a közbenső üstben van acél. A közbenső üst pufferként is működik, vagyis az öntőüstből öntés 
közben feltölthető a közbenső üst. 
Széles termékek hengerlésére téglalap, hosszú termékek hengerlésére négyzet keresztmetszetű ter-
mékeket gyártanak. A méretek illeszkednek a hengerművek igényeihez. Az átolvasztó technológiák, 
illetve a rúd- és csősajtolás alapanyagait általában körszelvény keresztmetszetűre gyártják. 
Az egyirányú hűtés következtében az oszlopos kristályosodási jelleg dominál. Az oszlopos dendritek 
növekedési sebessége helyileg meghaladhatja az átlagos értéket (pl. nem egyenletes szekunder hű-
tés), itt a két oldalról növekvő front összeérhet, és így olvadékrészek záródhatnak be. A bezáródott 
olvadékrész a hagyományos tuskóöntés mintájára kristályosodik, és mivel olvadék utánpótlásra nincs 
lehetőség, rendszerint belső lunkerek, pórusok és dúsulások alakulnak ki.  
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vákuum

spec. salak

1

1

4

3

2

5

5

1. Az átolvasztandó rúd (elektróda)

2. Vízhűtéses réz kristályosító

3. Alaplap

4. Olvadt acél

5. Megszilárdult finomszemcsés megtisztított acél

Átolvasztó eljárások

Vákuumívfényes Elektrosalakos

Cseppenként leolvad 

Gáztartalom csökken (vákuum)

Szennyező tartalom csökken 
(salak megköti)

Finomszemcsésen dermed 

 

Átolvasztó eljárások 
A már megszilárdult állapotban további tisztítás, minőségjavítás végezhető a tercier eljárásokkal. 
Ezeknél a tuskókká öntött, ill. bugákká hengerelt acélt speciális berendezésekben átolvasztják A 
cseppek formájában leváló olvadékból a gázok vákuum alkalmazásával, a szennyezők pedig aktív sa-
lak segítségével távolíthatók el. 
Vákuumívfényes eljárásnál az átolvasztandó rudat elektródaként használva az elektróda és egy indító 
lemez között ívfényt hoznak létre. Az ívet vákuum veszi körül. Az elektróda cseppenként leolvad, és 
az alaplemezre dermed, az alaplemezt vízzel hűtött réz kristályosító veszi körül. A megdermedő olva-
dék a kristályosító keresztmetszetét kitölti és tovahaladva a folyamatos öntéshez hasonlóan átolvasz-
tott rudat képez. Az eljárás előnye, hogy a vákuumon áteső csepp nagy fajlagos felületén intenzív a 
gáztalanodás (H2, N2), és a cseppenkénti dermedés eredményeként igen finom a szemcsenagyság. 
Az elektrosalakos eljárásnál a folyamat hasonló, azzal a különbséggel, hogy nincs vákuum és a leolva-
dás nem az elektromos ív miatt következik be. A leolvasztandó darab és az indító lemez között olvadt 
salakréteg helyezkedik el, az olvasztáshoz szükséges energiát az olvad salakon, mint ellenálláson kép-
ződő Joule hő biztosítja. A salak összetétele olyan, hogy az reagáljon az eltávolítandó szennyezőkkel. 
Az olvadék cseppenként süllyed át a salakon, így nagy a reakcióképes érintkezési felület a salak és az 
acél között. Így igen intenzív tisztítás érhető el. A szemcsenagyság az előző eljáráshoz hasonlóan igen 
finom. 
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Acélgyártás portechnológiával

olvasztás

porlasztás

Kapszulák töltése

hegesztés

kovácsolás

hengerlés

HIP (Hot Isistatic Pressing)

1150 ºC, 1000 bar

 

Acélgyártás portechnológiával 
A hagyományos technológiákkal gyártott szerszámacélok lassú dermedésük miatt elkerülhetetlenül 
durva, egyenetlen eloszlású karbidokat tartalmaznak, melyek kopás szempontjából ugyan többnyire 
jó tulajdonságúak, de nagyon ridegek, így kevésbé terhelhetők. A Böhler-Uddeholmnál alkalmazott 
eljárás a következő: 
Gondosan válogatott acélhulladékot és ötvözőket indukciós kemencében megolvasztanak. Amennyi-
ben a kémiai összetétel megfelelő, mágneses keveréssel még homogénabbá teszik az olvadékot. Ezu-
tán az olvadt fémet nagynyomású nitrogénsugárral szétporlasztják. Így rendívül finom szemcsemére-
tű, kémiailag homogén port nyernek. Ezt a port vékonyfalú, ~1 m3-es acélkapszulákba töltik, melyeket 
lehegesztenek. Ezeket a kapszulákat hevítő sajtoló berendezésben izosztatikusan sajtolják 1000 bar 
nyomással, kb. 1150oC hőmérsékleten. A folyamat eredményeként a porszemcsék között szilárd álla-
potban diffúzió segítségével kötés jön létre, gyakorlatilag pórusmentes, homogén anyag keletkezik. A 
kapszulát lefejtve a henger alakú tuskók melegalakítással (hengerléssel) tovább feldolgozhatók. Az így 
nyert anyagok rendkívül finom szemcseméretűek, és az ötvözőkarbidokat nagyon egyenletes elosz-
lásban tartalmazzák. Ennek eredményeképp kiváló szívósságú anyagokhoz jutunk, melyekből hosszú 
élettartamú szerszámok készíthetők, így alkalmazásuk rendkívül gazdaságos.  
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A korszerű technológiák hatása

A korszerű eljárások alkalmazásával a szerszámacélok kopásállósága 

és töréssel szembeni ellenállása egyaránt javítható

 

A korszerű technológiák hatása 
A gépipar számára rendkívül fontos a szerszámacélok családja, hiszen akár hideg- vagy melegalakító, 
akár műanyag feldolgozó, vagy fogácsoló szerszámot kell gyártani, az élettartam mindig alapkérdés. A 
megfelelő élettartamot a szilárdság (kopásállóság) és a szívósság (töréssel szembeni ellenállás) együt-
tes növelésével lehet biztosítani. Erre adnak lehetőséget napjaink kohászati eljárásai. 
Az átolvasztó eljárásokat elsősorban szerszámacélok gyártása során alkalmazzák. A kialakuló finom-
szemcsés szerkezet, a minimális gáz- és szennyező tartalom rendkívül kedvező hatással van az acélok 
szívósságára. Még nagyobb szívósságú szerszámacélok gyárthatók portechnológiával. A világ piacve-
zető szerszámacélgyártója (Böhler-Uddeholm) az elektrosalakosan átolvasztott termékeit ISODUR, a 
vákuumban átolvasztott anyagait ISODISC, a mindkét technológiával kezelt acélokat ISOBLOC, a por-
technológiával előállított anyagokat MICROCLEAN „fantázianévvel” forgalmazza. 
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Alumíniumgyártás

Bauxit

Timföld

Nyers alumínium

Tisztított alumínium, 

ötvözetek

Feldolgozó 

technológiák

1t bauxit -> 4-500kg timföld

 

Alumíniumgyártás 
Az alumínium érce a bauxit. Ez az alumíniumot Al2O3 formájában tartalmazza. Az Al2O3 a kísérő ve-
gyületektől mechanikai és egyszerű kémiai eljárással nem választható el. Ennek oka az, hogy jelentős 
fizikai tulajdonságok (pl. sűrűség) nem különböznek és az Al2O3 igen stabil nagy olvadáspontú és ké-
miailag igen ellenálló, gyakorlatilag nem oldható vegyület. Az Al2O3 kinyerése feltárás, kicsapató és 
kalcináló műveletek sorozatával lehetséges. 
A feltárás a bauxit meleg nátronlúgos kezelésével történik, mely során az oldhatatlan Al2O3 melegen 
oldható nátriumalumináttá alakul. 
A meddőt (vörös iszapot) dobszűrő segítségével kivonjuk a nátriumaluminát oldatból. 
A kicsapatás az aluminátlúg lehűtésével történik, az Al tartalom Al(OH)3 alumíniumhidroxid formájá-
ban kicsapódik és leszűrhető. A lúgos oldat újra felhasználható. 
A kalcinálás a szárított Al(OH)3 hevítésével történik vízveszteséggel Al2O3 azaz a timföld jön létre ez az 
alumíniumgyártás (olvadékelektrolízis) alapanyaga. A timföld lényegében tiszta Al2O3.  
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Alumíniumgyártás

1 - nyers alumínium

2 - timföld + kriolit

3- szén anód

4 - anódtüske

5- anódáram csatlakozás

6 - katód csatlakozás

7 - szivattyú

A timföld olvadáspontját 2000 °C-ról kriolit (nátriumalumínium-fluorit) 

hozzáadásával 1000 °C-ra csökkentik. Kis egyenfeszültség (~5V), és nagy 

áramerősség (~100 kA) hatására az Al2O3 elbomlik. A fém alumínium a 

szénbélésű kád alján gyűlik össze, a felszabaduló oxigén az anódot elégeti. 

60-100 kádat sorba kapcsolva üzemeltetnek. 99,5%-os tisztaság érhető el.

Nyers alumínium 

előállítása timföldből

Az elektrolizáló kád felépítése

1t timföld -> 500kg nyers alumínium

 
Az alumíniumoxid rendkívül stabil vegyület, nagy keménységű, magas olvadáspontú és gyakorlatilag 
oldhatatlan. Az erősen elektropozitív jellegű fém előállítása ezért csak speciális, igen költséges eljá-
rással (olvadékelektrolízissel) lehetséges. 
A 2000oC fölötti olvadáspontú timföld olvadási hőmérséklete mintegy 80 % nátrium-alumíniumfluorit 
(kriolit) hozzáadásával 940oC körüli hőmérsékletre mérsékelhető. 
Az elektrolízist 950-960oC hőmérsékleten hajtják végre, mégpedig katódként kapcsolt grafit bélésű 
kádakba merülő anódként kapcsolt ugyancsak grafit elektródok között. 
Az elektrolízis termékeként az Al a kád alján gyűlik össze, az anódot pedig a kiváló oxigén folyamato-
san elégeti. Az anódot tehát folyamatosan pótolni kell. 
A kádak folyamatos üzemmódban működnek. A kriolit csak az olvadáspont csökkentéséhez szüksé-
ges, ezért azt csak ritkán kell pótolni. A kádba a timföldet szakaszosan adagolják és az alumíniumol-
vadékot a kádból szakaszosan szivornyázzák. 
Az elektrolízishez 50-120 kA áramerősségű egyenáramot használnak. A kádakat sorba kapcsolják úgy, 
hogy egy-egy kádra 4-4,5 V feszültség jusson. Az egyenirányító gazdaságos működése érdekében  
80-100 kádat kapcsolnak össze.  
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Alumíniumgyártás

Tisztítás 3 rétegű 

elektrolízissel

Megszilárdítás

Folyamatos öntés, 

tömböntés

Anódfém: nyers Al + 30% Cu

Elektrolit: fluoridok (Na,Ca, Ba) 

A rétegek különböző sűrűségük 

miatt alakulnak ki.

99,999% tisztaság érhető el.

Ötvözés, tisztítás

Homogenizálás,          

Ar öblítés

Nyers alumínium

Alumínium hulladék

Ötvözők

Feldolgozó technológiák

1t alumínium – 15-20 MWh

 
Az egyes kádakból csapolt kisebb nagyobb mértékben eltérő tisztaságú alumíniumot 5-50 t befogadó 
képességű villamos fűtésű kemencékben homogenizálják majd felhasználási célnak legjobban megfe-
lelő formára leöntik. 
Nagytisztaságú fémet, és ötvözeteket külön tisztító illetve ötvöző eljárásokkal állítanak elő. A három-
rétegű elektrolitos tisztítás lényege, hogy olyan réztartalmú alumíniumolvadékot elekrolizálnak, mely 
sűrűsége miatt (~3,5 g/cm3) elkülönül a fölé olvasztott fluoridokból álló salaktól (~2,9 g/cm3) ami 
pedig szintén külön réteget képez a nála kisebb sűrűségű tisztított alumíniumtól. A leválási potenciá-
lok különbözősége miatt a réz nem vesz részt a folyamatban, az anódon nagytisztaságú alumínium 
(„ötkilences”) válik le.  
Ötvözetek előállítása gyakran alumínium hulladékból, nyersalumínium tömbökből, és alumíniumtar-
talmú segédötvözetekből történik. Ilyenkor a beolvasztás után kellő időt hagynak az olvadt ötvözet 
homogenizálódására (pihentetés), majd Argon átöblítés után folyamatos öntéssel hengerlésre vagy 
sajtolásra alkalmas tuskókat készítenek.  
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A réz előállítása

Kalkopirit

CuFeS2

Rezes kéneskő

Cu2S·FeS

Nyers réz ~99%

Nagytisztaságú 

réz, ötvözetek

Feldolgozó eljárások

Oxidálás dobkonverterben:

3Cu2S + 3O2 = 6Cu + 3SO2

Őrlés, flotálás – a rézben dús szemcsék különválasztása 

(rézszínpor)

Pörkölés – a kén és a szennyezők egy részének 

kiégetése (a réz kevésbé oxigénaffin, mint a szennyezői)

Kéneskőre olvasztás -

FeS -> salakba

Tisztító eljárások

- Tűzi raffinálás

- Elektrolitos tisztítás

- (Zónás átolvasztás)

 

A réz előállítása 
A réztermelés jelentős hányadát, kb. 85%-ot, tűzi úton (pirometallurgiai módszerrel) állítják elő, cse-
kély mértékben hidrometallurgiai módszereket is használnak. 
A dúsítás célja a nagyobb rézkoncentrációjú termék előállítása a további feldolgozás számára. Ehhez 
az ércet finom porrá aprítják, majd flotálással elválasztják az érc jól és rosszul nedvesedő ásványait, 
azaz az ércet a meddőtől. Az ércet vízzel keverik össze és habképző anyagot adnak hozzá. A zagyon 
alulról levegőt buborékoltatnak át, így a nem nedvesedő fázis hab formájában felemelkedik, amit 
könnyen el lehet távolítani. A nedvesedő rész a zagyban marad. A flotáláskor kapott rézben dús 
anyagot rézszínpornak nevezik (kalkopirites ércek dúsításkor 20% körüli Cu-tartalommal). 
A pörkölés során a színpor kéntartalmát csökkentik úgy, hogy a szulfidot oxiddá, esetleg szulfáttá 
alakítják.  
Kéneskő előállítása. A kéneskő a réz előállításának dúsított középterméke: Cu2S·FeS. A művelet ol-
vasztással történik, amelynek során a fölösleges vasat és más elemeket salakba viszik. A kéneskőre 
olvasztást lángkemencében, ritkábban elektromos vagy aknás kemencében végzik. A kéneskő olva-
dékból a réz oxidációval nyerhető ki, ugyanis a kén oxigén iránti affinitása nagyobb, mint a rézé. A 
műveletet fekvő dobkonverterben végzik.  
Vannak olyan eljárások, amelyekkel a színporból közvetlenül nyersrezet lehet előállítani. 
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A réz előállítása

Tisztítás tűzi úton 

a réz szennyezői 

oxigénaffínabbak, 

mint a réz, kiégnek

Elektrolitos tisztítás 

Anód: tisztítandó réz (feloldódik)

Katód: tiszta réz (katódréz, elektrolit réz)

Elektrolit: CuSO4 vizes oldata 

(szennyezőkben dúsul)

 
A 98,5–99,5% tisztaságú nyersrezet (bliszterrezet) az oxigén, a kén és más szennyezők eltávolítása 
céljából finomítani, tisztítani kell. A finomítás legrégibb módszere a tűzi raffinálás. Ez is azon alapszik, 
hogy a réz szennyezői oxigénaffinabbak, mint maga a réz, így egyszerűen elégnek, és a füstgázzal 
távoznak. Az így nyert fémet tovább lehet tisztítani elektrolitos módszerrel. Ehhez olyan táblákat 
öntenek, melyeket az elektrolízis során anódként kapcsolnak. A táblák öntését folyamatosan haladó 
öntőgép végzi.  
Az elektrolitos raffinálást oldható anódos eljárással végzik. Az anódot a tisztítandó rézből öntött le-
mezből készítik, a szennyezőktől mentes réz egy vékony, már tisztított rézkatódon válik ki. Elektrolit-
ként kénsavas réz-szulfát vizes oldatát használják. Az így előállított tiszta rezet katódréznek vagy 
elektrolitréznek nevezik.  
Különlegesen nagy tisztaságú réz zónás átolvasztással állítható elő. Ez azon alapszik, hogy a fémek 
olvadt állapotban a szennyezőket gyakorlatilag korlátlanul, míg a szilád állapotban korlátoltan oldják. 
Egy már megszilárdított tuskót hossza mentén folyamatosan haladó fűtő berendezéssel (pl. indukciós 
hevítés) egy vékony szelvényben megolvasztanak. A szennyezők az olvadékban dúsulnak, és haladnak 
együtt az olvadt zónával. A tuskó végét levágják, a megmaradt rész nagyon nagy tisztaságú lesz.  
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Foglaljuk össze:

1. Milyen műveletek sora vezet általános esetben a bányászott érctől a 

jó minőségű, megszilárdított, további feldolgozásra alkalmas fémekig?

2. Általában milyen kémiai folyamat játszódik le a fémek ércből 

kinyerése, illetve tisztítása során?

3. Mit eredményez az alapanyaggyártó technológiák fejlődése?

4. Miért az LD-eljárás a legalkalmasabb nagy tömegben acél 

előállítására?

5. Melyek a minőségi acélok előállításának leggyakoribb eljárásai?

6. Milyen elven működik a nagytisztaságú alumínium és réz 

előállításának technológiája?

 

Összefoglalás: 
Az érceket dúsítani kell, hogy a metallurgiai folyamatokba minél kevesebb meddő kerüljön be, így 
kevesebb energiára legyen szükség a feldolgozáshoz. A dúsított ércből nyersfémet, abból tisztított 
fémet gyártanak. A fémet olyan alakban szilárdítják meg, ami a további feldolgozás számára a leg-
kedvezőbb. 
A fémek ionos állapotban pozitív töltésűek, ezért az ércben előforduló vegyületeiket redukálni kell. 
Tisztításuk során a szennyezők oxidációja megy végbe. 
A korszerű eljárásokkal gyártott alapanyagok szilárdsága és szívóssága egyaránt meghaladja elődjei-
két, így belőlük nagyobb szilárdságú, hosszabb élettartamú alkatrészek, szerszámok gyárthatók. 
Az LD eljárás lehetővé teszi nagymennyiségű nyersvas, és egyidejűleg mintegy 25-30% vasalapú hul-
ladék gyors feldolgozását. 
A minőségi acélokat valamilyen üstmetallurgiai, vagy átolvasztó eljárás alkalmazásával, esetleg por-
metallurgiai úton állítják elő. 
Az alumínium és a réz tisztítása elektrolízissel történik. (Nem tévesztendő össze a timföld elektrolízi-
sével!) A tisztítandó fémet anódnak kapcsolva, megfelelő elektrolitot és feszültséget alkalmazva az 
(szennyezőivel együtt) feloldódik az elektrolitban, és (szennyezői nélkül) az anódon válik ki. A katód 
elfogy, a szennyezők az elektrolitban gyűlnek össze, az anód gyarapszik.  
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Kulcsszavak

Ore érc

Ore preprocessing ércelőkészítés

Pig metal nyers fém

Pig iron processing nyersvasgyártás

Converter processing konverteres acélgyártás

Electical steel processing elektro-acélgyártás

Continuous casting folyamatos öntés

Remelting process átolvasztás

Ladle metallurgy üstmetallurgia

Powder metallurgy portechnológia

Bauxite bauxit

Alumina timföld

Electrolysis elektrolízis
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Képlékenyalakító technológiák modellezése

• Elemi képlékenységtan módszerei

– Átlagfeszültség módszer (Slab analysis)

• Síkalakváltozást végző hasáb zömítése

• Alakítás kúpos csatornában

• Sajtolás görbe kontúrvonalú szerszámokkal

• Lemezhéj modell

• Műszaki képlékenységtan módszerei

– Energetikai módszerek

• Felső határ módszere,alsó határ módszere, Johnson-Kudo

módszer

– Vizioplasztikus módszer

– Végeselem módszer

– Egzakt megoldás

– Csúszóvonal megoldás

 

Képlékenyalakító technológiák modellezése 
Az elemi képlékenységtan módszerei közé olyan modellek tartoznak, melyek egyszerűsítő feltételeket 
tartalmaznak,viszont az alakítástechnológiai folyamatok kvantitatív elemzése kellően pontos ered-
ményt ad a gyakorlat számára. A műszaki képlékenységtan modelljei a kontinuummechanika alapösz-
szefüggéseit használják. 
A modellek feladatai a következők: 
Az alakítandó darab átformálásához szükséges erőhatások, teljesítmény, munkaszükséglet meghatá-
rozása. 
Optimális szerszámgeometria, szerszámsebesség meghatározása. 
Alakított darab belső és szerszám falán történő súrlódásból származó hőhatások számítása mind a 
munkadarab mind a szerszám vonatkozásában. 
Az alakított darab alakítás közbeni illetve alakítás utáni torzultságának, tűréseinek becslése. 
Szerszámterhelés és szerszámkopás/élettartam meghatározása. 
Az alakítás optimalizálása szerszámgép szempontjából. 
A technológia optimalizálása gazdasági szempontból. 
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Képlékenyalakító technológiák modellezése
Analitikus modellek I.(PÉLDA)

Átlagfeszültség módszer alkalmazása: alakítás kúpos csatornában
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Megoldás (egyszerűsítő feltételek mellett):

Alkalmazás:

• Rúdhúzás modellezése

• Redukálás modellezése

• Előrefolyatás modellezése

 

Analitikus modellek 
A képlékenyalakító technológiák egyik legfontosabb elemzési módszere az átlagfeszültség módszer. 
Az átlagfeszültség módszer lehetőséget ad a feszültség megállapítására a képlékeny zónában. A fe-
szültségállapot ismeretében már számítható az alakítás erőigénye. A módszer alapja, hogy a képlé-
keny zónában kijelölünk egy elemi térfogatot, amelyre azután felírjuk az erőegyensúlyi egyenleteket. 
Ezek az egyenletek differenciálegyenlet –rendszert alkotnak, melyeket egyszerűsítő feltételek beve-
zetése után elsőrendű lineáris differenciálegyenletként meg tudunk oldani. Az egyszerűsítő feltételek 
a következők: 
Az alakítási feladathoz hozzárendelt koordinátarendszer síkjai főfeszültségi síkok. 
A súrlódásból származó feszültségeket figyelembe vesszük az erőegyensúly felírásakor, de feltételez-
zük, hogy kis értéke miatt a főfeszültségi síkok helyzetét nem befolyásolják. 
Az alakítás közben a főfeszültségi síkok nem torzulnak, a síkokon az alakváltozás homogén. 
A feszültségek csak egyetlen koordináta függvényei. 
Az alakváltozás helyfüggése esetén az alakítási szilárdság értékét közepes alakítási szilárdsággal he-
lyettesítjük. 
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Képlékenyalakító technológiák modellezése
Analitikus modellek II. (PÉLDA)

Átlagfeszültség módszer alkalmazása: többlépéses rúdhúzás optimalizálása

Analitikai modell Iterációs eljárás(ok) Eredmény
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0 1 2 3 4 5 6
Lépésszám

Alakváltozás 

lépésenként

Felső határ módszer

Átlagfeszültség módszer

Átlagértékek

Eredmények:

• Lépésenkénti 

alakváltozások

• Szerszámméretek

• Alakítási szilárdság 

értékek

• Selejt minimális

 
Az átlagfeszültség módszer rúdhúzással kapcsolatos alkalmazása látható. Egy többlépéses technoló-
gia optimalizálása iterációval is elvégezhető, erre nézünk itt egy rövid példát. 
Egy többlépéses technológiát általában úgy tervezünk meg, hogy az egyes lépésekben a selejt való-
színűsége ugyanannyi legyen. Rúdhúzásnál (a legtöbb esetben) a selejtet a húzógyűrűn kívüli alakvál-
tozás okozza. A húzógyűrűn kívüli alakváltozást az okozza, hogy a húzófeszültség eléri az anyag fo-
lyáshatárát a kilépő keresztmetszetben. A húzóerőt tehát korlátozni kell. A húzóerő korlátozására a 
következő módszerek állnak rendelkezésre: súrlódási tényező csökkentés, alakváltozás csökkentés, 
optimális szerszámgeometria alkalmazása. 
A súrlódási tényezőt megfelelő kenéssel kis értéken tudjuk tartani (μ=0.07-0.15). Az optimális 
félkúpszög az alakváltozás és a súrlódási tényező függvénye. Az egyes lépésekben tehát úgy kell meg-
választanunk az alakváltozások értékeit, hogy az alakítási szilárdság-húzófeszültség hányados minden 
lépésben közel azonos legyen. Ez egy összetett feladat, hiszen minden egyes kilépő keresztmetszet-
ben más-más alakítási szilárdágú az anyag (ami természetesen az alakváltozás mértékének függvé-
nye). 
A diagramon egy 5 lépéses rúdhúzás optimális alakváltozás-elosztása látható. Ha az egyes lépésekben 
így osztjuk el az alakváltozásokat, akkor a biztonsági tényezők (tehát az alakítási szilárdság-
húzófeszültség hányados) minden lépésben közel azonos lesz. Ezt az optimalizációt meg lehet valósí-
tani különböző matematikai modellekkel. 
  



2. Az anyagtechnológiai folyamatok modellezési lehetőségei 85 

 

© Mucsi, OE www.tankonyvtar.hu  

Képlékenyalakító technológiák modellezése

iSv PPPPP  

Analitikus modellek III.

Felső határ módszere

vvirt

P

Pvalós

vvalós

Alapfogalmak:

• Sebességmező

• Virtuális sebességmező

• Virtuális teljesítmény

Pv: képlékeny zónában elnyelt teljesítmény

PS: elnyelt súrlódási teljesítmény

PГ: szakadófelületeken elnyelt teljesítmény 

Pi: külső erők (alakítószerszám darabbal 

nem érintkező felületein működtetett 

erők) teljesítménye

Alsó határ módszere

P

Pvalós

σvalós σ

• Feszültségmező

• Statikailag lehetséges 

feszültségmező

Alapfogalmak:

 
Az energetikai módszerek két fő csoportja látható a dián. A felső határ módszer szerint bármely ki-
nematikailag lehetséges sebességmezővel meghatározott alakítási teljesítmény egyenlő vagy na-
gyobb, mint a valóságos sebességmezővel számolt. Az alakváltozás egyetlen valós sebességmezővel 
jöhet létre. A modellek szerint tehát ha meghatározunk két sebességmezőt, ezekből alakítási telje-
sítményt számolunk, akkor a kisebb teljesítményhez tartozó sebességmező közelebb van a avalós 
sebességmezőhöz. A lehetséges sebességmezők számításánál ki kell elégíteni a következő feltétele-
ket: 

1. Összenyomhatatlansági feltétel 
2. Sebességi peremfeltételek 

Az alsó határ módszere szerint bármely statikailag lehetséges feszültségmezővel számolt alakítási 
teljesítmény kisebb vagy egyenlő a valóságos feszültségmezővel számolt teljesítménynél. 
A felső határ módszerével meghatározott alakítási erőszükségletek nagyobb biztonságot adnak a gép 
és szerszámméretezésnél, ezért azok alkalmazását előnyben részesítjük. 
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Képlékenyalakító technológiák modellezése
Analitikus modellek IV.

 
A program analitikus összefüggéseket használ egyes alakítási folyamatok modellezéséhez. A program 
letölthető a itt linkelt címről, illetve bemutatható az előadáson. 
A technológiák, melyeket modellezni lehet vele: zömítés, redukálás, tömör test/üreges test előre 
folyatás, csésze hátrafolyatás, többlépéses mélyhúzás/falredukciós mélyhúzás, többlépéses rúdhú-
zás, folyató gyűrű méretezés. 
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Képlékenyalakító technológiák modellezése
Végeselemes modellek I.

• Megfelelő VEM hálózás 

esetén igen pontos

• Nagy számítógép-

kapacitás

• Jelentősége nagy, ha 

pontos anyagáramlásra 

van szükség

• Egyszerű alakítási 

folyamatoknál nem 

feltétlenül szükséges

Jellemzői:

• ANSYS

• Abacus

• Marc, Simufact

• Deform

• stb.

Rendszerek:

Animáció, kérem klikkeljen a képre!

 

Végeselemes modellek 
A videó egy képlékenyalakítási feladat végeselemes szimulációját mutatja be. A szimuláció pontossá-
ga a hálózáson és a rácspontok sűrűségén múlik. A hálózás és hálósűrűség változtatása az alakítási 
folyamat során ott szükséges, ahol nagyobb alakítási sebességek illetve alakítási mértékek vannak 
jelen. A videón jól megfigyelhető a VEM háló változása. 
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Képlékenyalakító technológiák modellezése
Végeselemes szimulációk

Animáció, kérem klikkeljen a képre!

 
Bal felső videó: hengerlés szimulációja, illetve a hengerelt lemez alakváltozás-eloszlása a keresztmet-
szet mentén. 
Jobb felső videó: Kivágás modellezése. Megfigyelendő repedések megindulása előtti képlékeny alak-
változás a nyírt keresztmetszetben. 
Bal alsó videó: profilhengerlés részlete 
Bal alsó videó: idom nyújtóhúzásának modellezése 
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Hőkezelések modellezése
Hevítési/hűtési modellek I.

Modellezési lehetőségek:

• Empirikus összefüggések, tapasztalatok alapján

• Hővezetés differenciálegyenletének analitikus 

megoldása

• Hőáram-módszer

• Integrálmódszer

• Hőforrások módszere

• Végesdifferencia-módszerek:

– Implicit végesdifferencia módszer

– Explicit végesdifferencia módszer

– Crank-Nicolson módszer

• VEM módszerek

 

Hőkezelések modellezése 

Hevítési/hűtési modellek 
A hőkezelések modellezésének első lépése a hevítési/hűtési modellek felállítása, a darab egyes pont-
jaiban a T-t diagramok generálása. Ennek igen sok módszere van. A legpontosabb itt is a VEM mód-
szerek, de ezek a leginkább számításigényesek. A legegyszerűbbek az empirikus összefüggéseken 
alapuló becslések. A hővezetés differenciálegyenletét analitikus formában igen torzult 
peemfeltételek figyelembevételével lehet megoldani. 
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Empirikus összefüggések

A hevítési/hűtési függvények becslése

A hőmérséklet az idő függvényében hevítés során, Newton-féle lehűlési/hevítési 

törvény:
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Hűtés esetén:
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ahol vízhűtés esetén:

Ahol D a munkadrab átmérője, P a kérdéses pont hűtött palásttól mért távolsága, 

Tk a kemence hőmérséklete, Th a hűtőközeg hőmérséklete

Hőkezelések modellezése

 
A hevítési/hűtési folyamatok jól becsülhetők az ún. Newton-féle lehűlési törvény segítségével. A le-
hűlési törvény szerint a kemence hőmérsékletét végtelen idő múlva éri el a munkadarab. A hőmér-
séklet exponenciális jelleggel tart környezet hőmérsékletéhez. Az α paramétereket különféle empiri-
kus összefüggésekkel becsülhetjük.  
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Hőkezelések modellezése
Empirikus összefüggések

A 800-500 °C- közötti

lehűlési idő becslése

A szövetelemek arányának 

becslése folyamatos  hűlésre 

vonatkozó átalakulási diagram 

segítségével

A lehűlési sebesség, 

lehűlési görbe becslése

Az anyagtulajdonságok 

becslése (keménység, 

szakítószilárdság, stb.)

 
Az ún. hűlési paraméter a 800 és 500 °C közötti lehűlési idő századrésze. Régen ezt a paramétert 
használták a lehűlés jellemzésére. Azért ezt az 500°C-os határt vesszük a számítás véghőmérsékleté-
nek, mert az acélok többségénél ezen a hőmérsékleten már befejeződik a perlites átalakulás. A lehű-
lés közben keletkező szövetelemek arányát közvetlenül a darab méreteiből illetve a hűtőközeg minő-
ségéből meg lehet becsülni. Ez úgy történik, hogy az ábrán látható diagramból (ami vízhűtésre vonat-
kozik) kiolvassuk a 800 és 500 °C közötti lehűlési időt, majd ezt összeegyeztetjük az adott anyag fo-
lyamatos hűtésre vonatkozó átalakulási diagramjaival. Az átalakulási diagramból megbecsülhetjük az 
egyes szövetelemek arányát illetve a munkadarab keménységét.  
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Hőkezelések modellezése
Explicit végesdifferencia módszer
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A hővezetés differenciálegyenlete derékszögű koordinátarendszerben:

A differenciálegyenlet 1D-s alakja:




























c
a,

x

T
a

t

T
2

2

T a hőmérséklet,

t az idő, 

λ a hővezetési tényező (W/(mK)),

ρ a sűrűség (kg/m3),

c a fajhő (J/(kg°C)), 

A hőkezelendő lemezt N 

egyenlő részre osztjuk fel:

T0

TL

α0
αL

x0 x1 x2 XN-1 XN

.    .    .    .    .    .

Lemez jobb 

oldala

Lemez bal 

oldala
T0, TL, :hőátadó 

közeg hőmérséklete 

a bal illetve jobb 

oldalon
α 0, α L, :hőátadási 

tényező a bal illetve 

jobb oldalon

Δx

Xi:helykoordináta

 
A hevítés-hűtés modellezése nem csupán empirikus összefüggések segítségével végezhető el. Egy 
igen bevált matematikai módszer a hővezetés differenciálegyenletének különböző módszerekkel 
történő numerikus megoldása. Az explicit véges differencia módszer során a munkadarabot N részre 
osztjuk, és az az így keletkezett osztáshatárokon számoljuk a hőmérsékletet. A felosztás lehet akár 
háromdimenziós is a darab bonyolultságától függően. Általában az 1D-s illetve 2D-s megoldások kellő 
pontosságot adnak. Az 1D-s esetben tehát a lemezt N db síklemezre osztjuk, és a határokon számol-
juk a hőmérsékletet. A számításokhoz szükséges a lemez anyagtulajdonságainak illetve a kemence 
tulajdonságainak ismerete. 
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Explicit végesdifferencia módszer

x0 x1 x2 XN-1 XN

.    .    .    .    .    .

Lemez jobb 

oldala

Lemez bal 

oldala T(x,t)

T0

TL

T(x,t): hőmérséklet a lemez 

belsejében a hely és az idő 

függvényében

A hőmérséklet értéke a tn időpontban és a j-ik helykoordinátán legyen:
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1j

tt

xx
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Az idő szerinti első derivált közlítése véges differenciával:

A hely szerinti első derivált közlítése véges differenciával:

 
A hőmérsékletfüggvényt egy tetszőleges t vizsgálati időpontban és egy tetszőleges x helyen jelöljük 
T(x,t)-vel. Ennek a függvénynek a diszkrét értékit jelöli a j-ik koordinátán az n-ik időpillanatban a Tjn . 
A differenciálegyenletben szereplő első és második differenciálhányadost helyettesítenünk kell. A 
helyettesítés ún. véges differenciákkal történik, melyek annál jobban megközelítik a valós függvény 
deriváltját az adott időpillanatban vagy helyen minél kisebb a lemez illetve az idő felosztásának inter-
valluma. 
 
 
  



94 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Mucsi, OE 

Explicit végesdifferencia módszer
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A hely szerinti második derivált közlítése véges differenciával:

A hővezetés differenciálegyenletének közelítése tehát:

A hőmérséklet az n+1-ik időpontban a következőképp számolható:

 
a

x

t
r

2





 

n

1j

n

j

n

1j

1n

j TrTr21TrT 


 ahol

A hőmérsékletmezőt tehát az n+1-ik időpillanatban az n-ik időpillanatban jelen 

lévő hőmérsékletmezőből számolhatjuk.

 
A deriváltak helyettesítése után a differenciálegyenletbe történő visszahelyettesítés következik. Lát-
ható, hogy egy n+1-ik időpillanatban a lemez belső koordinátáin minden hőmérséklet számítható, ha 
ismerjük az egyel előtti állapotban (azaz az n-ik időpillanatban) a hőmérsékletmzőt. A j-ik koordinátán 
a hőmérsékletet az előző állapot j-1-ik illetve j+1-ik koordinátájából számolhatjuk. Ez a lemez belső 
pontjaiban teljesíthető, viszont a lemez szélein nem tudunk j-1-ik illetve j+1-ik hőmérsékletet szá-
molni. A megoldás az, ha felhasználunk valamilyen peremfeltételt. 
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Explicit végesdifferencia módszer

A peremfeltételek megfogalmazása:

Elsőfajú peremfeltétel: a lemez két szélén a hőmérséklet ismert függvény 

szerint változik.

Ekkor ismert:
1n

0T
 1n

NT


  LL
Lx

Tt,LT
x

T









illetve értéke.

A leggyakrabban harmadfajú peremfeltételt használunk:

A hőátadás konvekcióval jön létre, ekkor a Newton-féle hőátadási törvény 

szerint:

  00
0x

Tt,0T
x

T









Melyekkel a 0. helykoordinátán a hőmérséklet: 

  
















0

n

0
0

n

0

n

1

1n

0 TTxr2Tr21Tr2T

Hasonló meggondolásokkal a lemez jobb szélére is levezethetjük a hőmérséklet

számítására alkalmas összefüggést.

 
A peremfeltételek felállításához ismerni kell a valós hőközlési folyamat tulajdonságait. Az ún. elsőfajú 
peremfeltétel esetén kijelentjük azt, hogy egy adott koordinátán (esetünkben a lemez szélén a hő-
mérséklet ismerjük). A valóságban ez igen ritkán áll elő. A kemencében történő felhevítés, vagy a 
valamilyen közegben történő lehűtés során általában hőátadással kell számolnunk. Ezt valósítja meg 
a harmadfajú peremfeltétel, amit úgy alkalmazunk, hogy felveszünk egy -1-ik illetve egy N+1-ik koor-
dinátát. Tehát a lemez bal oldalától számítva Δx távolságra a hevítő/hűtő közegben a -1-ik, illetve a 
lemez jobb oldalától számítva Δx távolságra az N+1-ik koordinátát vettük fel. Feltesszük azt, hogy 
ilyen távolságban a lemez hűtő/hevítő hatása már nem érvényesül, így feltételezhetjük azt, hogy a 
hőmérséklet ezeken a koordinátákon a kemence hőmérsékletével egyezik meg. Ennek a peremfelté-
telnek az alkalmazásával már számíthatjuk a lemez szélein is a hőmérsékletet. 
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Explicit végesdifferencia módszer

A kezdeti feltétel megadása:

 xfT
0

j 

A kezdeti feltételt a t=0 időpillanatban ismernünk kell az algoritmus elindításához.

Az explicit végesdifferencia módszer alkalmazása alapfeltételekhez kötött. Ezek 

közül a legfontosabb a

 
5.0a

x

t
r

2







egyenlőtlenség teljesülése. Az r értékét kb. 0.3-re érdemes felvenni, adott 

lemezméret és felosztás mellett a maximális időosztás amivel érdemes előrelépni:

 
a

xr
t

2




Az explicit végesdifferencia módszer könnyen programozható, a gyakorlat 

számára elfogadható pontosságú eredményt ad. A többdimenziós esetek illetve 

más koordinátarendszerbeli megoldások az itt elmondottak alapján könnyen 

előállíthatók.

 
A következő lépés a kezdeti feltétel megadása. A kezdeti feltétellel megadjuk a hőmérsékleteloszlást 
a lemez teljes keresztmetszetében a t=0 időpillanatban, ez azt jelenti, hogy Δt intervallum múlva a 
végesdifferencia egyenlettel számíthatjuk a hőmérsékletmezőt. (Hiszen általánosságban azt mond-
tuk, hogy az n+1-ik időpontban a hőmérsékletmezőt az n-ik időpillanatban jelen lévő hőmérsékletme-
zőből számíthatjuk. 
A módszer alkalmazása során ügyelnünk kell az időlépés megválasztására. 
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Explicit végesdifferencia módszer

Első ill. harmadfajú peremfeltétel közti különbség szemléltetése szimulációval

Animáció, kérem klikkeljen a képre!

 
A videó síklemez hőmérsékleteloszlását mutatja hevítés közben elsőfajú (bal oldali diagram) illetve 
harmadfajú peremfeltétel esetén (jobb oldali diagram). Látható, hogy az elsőfajú peremfeltétel al-
kalmazásával igen torz eredményt kapunk. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Fémekben végbemenő metallurgiai változásokat tapasztalati összefüggésekkel, ún. 

egyenértékű paraméterek segítségével illetve kinetikafüggvényekkel írhatjuk le.

  0x,T,tF Ha a hőmérséklet állandó, izoterm kinetikáról beszélünk:

Perlites átalakulás modellezése izoterm esetben

T (°C)

t (s)

Az átalakulás kezdetét jelző görbe: 

1% átalakult hányadhoz tartozó görbe

Az átalakulás befejeződését jelző görbe: 

99% átalakult hányadhoz tartozó görbe

Átalakult 

hányad: 

teljes

átalakult

V

V
X 

 

Átalakulási folyamatok modellezése 
Az átalakulási folyamatok modellezése is történhet empirikus összefüggések alapján, illetve valami-
lyen matematikai módszer segítségével. Az átalakulás pillanatnyi állapotát leginkább jellemző meny-
nyiség az ún. átalakult hányad, mely az átalakult térfogat és a teljes anyagtérfogat hányadosa. Az 
átalakulás kezdetét méréstechnikai okokból 1% átalakult hányadhoz, míg az átalakulás befejeztét 
99% átalakult hányadhoz kötik. A szaggatott vonal a bénites átalakulás felső hőmérsékletét jelöli, 
ugyanis kb. 550°C alatti (és Ms feletti) hőkezelések esetén a perlit helyett ún. bénit keletkezik az 
ausztenitből. A bénit átalakulási kinetikáját hasonló egyenletekkel írhatjuk le, mint a perlitképződést. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Perlites átalakulás modellezése izoterm esetben

T (°C)

t (s)X (-)

t (s)

100%

99%

1%

Izotermikus 

átalakulási görbék

Izoterm kinetika 

felállítása

Izotermikus 

átalakulási görbék

1%-hoz és 99% 

átalakult hányadhoz 

tartozó idő

Átalakulás 

modellezése

tk tv

T1

T2

 
Az izotermikus C-görbék tehát megadják az átalakulási kinetikafüggvény két idő-átalakult hányad 
adatát. Ha ismerjük ezeket az adatokat, megbecsülhetjük az átalakulási függvény paramétereit. Álta-
lánosságban elmondható, hogy az átalakulási függvény paraméterei a hőmérséklettől erősen függnek 
ilyen típusú átalakulások esetén.  
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Átalakulási folyamatok modellezése

Perlites átalakulás modellezése izoterm esetben

Legyen az izoterm kinetikafüggvény a jól ismert Avrami-egyenlet:
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vtkexp199.0

ahol:

x: átalakult hányad

k: sebességi állandó

n: ún. Avrami kitevő

t: idő

Legyen az 1% illetve 99% átalakult hányadhoz tartozó idő: tk illetve tv

Az előzőek alapján a következő egyenleteket írhatjuk:

illetve

A fenti egyenletek megoldása:
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  n
tkexp1x Illetve egy másik használt alak:

 
Az átalakulásat sokszor az ún. Avrami egyenlet segítségével írják le. Ez egy kétparaméteres kinetika, 
melynek k sebességi állandója különböző változók függvénye is lehet. Az izotermikus átalakulási diag-
ramokból meghatározzuk az 1% és 99% átalakult hányadhoz tartozó időt, ezután már számolható a 
kinetika n és k paramétere is. Különböző hőmérsékleteken különböző n és k értékek írják le a folya-
matot. A modellezés során érdemes az egyes hőmérsékletekhez tartozó paramétereket fájlokban 
tárolni, illetve a köztes ismeretlen hőmérsékleten interpolációval becsülni azokat. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Példa perlites átalakulás modellezésére izoterm esetben

T (°C)

t (s)

50CrMo4 izotermikus átalakulási 

diagramja, legyen a hőmérséklet T=580°C

tk tv

 
Az ábrán az 50CrMo4-es anyag izotrmikus átalakulási diagramja látható. A diagramon kiválasztunk 
egy tetszőleges hőmérsékletet, majd meghatározzuk a hozzájuk tartozó átalakulási kezdő illetve befe-
jező időpontot. Az átalakulás kinetikája nagymértékben függ az ausztenitesítés hőmérsékletétől és 
időtartamától a kiinduló állapottól valamint a kémiai összetételtől, ezért a modellek paraméterei is 
erősen függeni fognak ezektől a tényezőktől.  
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Átalakulási folyamatok modellezése
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Az 1% illetve 99% átalakult hányadhoz tartozó idő: tk=395s illetve tv=16000s

Ezekkel az Avrami egyenlet paraméterei:
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Az előző dián bemutatott átalakulási diagram alapján megbecsültük az 1% illetve 99% átalakult há-
nyadhoz tartozó hőkezelési időt. Ezek alapján kiszámoltuk az átalakulási függvény két ismeretlenjét, 
melyekkel az átalakult hányad a perlitképződés során az ábra szerint változik az idő függvényében. A 
valóságban általában több szövetelem képződik, ezek kinetikai leírása az előző példa alapján könnyen 
elképzelhető. Ügyelnünk kell arra, hogy a diffúziómentes és a diffúziós átalakulások más módszerek-
kel modellezhetők, így például acélok hűtése közben végbemenő martenzitképződés későbbiekben 
tárgyalt módszerek alapján írható le. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Átalakulások modellezése nemizoterm esetben

Kiindulunk az izoterm kinetikából:   0x,T,tF 

Gyakran az átalakulás sebességét írjuk fel:  x,T,tf
dt

dx


Az izoterm kinetika sokszor felírható a következő alakban (változók szétválasztása):

A kifejezést idő szerint deriválva:

    0t,TKxF 

 
  t,TK

dt

d

dt

dx

dx

xdF


Az átalakulás sebessége tehát egy adott időpillanatban függ az átalakult hányadtól 

illetve a hőmérséklettől. Változzék a hőmérséklet T=T(t) függvény szerint, ekkor:
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Melyből az általánosított kinetikafüggvény:

    













 

 1

0

t

t
0

1

1
dtt),t(TK

dt

d
xFF)t(x

 
A hőkezeléseink döntő többségét nem állandó hőmérsékleten végezzük. Ez azt jelenti, hogy az 
izoterm kinetika érvényét veszti. A folyamat sebességét viszont fel tudjuk írni tetszőleges hőmérsék-
let és átalakult hányad esetén. Az esetek nagy részénél alkalmazhatjuk a változók szétválasztásának 
módszerét, azaz az izoterm kinetikát felírhatjuk két olyan függvénynek az összegeként, mely függvé-
nyek külön-külön csak az x-től illetve csak a hőmérséklettől függnek. Ha egy adott pillanatban ismer-
jük a folyamat sebességét és az addig átalakult térfogathányadot, akkor megbecsülhetjük egy kicsiny 
dt idő múlva az x értékét. Ha a hőmérséklet változik az idő függvényében, akkor is érvényes a folya-
mat sebességére felírt egyenletünk, az átalakult hányadot egy bizonyos t1 időpontban az általánosí-
tott kinetikafüggvénybe való behelyettesítéssel nyerjük. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Átalakulások modellezése nemizoterm esetben

A termikusan aktivált folyamatok átalakulási sebessége gyakran felírható 

a következő, közönséges szétválasztható változójú differenciálegyenlettel:
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Sorsz. Differenciálegyenlet
Az x(0)=0-hoz tartozó 

megoldás
Paraméterek

1.

2.

3.

   
n

1
1

x1

1
lnx1nTk

dt

dx












   tTk

x1

1
ln

n

1











n/11a

1a

0a

na

3

2

1

0









   
n

1
1

n

1
1

x1

1
lnx1xnTk

dt

dx












   tTk

x1

1 n

1











0a

n/)1n(a

n/)1n(a

na

3

2

1

0









  n

1
1

xnTk
dt

dx


   tTkx
n

1


0aa

n/)1n(a

na

32

1

0







Néhány kinetikafüggvény:

 
A táblázatban különböző termikusan aktivált folyamatok leírására szolgáló kinetikai differenciál-
egyenletek láthatók. Az 1. sorszámú a klasszikus Avrami-kinetika, ezzel acélok fázisátalakulásai, újra-
kristályosodási folyamatok, egyes kiválási folyamatok is modellezhetők. A 2. sorszámú az ún. Austin-
Rikett kinetika leginkább kiválási folyamatok leírására használják, míg a 3. sorszámú a Beck-féle kine-
tika, melyet szemcsenövekedési folyamatokra alkalmaznak. Mindhárom kinetika (illetve egyéb más 
kinetikák is) származtathatók a fenti általánosan paraméterezett differenciálegyenletből. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

A szemcsenövekedés modellezése ausztenitesítés során

Az Ac3 átalakulási hőmérséklet becslése:

3
33c cAA 

   

n
t

t

n
1

0

0

dtTkDtD















 

  nTktD 

ahol 

• c=3…25, függ a kiinduló szövetszerkezettől és attól, hogy azt milyen 

módon hozták létre,

• β a hevítési sebesség

Az ausztenit szemcse mérete az idő függvényében izotermikus esetben:

A kinetikai differenciálegyenlet:

melyből az általánosított kinetikafüggvény:

  n

1
1

DnTk
dt

dD




 
Az ausztenit szemcsemérete jelentősen befolyásolja a hűtés során keletkező szövetelemek arányát. 
Az ausztenit szemcsemérete izotermikus esetben egy hatványfüggvény szerint növekszik az idő függ-
vényében. A kinetikai differenciálegyenletet az izoterm kinetikafüggvény deriválásával, majd az idő 
kiküszöbölésével nyerjük. Egy változó hőmérsékletű ausztenitesítés esetén a szemcseméret pillanat-
nyi értékét a kinetikai differenciálegyenlet megoldásával kapjuk. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Acélok fázisátalakulásainak modellezése több szövetelem képződésekor













  



in

i

j

1i
i tkexp1bY

Izoterm esetben:

bi: az i-ik szövetelem 

maximális mennyisége

j: képződött szövetelemek 

száma

Y: teljes átalakult hányad

   
i,3

i,2
i,1

a

i

a
i

a

ii,0i
i

x1

1
lnx1xaTk

dt

dx












Nemizoterm esetben:

T (°C)

800

20

550

T=800-βt, 

t: idő (s), 

β:hűtési sebesség

450

Ms

Y

xperlit

xbénit

xmartenzit

t (s) t (s)

Eutektoidos acél átalakulása folyamatos hűtés esetén:

 
Több szövetelem képződése esetén a teljes átalakult hányad az egyes szövetelemek összege lesz. 
Változó hőmérséklet esetén az egyes szövetelemek kinetikai differenciálegyenletét megoldva kaphat-
juk meg azok mennyiségét. A diagramok egy eutektoidos acél lineáris hűtés esetén keletkező 
szövtelemit mutatja. Megközelítőleg 550°C-ig prlit keletkezik, majd bénit illetve kis mennyiségű 
martenzit is keletkezhet. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Acélok fázisátalakulásainak modellezése több szövetelem képződésekor

xmartenzit

Martenzites átalakulás kinetikai leírása:

     TM011.0exp1xxx1x sbénitperlitferritmartenzit 

Az Ms hőmérséklet közelítő képlete:

Mo21Ni17Cr17Mn33C474561Ms 

ΔT= Ms-T (°C)

Maradék ausztenit

ahol az Ms a martenzitképződés kezdőhőmérséklete, T a túlhűtés hőmérséklete, 

ez általában 20°C.

 
A keletkező martenzit mennyisége első sorban az Ms alatti túlhűtés mértékétől függ. A martenzit 
mennyiségét az ún. Koistinen-Marburger összefüggéssel becsülhetjük. Az acél Ms hőmérsékletét az 
összetétel alapján becsülhetjük. A martenzit mennyisége maximális ha elértük az ún. Mf hőmérsékle-
tet. Ez gyakran a 20°C alatti érték, így lehetséges az ún. maradék ausztenit jelenléte. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Az ausztenit hűtése során keletkezett szövetszerkezet keménységének 

becslése

Az izotrmukus átalakulásnál egy adott szövetelem keménysége függ a keletkezés 

hőmérsékltétől: ezt nevezzük izotermás keménységnek.

A munkadarab eredő keménységét a hőmérsékletfüggvény diszkretizált izotermáin 

keletkezett szövetelem mennyisége és azok keménysége határozza meg. A Tk-ik

izotermára vonatkozó keménység-összetevő:

martmartbbfpfp HVxHVxHVxHV 

  



j

1i
kikik )T(HV)T(xTHV

Izotermikus esetben (Maynier):

ahol xfp, xb, xmart, HVfp, HVxb, Hvmart a ferrit-perlit, bénit és martenzit mennyisége 

illetve keménysége az adott izotermán

martmart HVxHVHV 

mellyel az eredő keménység:

 
A szövetelemek keménysége első sorban a kémiai összetételtől és a keletkezés hőmérsékletétől 
függnek. Egy izotermán képződött szövetelem keménységét nevezzük izotermikus keménységnek. 
Egy folyamatos hűtés során keletkező szövetelem együttes keménységét az egyes izotermákon kelet-
kezett szövetelemek mennyiségéből és azok keménységéből lehet megállapítani. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Megeresztési folyamatok modellezése

Megeresztési folyamat modellezése egyenértékű paraméterek segítségével

Megeresztési folyamat

Megeresztés ideje Megeresztés hőmérséklete

Kémiai összetétel, ausztenitesítés paraméterei, stb.

A megeresztés idejét és hőmérsékletét együttesen figyelembe vevő paraméter:

Egyenértékű paraméter (Hollomon-Jaffe):

  ktlgTP 

ahol T a megeresztés hőmérséklete, t az időtartama, k konstans.

• Ez a típusú egyenértékű paraméter fizikai tartalommal nem bír, csupán igen jól 

illeszkedik a mérési eredményekre.

• Az egyenértékű paraméterek és az anyagtulajdonságok valamilyen 

függvénykapcsolatba hozhatók, pl.:

cPbPaHV
2



ahol HV a Vickers keménység, a,b,c konstansok.

 
Acélok edzés utáni megeresztésével igen pontosan be lehet állítani a szilárdsági illetve szívóssági 
tulajdonságaikat. A megeresztési folyamatra ható két legfontosabb paraméter az idő illetve a hőmér-
séklet. Hollomon és Jaffe egy olyan ún. egyenértékű paramétert hozott létre, mely magában foglalja 
a hőmérséklet és az idő együttes hatását. Ezzel az ún. komplex paraméterrel jellemezni lehet a meg-
eresztési folyamat pillanatnyi állapotát, azaz egyértelműen hozzá lehet rendelni valamely anyagtulaj-
donságot. A megeresztési paraméter általában polinomiális vagy hatványfüggvény szerinti kapcsolat-
ban van valamilyen anyagtulajdonsággal. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Megeresztési folyamatok modellezése

Egyéb használatos idő-hőmérséklet paraméterek:

Sorsz. Egyenértékű paraméter Keménység számítására 

alkalmas összefüggés

1.

2

3.

4.

5.

 
T

3000
tlnP 













TR

Q
exptp

 tln
Q

R

T

1
p 

 Tbexptp 

 Tbexptp
Ta




cPbPa
KHV

HVHV 2

edz

edz 




n

edz PAHVHV 

n

edz PAHVHV 

n

edz PAHVHV 

n

edz PAHVHV 

Ahol A, Q, R, K, a, b, c, n konstansok, HVedz az edzett martenzit keménysége, 

HV a megeresztett darab keménysége.

 
A táblázat különböző egyenértékű paramétereket mutat. Az egyenértékű paramétereknek általában 
fizikai tartalmuk nincs, csupán igen jól illeszkednek a mérési eredményekre. A megeresztési folyamat-
ra a hőmérséklet intenzívebben hat mint az idő, ez abban jelenik meg, hogy vagy az idő a logaritmu-
sa, vagy a hőmérséklet exponenciális függvénye szerepel az egyes képletekben. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Megeresztési folyamatok modellezése változó hőmérséklet esetén

Egyes komplex paraméterek használhatók változó hőmérsékletű megeresztés 

során az anyagtulajdonságok becslésére.

Sorsz. Egyenértékű paraméter Keménység számítására alkalmas 

összefüggés

1.

2.

3.













TR

Q
exptp

 Tbexptp 

 Tbexptp
Ta




nt

0
edz dt

TR

Q
expAHVHV



















 

 
nt

0

1aT

edz dtTbexptAHVHV








 


 
nt

0
edz dtTbexpAHVHV









 

Ahol A, Q, R, a, b, c, n konstansok, HVedz az edzett martenzit keménysége, HV a 

megeresztett martenzit keménysége

A változó hőmérsékletű megeresztés modelljei a korábban leírt elméleti alapok 

szerint származtathatók.

Néhány változó hőmérsékletre vonatkozó, keménységbecslő függvény:

 
Egyes egyenértékű paraméterek használhatók nemizoterm megeresztési folyamatok modellezésére. 
Ebben az esetben is az izoterm megeresztésre felállított egyenletből indulunk ki és ebből állítjuk elő a 
nemizoterm kinetikafüggvényt. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Megeresztési diagramok

P, egyenértékű paraméter

HV keménység

t, a megeresztés ideje, (h)

T, a megeresztés hőmérséklete (°C)

 
A gyakorlatban kétféle megeresztési diagram típus terjedt el. A bal oldali az általunk számolt egye-
nértékű paraméterhez rendeli hozzá az anyagtulajdonság értékét. A jobb oldali közvetlenül a meg-
eresztés hőmérsékletének és idejének ismeretében megadja a várható keménységet. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Újrakristályosodási folyamatok modellezése

Izotemikus esetben gyakran az Avrami-kinetikát használják:   n
tkexp1x 

)tln(

  
x1

1lnln


n,k=const.

n,k=f(x) Lokális Avrami kitevő és 

sebességi állandó

Paraméterillesztés izotermikus mérési eredményekre:

A folyamat sebessége függ:

• a hőmérséklettől

• az alakítás mértékétől

• a kiinduló szemcsemérettől

• az alakítás sebességétől

• Stb.

A hatásaik a paraméterekben jelennek meg, pl.:












.

,,T,xnn 











.

d,,,Tkk

Több hőmérsékleten megismételve

az és a










.

,,T,xnn













.

d,,,Tkk

függvények előállíthatók.

 
Az újrakristályosodás nagymértékű képlékeny alakváltozás utáni hőkezelés hatására végbemenő át-
alakulási folyamat. A deformált szemcsék helyett új, alacsony diszlokáció-sűrűségű krisztallitok kelet-
keznek. Az átalakulási folyamat jól leírható az Avrami egyenlettel. Az újrakristályosodás kinetikai dif-
ferenciálegyenlete igen sok paramétertől függ. Ez az átalakulási folyamat igen érzékeny a hőmérsék-
let változására, pár Celsius-fok hőmérséklet növekedés megtöbbszörözheti a folyamat sebességét. 
Emiatt a paraméterek előállítása különös kísérleti és matematikai módszereket igényelnek. 
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Átalakulási folyamatok modellezése

Újrakristályosodási folyamatok modellezése

   
3

2
1

a
a

a

0 x1

1
lnx1xaTk

dt

dx












Változó hőmérséklet esetén: ahol a1, a2, a3, k(T) konstansok 

illetve függvények előállíthatók mind 

izotermikus, mind változó 

hőmérsékletű hőkezelésekből.

 

Újrakristályosodási folyamatok modellezése 
Az újrakristályosító hőkezelés változó hőmérsékletű hőkezelés esetén is modellezhető a korábban 
említett módszerek alapján. Az ábra egy próbatest egy pontjának hőmérsékletét és az átalakult há-
nyad változását mutatja. Az átalakult hányad itt is összeköthető az egyes anyagtulajdonságokkal. Igen 
pontos modellekkel képlékenyen alakított anyagok szilárdsági jellemzői részleges újrakristályosítással 
beállíthatók. 
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Hegesztés modellezése

Bemeneti paraméterek:

• Alapanyag hőtani, mechanikai adatai

• Kiinduló hőmérséklet

• Hegesztéstechnológiai adatok:

• hegesztési irány

• hegesztési sebesség

• hegesztési teljesítmény

• ellipszoid méretek

• elnyelési tényező

Gyökhibás varrat megfelelően sűrű 

hálózással:

 

Hegesztés modellezése 
Az ábrák hegesztés szimulációjához szükséges bemeneti adatok egy részét mutatják. Igen fontos a 
megfelelően sűrű hálózás. A modellt itt is kísérleti eredmények segítségével ellenőrizhetjük. 
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Hegesztés modellezése

Animáció, kérem klikkeljen a képre!

 
A videó egy hegesztési folyamat szimulációját mutatja. A színkódok a hőmérséklet pillanatnyi értékét 
szimbolizálják. 
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Magyar-angol szótár

Átalakulás

Képlékenyalakító technológia 

Termikusan aktivált folyamat

Újrakristályosodás

Ferrit

Perlit

Bénit

Ausztenit

Mertenzit

Izoterm kinetikafüggvény

Általánosított kinetikafüggvény

Transformation

Metal working process

Thermally activated process

Recrystallization

Ferrite

Pearlite

Bainite

Austenit

Martensite

Isothermal kinetic function

General kinetic function
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Összefoglaló kérdések

1. Melyek a képlékenyalakító technológiák modellezési lehetőségei?

2. Mi jellemzi az egyes alakítástechnológiai modelleket?

3. Milyen hevítési/hűtési modelleket ismer?

4. Mi a végesdifferencia módszerek (általános matematikai) alapgondolata?

5. Mit nevezünk izoterm átalakulásnak?

6. Mit nevezünk izoterm kinetikafüggvénynek?

7. Hogyan lehetséges változó hőmérsékletű hőkezelések modellezése?

8. Mit nevezünk általánosított kinetikafüggvénynek?

9. Mit nevezünk egyenértékű paraméternek?

10.Mely bemeneti paraméterek szükségesek egy hegesztés szimulációjához?
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Bevezetés

A korszerű gépipar egyre szélesebb körben alkalmazza a képlékeny 

alakítást nemcsak az előgyártmányok gyártásánál (pl. kovácsolás), hanem 

a kész termék mint például a karosszéria elemek, vagy más üreges testek 

előállításánál is. Ezért fontos, hogy a mérnök hallgatók megismerkedjenek 

e szakterület alapjaival, legfontosabb összefüggéseivel.

Ez a tananyag a képlékenység, a képlékeny alakítás  alapfogalmainak 

definiálását, paramétereinek értelmezését és azok számszerűsítését 

tartalmazza . Ezen belül tisztázza  a képlékenység és alakíthatóság 

fogalmát és számszerűsítésének lehetőségeit.

Továbbá kitér az alakváltozás, az alakítási szilárdság és az alakítási 

ellenállás fogalmainak és összefüggéseinek a tisztázására, amelyek a 

megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazásához szükségesek.

Elemzi az alakítás mértékének, hőmérsékletének és sebességének 

hatását  az alakított anyag szerkezetére és a fontosabb mechanikai 

tulajdonságaira.

A tananyag megértése és megtanulása feltételezi az alapvető 

anyagismereti, anyagvizsgálati és szilárdságtani alapismereteket.

A bemutatott összefüggések bonyolult levezetéseit mellőzzük, ezek 

igény esetén a szakirodalomban megtalálhatók. 
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A képlékenység, alakíthatóság fogalma 

A képlékenység az anyagok olyan tulajdonsága, amely lehetővé teszi, hogy külső 

erő hatására alakjuk maradandóan megváltozzon úgy, hogy az atomok közötti 

kötés nem szakad meg, az anyag folytonossága, tömege változatlan marad 

(4. ábra.) 

Tekintettel arra, hogy a képlékeny anyag jól alakítható, ezért használják az 

alakíthatóságot is ezen anyagtulajdonság megnevezésére.

A fémek és ötvözeteik képlékenysége a kristályszerkezetükkel és a rácshibákkal, 

diszlokációkkal magyarázhatók.

A képlékenység – továbbiakban a fémek és ötvözeteik e tulajdonságáról 

beszélünk – az anyag állapotától függ, amely állapottényezőkkel jellemezhető, 

ezek: 

• a hőmérséklet,

• a feszültségállapot és

• az alakítás sebessége.

3.1. ábra. A rugalmas alakváltozás

modellje  [4]
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- A szakító diagramon 

látható, hogy a szívós 

anyag a rugalmassági 

határt meghaladó 

feszültség esetén 

maradó alakváltozást 

szenved.

- Ezt a lehetőséget  

használjuk ki, amikor 

képlékeny alakváltozást 

létrehozó alakítással  

különböző geometriai 

alakzatokat hozunk létre.

3.2. ábra. Általános szakító diagram [4] 
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A képlékenység számszerű meghatározása

Képlékenység számszerűsítésére többféle módszer alkalmazható. 

Összehasonlításra azonban csak azonos anyagjellemzők (A, Z) vagy az 

azokból számított paraméterek alkalmasak. Az adatok az adott alakítási 

eljárás hatásfokával tovább pontosíthatók. 

• Szakadási (fajlagos) nyúlásból:   

• Fajlagos keresztmetszet csökkenésből (kontrakció):

ahol: kf – alakítási szilárdság [N/m2],

A5 – szakadási nyúlás [%],

ηal – az alakítás hatásfoka [%],
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• Az egységnyi alakváltozási munkára eső alakváltozással: 

ahol:

φ – az alakváltozás mértéke [%],

W – az alakváltozáshoz szükséges munka [J],

Megjegyezzük, hogy  a képlékenység jellemzésére meghatározott mutatók 

(A, Z) elsősorban az egytengelyű feszültségi állapotban történő alakítás 

esetén mutatnak pontos értéket.

A kf ; φ és a W adatokkal számított mutatókkal a többtengelyű feszültségi 

állapotban történő alakváltozás is jellemezhető.

A  konkrét alakítási eljárásra való alkalmasságot az un.  technológiai próbákkal 

állapítják meg.

Így például a lemezek hajlításra vagy mélyhúzásra való alkalmasságát a 

mélyhúzásra való alkalmasságát hajlító illetve  mélyítő próbával határozzák 

meg. 

A hajlító vizsgálat során különféle 

keresztmetszetű próbatesteket adott 

átmérőjű nyomótest körül meghatározott 

szögig vagy a repedésig hajlítjuk.

A vizsgálathoz támasztóhengereket, 

vagy V alakú, hajlító hengerrel ellátott 

vizsgálógépet használunk

A hajlító vizsgálat jelzi az anyag 

belsejében lévő zárványokat, 

szennyeződéseket valamint a 

megmunkálási repedéseket.

Hajlító vizsgálat 

3.3. ábra. Fémek hajlító vizsgálata [4]
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Mélyhúzó, Erichsen - próba 

3.4. ábra.  Mélyhúzó berendezés és a próbatestek [4]

A lemezek és szalagok Erichsen-féle

mélyítő vizsgálata során a próbatestet 

húzógyűrű és szorító gyűrű közzé fogjuk.

A befogott próbatestet gömbvégű 

nyomófejjel addig mélyítjük, ameddig a 

mélyítés szélén szabad szemmel látható 

repedés keletkezik.

A mélyítés mértéke az anyag mm-ben 

kifejezett Erichsen-féle mélyítési száma.
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A képlékeny alakítás fogalma

Képlékeny alakításnak nevezzük azt a műveletet, amely akkor indul el, amikor 

külső erő hatására létrejövő belső feszültség eléri az anyag felső (ReH ) vagy a 

terhelt állapotban mért folyáshatárát (Rp0,2 ) és eközben: megváltozik:

Megváltozik:

• a munkadarab alakja,

• a szerkezete, struktúrája (3.5. ábra)

• a mechanikai és technológiai 

tulajdonságai (3.6. ábra).

Változatlan marad a munkadarab :

• a tömege, 

• a térfogata  és 

• a folytonossága.

3.5. ábra. Struktúra változás képlékeny  alakítás hatására [4]  

Az anyag addig tekinthető folytonosnak, amíg a felületén szemmel látható 

repedés nem jelenik meg !

 

A képlékeny alakítás fogalma 
A fémek és ötvözeteik képlékenysége kristályos szerkezetükkel magyarázható. A gyakorlatban kristá-
lyosodó fémek szerkezete eltér az ún. „elméleti” szerkezettől. Ez az eltérés elsősorban a fémkristá-
lyok szabálytalan alakjában jelentkezik. A kristályosodás során kialakult kristályok alakja eltér az illető 
fémre jellemző elemi cella alakjától, ezért ezeket a kristályokat megkülönböztetésül krisztallitoknak, 
a krisztallitokat elválasztó rendezetlen határfelületeket pedig kristály- vagy szemcsehatároknak ne-
vezzük. 
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3.6. ábra. Mechanikai  tulajdonságok változása hideg, 

képlékeny alakítás hatására  
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Az alakváltozás fogalma, mértéke

A 3.1. pontban definiált képlékeny alakítással létrehozott alakváltozás számszerű 

meghatározása azért szükséges, hogy a mechanikai és a szerkezeti tulajdonságok 

változása meghatározható, követhető legyen. 

Az  F erő hatására a hasáb alakú 

test ideális alakváltozása során

-ről 

méretűre változott. A térfogata nem 

változott, ezért :   

3.7.ábra. A hasáb alakú test ideális alakváltozása

Főalakváltozások:
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A főalakváltozások összege akkor lehet 0, ha legalább az egyik tag --

- esetünkben        - értéke negatív.

A  gyakorlatban egyszerűbb, a pontossági igényeket még kielégítő 

számítási módszereket alkalmaznak.

Meghatározható az alakváltozás mértéke:

• a fajlagos keresztmetszet csökkenésből: 

• a keresztmetszet változás arányából:    

• egy, az alakváltozásra jellemző méret változásának arányából: 

Az arányokat úgy kell felírni, hogy legyen a             .      
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Az alakítási szilárdság, alakítási ellenállás

Az alakítási szilárdság a képlékeny alakítás egyik legfontosabb 

paramétere.  Azt a küldő erő hatására keletkező feszültségi állapotot fejezi 

ki, amelynek hatására az adott fém vagy ötvözet képlékeny alakváltozása 

elkezdődik.

Egytengelyű feszültségi állapot esetén – például tiszta húzás és 

határozott folyási  szakasz esetén – az anyag felső folyáshatárát tekintjük 

alakítási szilárdságnak (                 ) . Ha az anyagnak nincs határozott 

folyáshatára, akkor  a terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatárt  

tekintjük annak  (                   ).

Többtengelyű feszültségi állapotot – a gyakorlatban ez fordul elő 

legtöbbször – is jellemezhetjük egy feszültséggel (       ), az un. redukált 

feszültséggel amely a három főfeszültségből meghatározható  (               ).

 

Az alakítási szilárdság, alakítási ellenállás 
A képlékeny hidegalakítás az anyag sok tulajdonságát, jellemzőjét megváltoztatja. 
A maradandó alakváltozás hatását a mechanikai tulajdonságokra a keményedéssel fejezzük ki. Ez azt 
jelenti, hogy az anyag ellenállása az alakváltozással szemben megnő, tehát további alakváltozást csak 
az előbbinél nagyobb igénybevétel hozhat létre, vagyis a fém alakíthatósága csökken. 
A mechanikai tulajdonságok változását az alakváltozás függvényében a keményedési diagramban 
ábrázoljuk. Azt a belső feszültséget, amelynek hatására az anyagban a képlékeny alakváltozás megin-
dul alakítási szilárdságnak nevezzük. Az alakítási szilárdság értéke az alakváltozás sebességének nö-
velésével nő, az alakítás hőmérsékletének emelésével viszont általában csökken. Az alakítási ellenál-
lás a gép által kifejtett nyomóerőnek és a munkadarab erőátvivő vetületterületének hányadosa. Az 
alakítás mértékén az alakváltozás irányába eső méretváltozásnak az eredeti méret százalékban kife-
jezett értékét értjük. Az izzításnak a mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását lágyulásnak ne-
vezzük. A lágyulás tehát az alakváltozásnak az alakítási ellenállást növelő hatását szünteti meg. A 
hőmérséklet emelésével először az alakítási feszültség csökken, ezután következik a lágyulás és végül 
az újrakristályosodás.  
A lágyulási diagramokból leolvasható, hogy bizonyos hőmérséklethatárig a tulajdonságok egyáltalán 
nem vagy csak kismértékben változnak, majd egy kis hőmérséklet-intervallumban nagymértékű vál-
tozások következnek be. Az alakváltozással szemben kifejtett ellenállás valamennyi mérőszáma hirte-
len csökken, az alakíthatóságra kedvező hatású tulajdonságok mérőszáma hirtelen nő. A hidegalakí-
tás következtében létrejött keményedés megszűnik, a fém visszanyeri alakítás előtti tulajdonságát, 
kilágyul. Az újrakristályosodáskor keletkező szövet szemcsenagyságát alapvetően az alakítás mértéke 
és az izzítás hőmérséklete határozza meg. Eszerint az újrakristályosodott fém annál finomabb szem-
cséjű, minél nagyobb volt a hidegalakítás mértéke, és mennél kisebb az izzítás hőmérséklete. Fontos 
szerepe van azonban az izzítás idejének is. Annál kisebb a szemcsenagyság, minél rövidebb az izzítás 
ideje. (kristályosodási sebesség és - képesség)  
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A képlékeny alakváltozás tehát akkor következik be, ha

Egytengelyű feszültségi állapot (                           )  esetén:

A háromtengelyű feszültségi állapot a redukált feszültség meghatározása 

szempontjából – szükség esetén, például nem ismerjük az egyik 

főfeszültséget (      ) – kéttengelyűre  egyszerűsíthető. Ekkor a hiányzó 

főfeszültséget a másik kettő átlagával helyettesítjük és az alábbi 

összefüggéssel számolhatjuk: 

Az alakítási szilárdságot befolyásoló paraméterek:

• az anyag kémiai összetétele,

• hőmérséklete (T),

• az alakváltozás mértéke (φ) valamint

• az alakváltozás sebessége (     ).  
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Alakítási ellenállás

Az alakítási ellenállás (k) alatt azt a nyomás értéket értjük, amely a 

szerszám és a munkadarab között ébred akkor, amikor a maradó 

alakváltozás megindul, azaz az                     .

Meghatározható az alakítási szilárdság, a hatásfok és az

alakváltozás mértékének ismeretében az alakításhoz szükséges erő

nagysága :

[N/m2]

[N]
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Az alakítás mértékének, hőmérsékletének és 
sebességének  hatása az alakíthatóságra

3.8. ábra. A hőmérséklet hatása a képlékenységre [4]

Az alakítási hőmérséklet 

növekedésének hatására 

az anyag képlékenyebb, 

így könnyebben alakítható.

A szemcseméret viszont 

növekszik, amely a 

szívósságot csökkenti.
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A képlékeny alakítás mértékének és hőmérsékletének 
hatása a szemcse méretére 

3.9. ábra. A szemcsenagyság változása [1] 

Cél, az alakváltozás utáni minél 

kisebb legyen a szemcseméret a 

szívósság érdekében. 

Ezért a lehető 

legalacsonyabb 

hőmérsékleten 

legnagyobb mértékű 

alakváltozást kell 

megvalósítani.
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Az alakítás mértékének, hőmérsékletének 
és sebességének  hatása az alakíthatóságra

Az alakítási szilárdságot befolyásoló paraméterek együttes hatását 

az alábbi összefüggéssel írhatjuk le:  

Ahol:

T - az alakítás hőmérséklete     [oC] 

- az alakítási szilárdság 1000 oC –on [N/m2 ]

- a hőmérséklettől függő módosító tényező

- az alakváltozás mértékétől függő módosító tényező

- az alakváltozás sebességétől függő módosító tényező 

A  módosító tényezők az alábbiak szerint számíthatók:

Ahol az a1;  a2; a3 valamint az m1;  m2; m3 az alakítandó anyagtól 

függő un termodinamikai tényezők. 

 

Az alakítás mértékének, hőmérsékletének és sebességének  hatása az 
alakíthatóságra 
A képletben kf0 egy alapérték, acéloknál például a T = 1000°C hőmérséklethez, a φ = 0,1 mértékű 
alakváltozáshoz és a   φ˙= 10 s−1 alakváltozási sebességhez tartozó alakítási szilárdság. Az alakítási 
szilárdság kiszámításához ezt az alap alakítási szilárdságot szorozzák meg az 1000°C-tól eltérő hőmér-
sékletre vonatkozó módosító tényezővel (K), csakúgy, mint a tényleges alakváltozást és alakváltozási 
sebességet leíró tényezővel. Ez a Hajduk-féle számítási módszer,  az ún. termodinamikai tényezőkre 
(a1...3  ; m1...3) alapozza a számításokat, amelyek kísérleti úton határozhatók meg.  
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• képlékenység, 

• alakíthatóság

• alakváltozás mértéke, 

• alakítási szilárdság,

• szemcseméret változás,

• újrakristályosodási zóna,

• lágyítás, 

• feszültségi állapot,

• technológiai próbák

• plasticity, 

• ductility,

• deformation rate,

• forming strength,

• particle size change,

• recrystallization zone,

• annealing,

• stress state,

• technological tests

Angol kulcsszavak (English keywords)
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Ellenőrző feladatok:

1. Ismertesse a képlékenység és az alakíthatóság fogalmát!

2. Mit jelent alakváltozás mértéke, hogyan határozzuk meg? 

3. Mi az alakítási szilárdság és az alakítási ellenállás?

4. Hogyan változik a szemcseméret a hőmérséklet függvényében?

5. Mit értünk az újrakristályosodási zóna fogalma alatt?

6. Mi a lágyítás vagy újrakristályosítás és hol van szerepe?

7. Mit a háromtengelyű feszültségi állapot?
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Kulcsszavak

• képlékenység, 

• alakíthatóság

• alakváltozás mértéke, 

• alakítási szilárdság,

• szemcseméret változás,

• újrakristályosodási zóna,

• lágyítás, 

• feszültségi állapot,

• technológiai próbák
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4. Melegalakítási technológiák

Budapesti Műszaki és 
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Bevezetés:  
Azok a fémek, amelyek egy adott hőmérsékletre felmelegítve képlékenyek, kovácsolhatok. Képlé-
kenynek azt a testet nevezik, amelynek két szomszédos részecskéje meghatározott nagyságú külső 
erő hatására eltolódik egymáson anélkül, hogy közöttük az összefüggés megszűnne, és ebben az elto-
lódott helyzetben alakja megmarad az erőhatás 
megszűnte után is. A képlékenység mértéke az alakváltozás, amelyet létrehozhatnak a szakadás vagy 
törés bekövetkeztéig. Ilyen tulajdonsággal rendelkezik a legtöbb fém, így a réz, a rézötvözetek, a 
bronz, az alumínium és leginkább a vas legtöbb ötvözete, amelyeket acélnak neveznek. 

Ebben a fejezetben megismerhetjük a főbb melegalakítási technológiák elveit, berendezéseit. 
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a legrégebben ismert képlékeny alakítási eljárás, amely a fémet, a rá jellemző 

lágyulási hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten, ütő vagy nyomó igénybevétellel 

alakítja.

4.1. ábra. Kovácsműhely a középkorban

Kovácsolás 

 

Kovácsolás  
4.1. ábra Kovácsműhely a középkorban  
Kovácsoláskor az anyagban olyan alakváltozás megy végbe, amely az öntéskor keletkezett kristály-
szerkezet átalakulásához vezet. Az egyenletes, finom szövetszerkezet elérése megkívánja, hogy a 
kovácsdarab teljes keresztmetszetében lehetőleg egyenletes legyen az alakváltozás. 
A kész alkatrész alakját és méreteit jól megközelítő, kívánt mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 
előgyártmányok készíthetők ütéssel vagy nyomással, azaz kovácsolással történő képlékeny alakítással 
is. 
Az alkalmazott szerszám és alakítási viszonyok szerint a kovácsolás lehet: 
– szabadalakító kovácsolás 
– süllyesztékes kovácsolás. 
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Szabadalakító kovácsolás

Szabadalakító kovácsolás: ha az alakítás sík működőfelületű üllő és kalapács között, 

a legegyszerűbb szerszámok segítségével, a munkadarab megfelelő mozgatásával 

végezzük. Szabadalakító kovácsolással öntecsből (öntött buga) vagy hengeres 

bugából készítenek egyedi vagy kissorozatban gyártott kovácsdarabokat. Ezek súlya 

néhány kilogrammtól 350 tonnáig is terjedhet. 

4.3. ábra. Öntött kovácstuskó4.2. ábra.   A kovácsolás elve

 

Szabadalakító kovácsolás 
4.2. ábra A kovácsolás elve,  
4.3. ábra Öntött kovácstuskó 
A szabadalakító kovácsolás széles mérethatárok között akár egyedi darabok, akár nagyobb mennyisé-
gű alkatrész gyártására alkalmas. A kovácsolás alapanyagát ma már szinte kizárólag 
elektrokemencében vagy konverterben állítják elő. Mivel az előírt acélösszetételt legjobban az ívfé-
nyes elektrokemencében lehet biztosítani, ezért az ötvözött acélokat inkább ezzel a módszerrel 
gyártják. A kovácsolási célra előállított folyékony acélt általában kokillába, néha folyamatosan öntik.  
A nagyméretű szabadon alakított kovácsdarabok kiinduló anyaga az öntött tuskó, a kis tömegű ko-
vácsdarabok kiinduló anyaga pedig előalakított buga vagy rúdtermék. Az előalakítást hengerléssel 
vagy előkovácsolással végzik. Az öntött kovácstuskó készülhet alsó vagy felső öntéssel. Felső öntéskor 
az acélt olyan kokillába öntik, amelynek különleges lábrésze van. Itt gyűlhetnek össze a salakrészecs-
kék, és a felfreccsenések többé-kevésbé elkerülhetők. Az alsó öntésű tuskók felülete tiszta, belsejé-
nek tisztasági foka viszont rosszabb, mint a felső öntésű tuskóé. Dermedéskor a tuskó belső kristály-
szerkezete nagyjából a következő ábra szerint alakul ki.  
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A kovácsolás anyagai 

Az acélok kovácsolhatósága elsősorban a kémiai összetételtől és a hőmérséklettől 

függ. Legjobban kovácsolható a színvas. Minden egyes ötvöző- és szennyező elem 

rontja a kovácsolhatóságot. Határát 0,8 % karbon-tartalomnál vonják meg.

A vörösréz jól kovácsolható. A réz és cink ötvözetei közül az 57-62 % réztartalmúak 

kiválóan. A réz-ón, réz-alumínium ötvözetek, a bronzok és az alumíniumbronzok is 

kovácsolhatók.

Az alumínium és ötvözetei jól kovácsolhatók. Követelmény a kovácsolási 

hőmérséklet pontos betartása (alacsonyabb hőmérsékleten repednek, magasabban 

pedig káros szövetváltozások következnek be).

Az acélok kovácsolási hőmérséklet-határai 800 – 1300  C. Arra kell törekedni, hogy 

az alakítás nagyobb részét a lehető legmagasabb hőmérsékleten végezzük.

Gyakorlati adatok alapján a széntartalom függvényében az acél kovácsolhatósága 

három csoportra osztható:

- korlátlan kovácsolhatóság 0,8% karbon-tartalomig,

- korlátolt kovácsolhatóság 0,8... 1,3% karbon-tartalomig,

- alig kovácsolhatóság 1,3... 1,7% karbon-tartalomig.

 

A kovácsolás anyagai  
Az acélok kovácsolhatósága elsősorban a kémiai összetételtől és a hőmérséklettől függ. Legjobban 
kovácsolható a színvas. Minden egyes ötvöző- és szennyező elem rontja a kovácsolhatóságot. Határát 
0,8 % széntartalomnál vonják meg. 
 
A vörösréz jól kovácsolható. A réz és horgany ötvözetei közül az 57-62 % réztartalmúak kiválóan. A 
réz-ón, réz-alumínium ötvözetek, a bronzok és az alumíniumbronzok is kovácsolhatók. 
 
Az alumínium és ötvözetei jól kovácsolhatók. Követelmény a kovácsolási hőmérséklet pontos betar-
tása (alacsonyabb hőmérsékleten repednek, magasabban pedig káros szövetváltozások következnek 
be). 
Az acélok kovácsolási hőmérséklet-határai 800 – 1300 °C. Arra kell törekedni, hogy az alakítás na-
gyobb részét a lehető legmagasabb hőmérsékleten végezzük. 
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Kovácsoláskor az alakváltozás a nyomókúpok mentén megy végbe.  

A kovácsolás csak úgy érheti el a célját,  ha a nyomókúpok a munkadarab egész 

keresztmetszetébe keletkeznek, ha a nyomókúpok az alakítás folyamán záródnak. 

(forgatás!)

4.4. ábra.  A munkadarabban létrejövő alakváltozások

Nyomókúpok keletkezése

 

Nyomókúpok keletkezése  
4.4. ábra A munkadarabban létrejövő alakváltozások  
A nyomókúpok az alakító-erő hatására a szerszám és a kovácsdarab érintkezési felületeiből kiindulva 

45-55°-os szögben keletkeznek. A nyomókúpok a szerszám és a vele érintkező anyagréteg közötti 
súrlódás hatására alakul ki. Az anyag mindig a kisebb ellenállás irányában terjed jobban, így csak a 
nyomókúpon kívül eső anyagrész szenved képlékeny alakváltozást és ennek következtében újrakristá-
lyosodást.  
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A kovácsdarab tömegét a kovácsrajz méretei alapján számítással határozzák meg. 

Az ötvözetlen acélok felöntési hulladéka a tuskó tömegének 20–25%-a, ötvözött 

szerkezeti acéloknál 25–35%, erősen ötvözött acéloknál 50% körül van.

A tuskó lábrészének hulladéka ötvözetlen acéloknál 5–7%, ötvözött acéloknál 

7–10%. 

A leégési veszteség függ a melegítés módjától, a kemence konstrukciójától stb. 

Az első melegítéskor nyílt lángterű kemencében 2–3%-kal, minden további után 

melegítéskor 1,5–2%-kal lehet számolni. 

A könnyű hulladék a kovácsdarab 

bonyolultságától függ, de ide tartozik a 

lyukasztási hulladék is. 

Mértékét általában kovácsüzemi tapasztalat 

alapján adják meg a kovácsdarab tömegének 

százalékában.

4.5. ábra. Szabadalakító kovácsolás

A kovácsdarab tömege

 

A kovácsdarab tömege 
4.5. ábra Szabadalakító kovácsolás  
A kovácsdarab tömegét a kovácsrajz méretei alapján számítással határozzák meg. Az ötvözetlen acé-
lok felöntési hulladéka - a tuskó nagyságának függvényében is - a tuskó tömegének 20-25%-a, ötvö-
zött szerkezeti acéloknál 25-35%, erősen ötvözött acéloknál 50% körül van. A tuskó lábrészének hul-
ladéka ötvözetlen acéloknál 5-7%, ötvözött acéloknál 7-10%. A leégési veszteség függ a melegítés 
módjától, a kemence konstrukciójától stb. Az első melegítéskor nyílt lángterű kemencében 2-3%-kal, 
minden további utánmelegítéskor 1,5-2%-kal lehet számolni. A könnyű hulladék a kovácsdarab bo-
nyolultságától függ, de ide tartozik a lyukasztási hulladék is. Mértékét általában kovácsüzemi tapasz-
talat alapján adják meg a kovácsdarab tömegének százalékában. A kiinduló darab tömegének ismere-
tében meg kell határozni annak méreteit. Ehhez ismerni kell a kovácsdarabbal szemben támasztott 
minőségi (szilárdsági) követelményeket és ezzel összefüggésben a kovácsolás műveleti sorrendjét. Az 
előírt szilárdsági követelményeket rendszerint csak többszörös átkovácsolással lehet biztosítani. Az 
átkovácsolás mérőszáma az átkovácsolási szám (részletesen később). Ha a kiinduló darabot duzzasz-
tani kell, akkor a magasságát úgy kell megállapítani, hogy egyrészt az átmérő 1,25-2,5-szöröse legyen, 
másrészt elférjen a kiválasztott alakító gépen.  
Bugából végzett kovácsoláskor elegendő az 1,1-1,5-szörös átkovácsolás. Öntött tuskóból történő 
kovácsoláskor általában legalább háromszoros átkovácsolás szükséges, emiatt sokszor a kovácsdarab 
súlyához viszonyítva többszörös súlyú kiinduló darabot kell választani. Ilyenkor a tuskóból több dara-
bot kovácsolnak, de ha az egyetlen darabhoz szükséges kiinduló tuskó tömege is igen nagy, akkor 
mégis kisebb tuskót választanak, a szükséges átkovácsolást pedig közbeiktatott duzzasztással biztosít-
ják.  
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A szabadalakító kovácsolás műveletei

4.6. ábra. Nyújtás 

4.7. ábra. Duzzasztás 

4.8. ábra. Lyukasztás 

 

A szabadalakító kovácsolás műveletei 
4.6. ábra Nyújtás A nyújtás a legalapvetőbb kovácsolási művelet. Kalapácson vagy hidraulikus sajtón 
nyújtóbetétekkel végzik. A nyújtóbetét általában lapos, téglalap nyomófelületű szerszám. A nyújtóbe-
tét éleit a begyűrődések elkerülése és a jobb nyújtóhatás érdekében mintegy 20-70 mm sugárral 
lekerekítik. Az ilyen módon kialakított betét egyetlen hátránya az, hogy a nyújtott felület hullámos 
lesz, amit utólagos simító művelettel kell kiküszöbölni. Nyújtás közben a csökken a darab magassága, 
növekszik a szélessége és természetesen a hosszúsága. Duzzasztást rendszerint akkor végeznek, ha 
növelni kell az átkovácsolás mértékét, kis keresztmetszetű kiinduló anyagból nagyobb keresztmetsze-
tű kész darabot kell kovácsolni, valamint gyűrűk, korongok, tárcsák lyukasztásához előkészítő műve-
letként. A duzzasztást általában sík lapok között végzik, mégpedig úgy, hogy a kovácsdarab (kovács-
tuskó) felfekvő felületénél nagyobb legyen az alakító gép (hidraulikus sajtó vagy kalapács) nyomólap-
ja. Ha az alakító berendezés mérete nem teszi lehetővé a darab teljes keresztmetszetének egyidejű 
duzzasztását, akkor a műveletet részletekben, pl. nyújtóbetéttel is el lehet végezni.  
4.8. ábra Lyukasztás A lyukasztást lyukasztó tüskével végzik, és végezhetik egy vagy két oldalról. A 
lyukasztó tüske lehet tömör vagy üreges. Egyoldali lyukasztást vékonyabb darabokon végeznek. 
Ilyenkor a darabot alátétgyűrűre helyezik, s a lyukasztó tüskét átnyomják rajta. A vastagabb darabo-
kat két oldalról lyukasztják. A lyukasztó tüskét először egyik oldalról benyomják (előlyukasztás). A 
lyukasztó tüske a könnyebb kiemelhetőség céljából kúpos kiképzésű. A kiemelést gázképző anyag (pl. 
szén- vagy grafitpor) alkalmazásával is segítik. Az előlyukasztás után a darabot 180°-kal átfordítják, 
majd a lyukat átszakítják.   
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4.9. ábra. Vágás

4.11. ábra. Vállazás 

4.12. ábra. Áttolás 

4.10. ábra. Kétoldali vágás

 

4.9. ábra Vágás,  
4.10. ábra Kétoldali vágás  
Vágással darabolják le a kovácsdarab kialakításához szükséges anyagmennyiséget, vagy ezzel távolít-
ják el az anyagfelesleget. A vágás leget egy- vagy több oldali. Egyoldali vágáskor a vágóvassal végzik a 
vágás első fázisát, majd második lépésként vagy megfordítják a darabot, és a négyzetes szakítóvasat a 
vágás fölé helyezik, vagy megemelik a darabot, a szakítóvasat pedig alá helyezik, és így fejezik be a 
vágást. A kétoldali vágásnál csak a vágóvasat használják, a vágást átfordítás után fejezik be. 
4.11. ábra Vállazás  
A vállazás éles vagy nagyobb mértékű átmenetek kialakításának segédművelete. Egyszerű nyújtással 
ugyanis nem lehet ezt az éles átmenetet biztosítani, mert az ütések helye mellett az anyag behúzó-
dik, ráadásul az ütéseket nem is lehet mindig ugyanarra a helyre mérni. Így az átmenet lépcsős lenne. 
Éles, merőleges oldalú átmenetek kialakításához az átmenet helyén bemetszést kell végezni. 
4.12. ábra Áttolás  
Az áttolás olyan alakító művelet, amely egyrészt az anyagtakarékosságot, másrészt pedig a kedve-
zőbb szálelrendeződést segíti elő. Az áttolást elsősorban hidraulikus sajtón lehet elvégezni, mert 
ezeknek a berendezéseknek az alsó nyomóasztala vízszintesen eltolható. A bevállazott kovácsdarabot 
a bevágás mentén addig nyomják, míg az el nem tűnik. Áttolásnál nagy gondot kell fordítani a darab 
hőmérsékletére és egyenletes átmelegítésére (mintegy 880 °C alatt nem szabad áttolást végezni), 
mert a művelet erős anyagigénybevételt okoz.  
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4.13. ábra. Hajlítás 

4.14. ábra. Csavarás 

 

4.13. ábra Hajlítás  
Görbe kovácsdarab alakításakor általában az utolsó művelet a hajlítás. A hajlítás általában a darabnak 
csak kis részére korlátozódik, és egy görbe vonal mentén történik. 
4.14. ábra Csavarás  
Csavaráskor a kovácsdarab egy részét a többihez képest meghatározott szöggel elfordítjuk. Ilyenkor a 
munkamenet úgy alakul, hogy a kovácsdarabot először egy síkban kovácsolják, majd - általában a 
műveleti sorrend végén - elvégzik a csavarást. 
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A szabadalakító kovácsolás gépei

A szabadalakításra alkalmas kalapácsoknak sok változata létezik.

Egyik lehetséges felosztásuk:

mechanikus kalapácsok:

rugós kalapácsok,

légpárnás kalapácsok,

gőz-légkalapácsok:

egyállványos kalapácsok,

kétállványos kalapácsok,

hídállványos kalapácsok.

4.15. ábra. Rugós kalapács (Ajax-kalapács)

 

A szabadalakító kovácsolás gépei 
4.15. ábra Rugós kalapács (Ajax-kalapács)  
A rugós kalapácsok jellemzője az, hogy egy forgattyús hajtómű mozgását egy rugóköteg közvetítésé-
vel viszik át a medvére. Ezáltal a hajtó mechanizmus mentesül az ütéskor keletkező dinamikus löké-
sektől, ráadásul a rugó behajlása révén kezdeti lendületet ad a medvének, azaz növeli az ütési ener-
giát.  
Legelterjedtebb rugós kalapács az ún. Ajax-kalapács. A laprugó-köteget (1) egyik végén a medvéhez 
(2), másik végén a hajtórúdhoz (4) erősítik. A lökethosszat a mozgató excenter (5) állításával lehet 
módosítani. A főtengely egyik végére egy laza és egy ékelt szíjtárcsát (6), a másik végére lendítőkere-
ket (7) szerelnek. A hajtó lapos szíjat (8) lábpedállal (9) mozgatott szíjterelő villával tolják át az ékelt 
tárcsára, ekkor kezd a kalapács működni. Minél inkább áttolják a szíjat az ékelt tárcsára, annál na-
gyobb lesz a főtengely fordulatszáma, illetve a kalapács ütésszáma. A rugós kalapácsok ütési energiá-
ja a főtengely fordulatszámától függ.  
 
 
  



152 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kári-Horváth, SZIE 

4.16. ábra. Légpárnás kalapács

4.17. ábra. Gőz-légkalapács

 

4.16. ábra Légpárnás kalapács  
A légpárnás kalapácsok is forgattyús hajtóműről kapják a hajtást, de itt a forgattyús hatómű és a 
medve közötti rugalmas kapcsolatot légpárna biztosítja. A kalapács medvéje függőleges hengerben 
mozog, amely henger szelepeken keresztül összeköttetésben áll a forgattyús hatóművel kapcsolt 
dugattyúval és a légsűrítő hengerterével. A szelepek állításával lehet szabályozni a kalapács működé-
sét, az ütési energiát, az ütés helyét, vagy akár a medve megállítását adott helyzetben.  
A hajtó főtengely és a hajtómű elrendezése szerint párhuzamos hengerű (a) ábra) és szögben elhe-
lyezett hengerű kalapácsokat (b) ábra) különböztetünk meg. Ha a hengerek egymással párhuzamo-
sak, akkor a rendelkezésre álló hely korlátozott volta miatt a hajtó főtengelyt végforgattyúval kell 
kialakítani, ami kisebb mértékben terhelhető, mint a ferdehengeres elrendezéshez tartozó és két 
oldalon csapágyazott forgattyús tengely. 
4.17. ábra Gőz-légkalapács  
A gőz-légkalapácsok a legelterjedtebb alakító berendezések a kovácsüzemekben. Közös jellemzőjük a 
hengerben mozgó dugattyúhoz kapcsolt medve, amit a henger alsó terébe vezetett 6...8 bar nyomású 
gőz vagy sűrített levegő emel. Ütéskor a gőz-légkalapácsok hengerének felső terébe is vezethetnek 
gőzt, illetve sűrített levegőt, ilyenkor a lefelé mozgó medve gyorsulása a nehézségi gyorsulásnál na-
gyobb lesz, illetve az ütési energia is nagyobb lesz. A gőz vagy sűrített levegő munkahengerbe való 
vezetését, annak módját, tulajdonképpen a kalapács vezérlését általában tolattyús vagy szelepes 
vezérművel oldják meg  
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Hidraulikus kovácssajtók

A négyoszlopos kovácssajtók általában 

5-400 MN sajtolóerővel készülnek. 

A sajtó főbb elemei: hidraulikus préshenger 

(1), dugattyú (2), a felső (3) süveggerenda, 

az alsó süveggerenda (5) az alsó 

szerszámmal, a nyomóalap (6) a felső 

szerszámmal, az oszlopok és anyák (4), 

valamint a visszahúzó szerkezet (7-10). 

4.18. ábra.  Egyhengeres, 

négyoszlopos hidraulikus sajtó szerkezete

 

Hidraulikus kovácssajtók 
4.18. ábra Egyhengeres, négyoszlopos hidraulikus sajtó szerkezete 
Hidraulikus kovácssajtók  
A szabadonalakító kovácsüzemekben a nehéz, nagy darabokat hidraulikus sajtón alakítják. A sajtó 
jellemző adata az általa kifejthető alakító erő. A hidraulikus sajtókat négyállványos, kétállványos vagy 
zártkeretes kivitelben építik. Régebben kis nyomóerejű sajtókat egyállványos kivitelben is terveztek, 
ezek állványa az egyállványos gőz-légkalapácsokéra emlékeztet.  
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Süllyesztékes kovácsoláskor a két szerszámfélben levő üreg alakítja 

a munkadarabokat. A süllyesztéküregben az anyag áramlását az osztófelületen 

kifolyó sorja szabályozza. A munkadarabnak meg kell felelnie a kovácsolás 

technológiai jellemzőinek pl.: megfelelően kialakított osztófelület, oldalak 

ferdesége, élek lekerekítése, legkisebb falvastagság. Alámetszett munkadarabokat 

nem lehet ilyen eljárással gyártani.

A süllyesztékes kovácsolással elérhető méretpontosság:

– durva fokozat esetén: IT16

– normál fokozat esetén: IT15

– fokozott pontosság esetén: IT14

– különleges pontosság esetén: IT12 – IT13.

4.19. ábra.  Süllyesztékes kovácsszerszám

Kitöltési szimulációja

4.20. ábra. Süllyesztékes kovácsolás elve

Süllyesztékes kovácsolás

 

Süllyesztékes kovácsolás 
4.19. ábra Süllyesztékes kovácsszerszám,  
4.20. ábra Süllyesztékes kovácsolás elve 
Kitöltési szimulációja A süllyesztékes kovácsolás a szabadalakító kovácsolásból fejlődött ki. A 
süllyesztékes kovácsolás során készülő munkadarab minőségét elsődlegesen a süllyeszték, mint cél-
szerszám, és annak technológiai környezete – pl.: a süllyeszték összevezetési pontossága - határozza 
meg. 
Süllyesztékes kovácsoláskor a két szerszámfélben levő üreg alakítja a munkadarabokat. A 
süllyesztéküregben az anyag áramlását az osztófelületen kifolyó sorja szabályozza. A munkadarabnak 
meg kell felelnie a kovácsolás technológiai jellemzőinek pl.: megfelelően kialakított osztófelület, olda-
lak ferdesége, élek lekerekítése, legkisebb falvastagság. Alámetszett munkadarabokat nem lehet 
ilyen eljárással gyártani. 
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A süllyesztékes kovácsolás technológiája

1. Darabolás

4.21. ábra.  A rudak nyírással-töréssel darabolásának esetei

2. Hevítés

4.22. ábra.  Az indukciós melegítés vázlata

 

4.21. ábra A rudak nyírással-töréssel darabolásának esetei  
1. Darabolás. A többnyire melegen hengerléssel vagy kisajtolással, egyes színesfémeknél hidegen 
húzással előállított rúdanyagot rendszerint vágással, töréssel vagy forgácsolással (leszúrás, fűrésze-
lés) méretre daraboljuk. A darabolás során nyíró igénybevételt hozunk létre a darabolás síkjában, 
amely képlékeny alakváltozást, majd törést okoz. A legegyszerűbb nyírással-töréssel történő darabo-
lás. A ledarabolt előgyártmány (buga) térfogat-azonosságát az u.n. volumetrikus daraboló eljárások-
kal lehet biztosítani. Ezek lényege, hogy minden ledarabolt munkadarab tömegét megméri egy au-
tomata mérleg, és ha szükséges megváltoztatja a daraboló gép előtoló- ütköztető beállításait. Ezzel a 
szokásos százalékos nagyságrendű darabolási térfogatszórást néhány tizedszázalékosra lehet csök-
kenteni. A melegalakítással gyártott alapanyagból darabolt bugákat igényes gyártás esetén egyen-
ként szemrevételezik, és az esetleges felületi hibákat kézi köszörüléssel távolítják el. Különleges pon-
tosságú vagy felületi minőségű termékek esetén hidegen húzott (kalibrált) a rúdanyagot, (pld sárga-
réz) alkalmaznak, vagy a melegen hengerelt rúdanyagot (acél) a darabolás előtt forgácsolással hántol-
ják, ezzel biztosítva a felület revementességét és a keresztmetszet azonosságát. 
4.22. ábra Az indukciós melegítés vázlata  
2..Hevítés A ledarabolt előgyártmányok (bugák) kovácsolási hőmérsékletre hevítésének technikája a 
gyártandó darabszámtól függ. A süllyesztékes kovácsolás a szerszámköltségek miatt csak kivételesen 
gazdaságos néhány ezer darabnál kisebb gyártandó mennyiség esetén, vagyis tipikusan sorozat- illet-
ve tömeggyártási eljárás. A középfrekvenciás (0.75 – 15 kHz) indukciós melegítés ugyancsak a soro-
zat- illetve tömeggyártásra alkalmazható gazdaságosan. A gyors, tiszta, jól vezérelhető indukciós he-
vítés ezért a legelterjedtebb melegítési módszer a süllyesztékes kovácsolásnál. A jó hatásfokú villa-
mos csatolás miatt elvileg minden bugához más alakú- és méretű induktort kellene tervezni és gyár-
tani, gyakorlatilag azonban a kovácsüzemek néhány tekercsből álló készletből választanak, és az il-
lesztést a hevítő tekercs mellé telepített kondenzátortelep kapacitásának változtatásával, a rezgőkör 
hangolásával 
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állítják be. Maga az induktor rendszerint négyzet-keresztmetszetű, pl.: 20x20 mm-es méretű, 1 mm 
falvastagságú vörösréz csőből készült, kb. 100 – 300 mm átmérőjű, 300 
– 2000 mm hosszú tekercs. A cső belsejében hűtővíz kering. A tekercs belsejében a darabolt és izzó 
bugák számára egy villamosan szigetelt, megfelelő hőálló anyagból 
készült, kellő szilárdságú és kopásállóságú vezetőfelületet kell létrehozni. A tekercs belsejét kitöltik a 
sorba rakott bugák, melyeket pneumatikus előtoló berendezéssel 
lehet mozgatni, előtolni. A bugák hőmérsékletét sugárzó pirométerrel mérik. Ha a tekercs kilépő vé-
gén lévő buga hőmérséklete elérte a beállított értéket, a pirométer jelt 
ad, és a rendszerint pneumatikus munkahengerrel működtetett előtoló rendszer egy bugahosszat 
léptet. A két léptetés közötti idő szabja meg az egész kovácsoló gépcsoport termelékenységét. Létez-
nek olyan megoldások, melyeknél a tekercs belsejében védő- (inert) gáz akadályozza meg a 
revésedést.  
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3. Előalakítás

4.23. ábra.  A tárcsaszerű kovácsdarabok előalakítása

4. Készre alakítás

4.24. ábra.  Az elő- és készalak eltérése a töltési folyamattól függően

 

4.23. ábra A tárcsaszerű kovácsdarabok előalakítása  
3. Előalakítás. A munkadarab legkedvezőbb szálirányát és a sorjázással keletkező anyagveszteség 
minimalizálását megfelelő előalakító műveletekkel lehet elérni. A legfontosabb előalakítás az u.n. 
anyagelosztás. Ennek lényege, hogy a rendkívül egyszerű, többnyire henger- vagy hasáb alakú dara-
bolt előgyártmány alakját a kész termék által megkövetelt anyagmennyiség eloszláshoz alkalmazkod-
va megváltoztatjuk. A tárcsaszerű kovácsdarabok gyártásakor a száliránynak a forgástengelyre merő-
leges irányba való elfordítása érdekében gyakorlatilag minden esetben zömítés az első, vagy az első 
néhány előalakító művelet, ezt követi az anyagelosztás. 
4.24. ábra Az elő- és készalak eltérése a töltési folyamattól függően  
4. Készre alakítás: a kész üreg töltése az előalakkal. Az üregtöltés folyamata függ a mozgó szerszámfél 
beütési sebességétől és a lassulás során keletkező tömegerőktől. Más az üregtöltés folyamata egy 
forgattyús mechanizmussal működtetett gépnél (mechanikus kovácssajtó, maxima sajtó) és más egy 
kalapács esetében. A készre alakítás történhet sorjával és sorja nélkül, nyitott vagy zárt 
sorjacsatornás szerszámban. A sorja a két süllyesztékfél közötti hézagba folyó anyag, mely egyrészt 
kiegyenlíti a darabolt előgyártmány térfogat-szórását, másrészt az u.n. sorjareakció kapcsán szabá-
lyozza az üregben lévő nyomást és ezzel az üregtöltés folyamatát. Az előalakító üregekben általában 
nincs sorja. Mivel a legtöbb alakító gép 
asztala csak egy meghatározott területen belül terhelhető a névleges erővel, ezért a kész üregre ható 
alakító erők eredőjének a gép által leadott erők eredőjével egybe kell esni. Ellenkező esetben a kelet-
kező nyomaték miatt a szerszám elfordul és a munkadarabon egy szöghiba keletkezik, amely geomet-
riai selejtet és szerszámtörést okozhat. 
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5. Sorjázás

4.25. ábra. A sorjázás vázlata

6. Kalibrálás

7. Hőkezelés

8. Revétlenítés

9. Minőségvizsgálat

 

4.25. ábra A sorjázás vázlata  
5. Sorjázás. A készüregből kikerülő munkadarabról le kell választani a sorjába került anyagot, amelyet 
gyakran sorjalepénynek neveznek. Ezzel együtt lehet eltávolítani egyes technológiai hozzáadásokat, 
pld az u.n. kompenzátor üregekbe záródott anyagot. A sorjázást rendszerint egy másik gépen, (több-
nyire forgattyús vagy excenter sajtón, de nem maximán) speciális sorjázó szerszám alkalmazásával 
végzik el. A sorjázás lényegében egy kivágó-lyukasztó művelet, ahol a vágandó anyag a melegalakítás 
hőmérsékletén van, vastagsága a sorjavastagságnak felel meg, ami általában 1-4 mm. Sorjázni lehet 
hidegen és a félmeleg alakítás hőmérsékletén is. A hidegen sorjázásnál nagyobb a repedésképződés 
esélye, de a munkadarab nem deformálódik el a sorjázó erőktől. 
6. Kalibrálás. A sorjázás során a munkadarabra ható erők hatására a munkadarab elgörbülhet, meg-
csavarodhat, vagyis alakhibás lesz. Ennek kompenzálására szolgál a kalibrálás. A legegyszerűbb kalib-
rálás az, ha a lesorjázott munkadarabot visszatesszük a készüregbe, és egyet ütünk rá. Precíz kovács-
daraboknál külön szerszámmal és géppel, zárt süllyeszték üreggel kalibrálunk. A munkadarab ekkor 
már néhány száz fokkal hidegebb a kész üregben sajtolás hőmérsékleténél, ezért indokolt a külön 
kalibráló szerszám, amely a kalibrálás 
hőmérsékletre van tervezve. 
7. Hőkezelés. A süllyesztékes kovácsüzemek mellé rendszerint mozgó fenekű vagy áttoló rendszerű 
alagútkemencéket telepítenek, programozható hőzónákkal. Az edző (normalizáló) és a megeresztő 
kemencék közé egy hűtőrendszert helyeznek el, amely az anyag minőségétől, illetve a hőkezelés cél-
jától függően levegővel, olajjal vagy vízzel hűti a kemencéből kilépő adagot. A kemencéket az esetek 
többségében gázzal fűtik. 
8. Revétlenítés. A melegalakítás és hőkezelés közben az anyag felülete oxidálódik, revésedik. A ko-
vácsdarab felületéről a revét kénsavas vagy sósavas pácolással, vagy mechanikai revétlenítéssel el 
kell távolítani. Környezetvédelmi szempontból ez utóbbi a szerencsésebb megoldás. Bevált eljárás a 
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homok- vagy sörétfúvatás. A homokfúvatás az egyszerűbb, olcsóbb és szebb felületet adó módszer. 
Hátránya a munkát végzőket fenyegető szilikózisveszély. 
9. Minőségvizsgálat A geometriai jellemzőkön túlmenően számos minőségi jellemzőt kell ellenőrizni. 
A süllyesztékben kovácsolt munkadarabok gépelemként többnyire rendkívül nagy igénybevételnek 
vannak kitéve, ezért semmiféle folytonossági hiány, pld átlapolás, vagy sorjázásból eredő felületi 
repedés és így tovább- nincs megengedve. Ezért általános minden kovácsdarab mágneses repedés-
vizsgálata, esetleg ultrahangos vizsgálata. Az előirt mechanikai tulajdonságokat keménységméréssel 
kell ellenőrizni.  
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4.26. ábra. Süllyesztékes kovácsoló műveletek

 

4.26. ábra Süllyesztékes kovácsoló műveletek  
A következő ábrán a süllyesztékes kovácsoló műveletek láthatók. 
a) Zárt sorja-csatorna 
b) Vízszintes kovácsolás 
c) Nyitott sorja-csatornás szerszám 
d) Nyomókovácsolás  
e) Zárt sorja-csatornás szerszám 
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Példa: tengely süllyesztékes kovácsolása

4.27. ábra. Kész alkatrész

4.28. ábra. Kovácsdarab

4.29. ábra. Többüregű kalapács-süllyeszték

 

4.27. ábra Kész alkatrész,  

4.28. ábra Kovácsdarab,  
4.29. ábra Többüregű kalapács-süllyeszték 
Az ábrán egy többrétegű kalapács-süllyesztékre látunk példát, itt egy szerszámban 3 lépcsőben készül 
el a munkadarab. 
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• Előalakítás: nyújtó zömítés

• Előkovácsolás

• Kész alak, körben a sorjacsatorna

4.30. ábra. Kovácsolt hajtórúd

 

4.30. ábra Kovácsolt hajtórúd 
Az ábrán egy kovácsolt hajtórúd gyártásának folyamatát mutatja be, az első képen a bugából készült 
előalakított darab látható, a középső képen az előkovácsolt darab látható, a harmadik képen a kész 
darab látható, amelyet még a sorja veszi körül. 
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A süllyesztékes kovácsolás gépei

4.31. ábra. Kétmedvés kalapácsok

4.32. ábra. Ejtő-kalapácsok

 

A süllyesztékes kovácsolás gépei 
4.31. ábra Kétmedvés kalapácsok, 4.32. ábra Ejtő-kalapácsok 
A süllyesztékes kovácsológépek csoportosítása 
1. A munkától függő alakítógépek 
 a) kalapácsok: 
  mechanikai ejtőkalapácsok (léces-, hevederes-, láncos-, olajhidraulikus ejtőkalapács) 
  gőz-légkalapácsok: gőz ejtőkalapács, alsó-felső gőzzel működő kétállványos kalapá-
csok, kétmedvés kalapácsok 
 b) orsós sajtók: 
  kéttárcsás-, háromtárcsás-, egytárcsás-, Vincent-, tárcsa nélküli sajtó 
2. A lökettől függő alakítógépek 
 forgattyús kovácssajtó, excentersajtó, könyökemelős sajtó 
3. Az erőtől függő alakítógépek 
 hidraulikus kovácssajató  
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Vízszintes kovácsológép

• Ezzel az eljárással sorjamentes

alakítás valósítható meg

• Bonyolult alakok kovácsolására 

alkalmas

• A süllyeszték felek osztottak

• Az eljárásnak hidegalakításos 

változata is ismert

Darabolás

Előalakítás villamos

duzzasztással

Készre-alakítás, 

sorjázott munkadarab

4.34. ábra. Vízszintes kovácsolás elve4.33. ábra. Példa vízszintes kovácsolásra

 

Vízszintes kovácsológép 
4.33. ábra Példa vízszintes kovácsolásra, 4.34. ábra Vízszintes kovácsolás elve 
Az ábrán a vízszintes kovácsolás elvét mutatjuk be. Ezzel az eljárással sorjamentes alakítás valósítható 
meg, bonyolult alakok kovácsolására alkalmas, a süllyeszték felek osztottak 
Az eljárásnak hidegalakításos változata is ismert 
A következő részben pedig egy példát láthatunk a vízszintes kovácsolásra. 
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4.35. ábra. Technológia megválasztása 

a darabszám és a gyártási költség függvényében

 

4.35. ábra Technológia megválasztása a darabszám és a gyártási költség függvényében  
A technológiai módszer megválasztását (azt tudniillik, hogy szabadalakítással, vagy süllyesztékes ko-
vácsolással, esetleg más módszerrel célszerű előállítani az adott alkatrészt) a gyártási költségek hatá-
rozzák meg. A gyártási és egyéb költségeket döntően a kovácsdarabok sorozatnagysága határozza 
meg. Gazdaságossági számításokkal állapítható meg az a sorozatnagyság (darabszám) amely alatt 
csakis a szabadon alakító kovácsolás, illetve ami fölött a süllyesztékes kovácsolás jöhet szóba. 
A gyártási költség természetesen több tényezőből tevődik össze. Ilyen például a forgácsolási költség. 
Szabadalakító kovácsolásnál mindig nagyobb forgácsolási hozzáadással kell dolgozni, ezért a forgá-
csolási költségek nagyobbak, nem beszélve az anyagköltségről. A süllyesztékes kovácsoláskor a 
süllyesztékszerszám költségeit kell figyelembe venni. Nagyobb szériák esetén a szerszámköltség egyre 
kisebb hányadot képvisel (kijelenthető ennek következtében, hogy a süllyesztékes kovácsolás egyér-
telműen tömeggyártási módszer). Számításba kell még venni a melegítéssel, gépműködtetéssel, az 
élőmunka ráfordítással stb. kapcsolatos költségeket is.   
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A hengerlés geometriai viszonyai

Hengerlés: lényegében forgó mozgással folyamatossá tett nyújtó kovácsolás

4.36. ábra.  A hengerlés elve

4.37. ábra.  Nyitott rúd-

és lemezhengerlés

4.38. ábra.  Zárt üregű rúd-

és lemezhengerlés

 

A hengerlés geometriai viszonyai 
4.36. ábra A hengerlés elve,  
4.37. ábra Nyitott rúd- és lemezhengerlés,  
4.38. ábra Zárt üregű rúd- és lemezhengerlés  
Hengerlés: lényegében forgó mozgással folyamatossá tett nyújtó kovácsolás. A fémek képlékeny ala-
kítási eljárásai közül a legnagyobb mennyiséget hengerléssel állítják elő, bár ez lényegesen fiatalabb 
eljárás, mint a kovácsolás. Először a 13–14. században az ötvösök hengereltek lágyabb fémeket, főleg 
a nemesfémeket. Ipari jellegű alkalmazása a 18. századra tehető, ekkor már acélrudakat és lemeztáb-
lákat állítottak elő hengerléssel, de a hengerlés rohamos térhódításának korszaka a 19. század – ösz-
szefüggésben az ipari forradalommal. 
Az alakítást végző forgó hengerek a hengerállványban helyezkednek el. Az adott termék hengerlésére 
telepített – egy vagy több hengerállványból álló – egységet hengersornak nevezik. A hengersorhoz 
egyéb, olyan műveleteket végző egységek is kapcsolódnak, amik nélkül a hengersor nem tud dolgozni 
(pl. a darabot felmelegítő és lehűtő egységek, a kikészítő és hőkezelő részlegek). Ennek a komple-
xumnak hengermű a neve. 
A hengerelt termékek alak- és méretválasztéka rendkívül változatos. A méretek alsó határát az akár 
0,007 mm vastagságú hengerelt fóliák, felső határát pedig az 1 méter körüli gerincmagasságú I-tartók 
képviselik. A hengerlést végezhetik melegen és hidegen, de az alakítás első fázisa mindig 
meleghengerlés. A meleghengerlés kiinduló anyaga csaknem kizárólag a folyamatosan öntött buga. A 
korábbi évtizedekben a kokillába öntött tuskó volt az alapanyag, de ez a módszer a folyamatos öntés 
előretörésével mára csaknem teljesen kiszorult a hengerművekből. A termékek egy része – a képlé-
keny alakítást tekintve is – előtermék jellegű, ezeket más technológiákkal továbbalakítják, csak kisebb 
részüket (például a vasúti síneket, betonacélokat, tartószelvényeket stb.) használják fel közvetlenül. 



4. Melegalakítási technológiák 167 

© Kári-Horváth, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Nyitott rúd- és lemezhengerlés: ha az üreg részben az alsó, részben a felső hengerben van 
Zárt üregű rúd- és lemezhengerlés: ha az üreg oldalait csak az egyik hengerben alakították kim, és az 
egyik henger nyúlik a másikba    
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Hengerlés

4.41. ábra. Hengerjáratok

4.39. ábra. Lemez vagy szalag

hosszirányú hengerlése

4.40. ábra. Idom (pl.: körszelvény)

hosszirányú hengerlése

 

Hengerlés 
4.39. ábra Lemez vagy szalag hosszirányú hengerlése,  
4.40. ábra Idom (pl.: körszelvény) hosszirányú hengerlése,  
4.41. ábra Hengerjáratok  
A rúd- és idomacélokat üregezett hengerekkel állítják elő. Kiinduló anyaguk négyzetes vagy téglalap 
alakú szelvény (buga). Az üregezésnek az a célja, hogy a hengerelt darab keresztmetszetét lecsök-
kentsék és a szelvényt a kívánt alakra hozzák. A hengersorokon az adott szelvényalakot több szúrással 
érik el. Az alkalmazott szúrástípusok feladata eltérő, így megkülönböztetnek nyújtó- és készrealakító 
üregsorokat. 
Az egyszerű szelvények közé a kör-, a négyzet-, a lapos- és a hatszögacélok stb. sorolhatók. A köracé-
lok 5,5–250 mm átmérővel készülnek, előállításukra különböző köracél-hengerlési rendszerek alakul-
tak ki. Az utolsó üreg természetesen körüreg, az eltérések az előnyújtó szakasz utáni üregekben mu-
tatkozik. Lehetnek itt négyzet- és oválüregek, a legfontosabb különbség a torlóüregek alakjában van. 
A négyzetacélokat 5–250 mm laptávolságokkal hengerlik. Itt a négyzet–rauta üregsor alkalmazása az 
általános. A laposacélok szelvénye lapos téglalap. A hengerlést végezhetik zárt üregekben, de előfor-
dulhatnak sima palástú hengerekkel történő szúrások is. A nyolcszögacélok hengerlése némileg ha-
sonlít a köracélok üregsorára, természetesen az utolsó üreg(ek) kivételével. 
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4.42. ábra. A hengerlés munkamódszerei

 

4.42. ábra A hengerlés munkamódszerei  
hengerállványban általában két henger dolgozik, de bizonyos feladatokra más hengerszámú állványo-
kat is kifejlesztettek. A hengerállványok csoportosítása a hengerszám szerint: 
duó: két hengerrel, trió: három hengerrel, kvartó: négy darab hengerrel (ebből kettő munkahenger, 
kettő pedig támhenger), szexó: hathengeres állvány (két munkahenger, négy támhenger), tizenkét-
hengeres hengerállvány (tíz támhenger), húszhengeres hengerállvány (tizennyolc támhenger), boly-
góhengeres állvány 
A hengerlés alakító szerszámai a hengerek. A hengerek működésük közben egymással ellentétes 
irányban forognak A hengerek alakja, anyaga és mérete a hengerelt terméktől függ. 
A hengerek alak szerinti csoportosítása:sima palástú,kaliberes vagy üregezett, különleges alakú.  
A sima palástú hengereket lapostermékek (lemezek, szalagok) hengerlésére használják. A kaliberes 
vagy üregezett hengerek bugák, idomacélok és profilok hengerlésére alkalmasak. Különleges alakú 
hengerek például a varranélküli csőgyártás vagy a kovácshengerlés szerszámai. 
A hengerek kovácsolt vagy öntött acélból, öntöttvasból készülnek – különböző ötvözöttségi állapot-
ban. A hengerműi hengerek részei: a hengertest, a csapok és a kapcsolóelem(ek). A csapok a csap-
ágyakban fekszenek fel, a kapcsolóelemekkel pedig a hengerek meghajtása történik. 
Az ábrán bemutatásra kerülnek a szalaghengerlés hengerállványai, valamint a megmunkálás lépései 
(előnyújtás, készre hengerlés,után hengerlés)  
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Folyamatos öntés és hengerlés

Gazdaságos, új eljárás szalagok hengerlésére közvetlenül a folyamatosan öntött 

vékonybramma szalagból.

4.43. ábra. A folyamatos öntés és hengerlés

 

Folyamatos öntés és hengerlés 
4.43. ábra A folyamatos öntés és hengerlés  
Acél folyamatos öntésekor az öntőüstbe csapolt acélt egy közbenső üstbe öntik. Ennek a feladata az 
adag elosztása és eljuttatása a kristályosító kokillákba. Az acélsugarat védőgázzal vagy merülőcsöves 
megoldással védik meg az oxidációtól. A zárványok egyenletes eloszlatása érdekében elektromágne-
ses elven olvadékkeverést végezhetnek. A folyamatos öntőművekben általában több szálban történik 
az öntés, ezért ennek megfelelő számú kristályosító van. A kokilla anyaga általában bronz, amelyet 
vízhűtéssel látnak el. A kristályosító függőleges irányban oszcilláló mozgást végez, hogy a feltapadást 
megakadályozzák. A kokillában megindul a dermedés, és a már megfelelő vastagságú kéreggel – belül 
még folyékony maggal – rendelkező acélszál lejjebb süllyed, elhagyja a kokillát, és a másodlagos hű-
tőzónában vízpermettel hűtik tovább. A harmadik hűtőzóna már levegővel működik, itt történik meg 
a keresztmetszet teljes megszilárdulása. Mindeközben a szálat enyhe ívbe hajlítják (tulajdonképpen 
már a kristályosító is lehet íves kialakítású), így vezetik a lehúzó és továbbító görgők közé. A vízszintes 
helyzetet elérve az öntött szálakat – általában oxigénnel – az előírt hosszra darabolják. 
A folyamatos öntőművek a meleghengerművek számára állítanak elő négyzetes, téglaalap, esetleg 
alakos szelvényű folyamatosan öntött bugát. A téglaalap alakú termékek az acél szélesszalag 
meleghengerművek kiinduló anyaga, az alakos szelvények pedig profilok hengerlésekor használato-
sak. 
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4.44. ábra. Direkt (előre) sajtolás

4.45. ábra. Indirekt (hátra) sajtolás

Kisajtolás változatai

 

Kisajtolás változatai 
4.44. ábra Direkt (előre) sajtolás,  
4.45. ábra Indirekt (hátra) sajtolás  
kisajtolás célja különböző alakú rudak (idomok, profilok), csövek és kábelköpenyek előállítása. Mun-
kamódszer szerint megkülönböztetünk direkt kisajtolást és indirekt kisajtolást.  
Direkt kisajtoláskor a sajtolótüske mozgásiránya megegyezik a termék kifolyási irányával. Indirekt 
kisajtoláskor a sajtolótüske és a kisajtolt anyag mozgásának iránya ellentétes. 
Kisajtolással minden képlékenyen alakítható fém, fémötvözet feldogozható. A kiinduló anyag általá-
ban kör szelvényű öntött tuskó. Direkt kisajtoláskor a préstuskót az alakítási folyamat során végigtol-
ják a recipiensben, aminek következtében a két felület között komoly súrlódóerő lép fel, ami az alakí-
tó gép nyomóerejét terheli – a hasznosítható alakítóerő rovására. A súrlódás csökkentése érdekében 
a tuskó felületét kenni kell (de a súrlódóerőt küszöböli ki az indirekt kisajtolás is). A kenőanyag függ 
az alakított anyagtól és a hőmérséklettől. 700°C fölött igen jó kenőhatást biztosítanak a különböző 
szilikátüvegek. Magasabb hőmérsékleteken fémporokat, fémvegyületeket stb. használnak. 
A kisajtolást általában fekvő helyzetű hidraulikus sajtóval végzik, de álló mechanikus sajtó is szóba 
jöhet. 
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4.46. ábra.  A varratnélküli csőgyártási eljárások törzsfája

 

4.46. ábra A varratnélküli csőgyártási eljárások törzsfája 
A varratnélküli csőgyártási eljárásokat az alábbi ábra foglalja össze. 
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4.47. ábra. Csősajtolás elve

4.48. ábra. Csőnyújtás tüskén

 

4.47. ábra Csősajtolás elve ,  
4.48. ábra Csőnyújtás tüskén  
Csősajtolás: a sajtolási hőmérsékletre hevített, többnyire kör keresztmetszetű, kiinduló öntött tuskót 
átmérőjénél kissé nagyobb furatú, ún. felvevőbe helyezzük és a sajtolótüskével olyan nyomást gyako-
rolunk rá, hogy az anyag igénybevétele a folyási határ fölé emelkedjék. A folyási határnál nagyobb 
igénybevétellel terhelt anyag kifolyik a felvevő furatát elzáró sajtolószerszám nyílásán. 
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4.49. ábra. Mannesmann féle lyukasztás

 

4.49. ábra Mannesmann féle lyukasztás  
Az eljárást a Mannesmann testvérek dolgozták ki 1885-ben. Lényege, hogy a kör alakú tuskó két, 
egymással szöget bezáró és azonos irányban forgó kettős kúpos henger közé kerül. A darab kettős 
mozgást végez: egyrészt forog, másrészt – a hengerek ferde helyzetéből következően – előrehalad, 
összességében csavarvonal-szerű mozgást ír le. A forgás miatt a darab közepén állandóan változó 
csúsztatófeszültségek hatnak, aminek következtében a darab közepe felszakad. A felszakadt üreget 
egy, a darab tengelyvonalában elhelyezett dugóval feltágítják és szabályossá teszik. 
Az eljárás eredménye egy vastag és némiképp egyenlőtlen falvastagságú hüvely, amit további nyúj-
tásnak kell alávetni. 
Az alakítást speciális hengerállványban végzik. A hengerek egymás mellett helyezkednek el, a hen-
gerállványok „ablakának”, azaz a csapágytőke nyílásának eltérő magassága biztosítja a hengerek fer-
de helyzetét. Egyes állványokon a hengerek ferdeségét állítani lehet. A darab hengerek közötti pozi-
cionálását alul és felül csúszó, görgős vagy tárcsás támaszokkal biztosítják. A hengersor része még a 
kifutó oldalon a dugótámasz és a görgősor. 
Mannesmann-féle lyukasztó hengerállvány: a tömör rúd lyukasztását két azonos irányban forgó, kité-
rőtengelyű, kettős kúpos henger végzi  
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4.50. ábra.  Pilger üzemmódok

 

4.50. ábra Pilger üzemmódok  
Mannesmann-féle csőnyújtó hengerlés (pilgerezés): két ellentétes forgásirányú hengerrel történik, 
üregeik kialakítása olyan, hogy a hengerek félfordulatuk alatt nyomást gyakorolnak a csőre, másik 
félfordulatuk alatt viszont a csőnyomás nélkül marad. 
Ezt a módszert is a Mannesmann testvérek fejlesztették ki 1890-ben Chomutovban. Az eljárással a 
vastag falú nyerscsőből egyetlen hengerlési menetben kész minőségű, vékony falú csövet lehet előál-
lítani. 
A pilgerhengerlés periodikus jellegű alakító eljárás. A cső haladási iránya és a cső alakításának iránya 
ellentétes, hengerlés közben a cső előre-hátra mozog. A cső belső átmérőjét hengeres tüske biztosít-
ja. Az alakító hengerpár speciális üregezéssel rendelkezik, profiljának jellemző szakaszai: 
beharapó szakasz: az alakítás kezdete;  
nyújtó szakasz: a henger fenékgörbéjének sugara növekszik, ennek következtében az üreg sugara 
csökken, a szakasz központi szögértéke 65–90°;  
simító szakasz: az üreg fenékgörbéjének a sugara állandó, a központi szög valamivel nagyobb, mint a 
nyújtó szakaszé;  
üres szakasz: itt alakváltozás nem történik, a cső – miközben tengelye körül 90°-ot fordul – visszafelé 
mozog, biztosítva a következő alakítási művelethez az előtolást.  
A pilgerhengerlés meglehetősen bonyolult mozgásrendszerét – a hengereken kívül – egy speciális 
berendezés, az „etető készülék” biztosítja. Az etető készülék jellemző munkafázisai: 
a hengerlés közben hátratolt darab és tüske lefékezése (léghengerrel),  
az üresjárati szakaszban a cső-tüske egység előrelökése (sűrített levegővel),  
előrelökés közben a darab elfordítása a hossztengelye körül 90°-kal,  
az előrelökés végén a mozgó tömegek lefékezése (vízfékkel),  
az egész hengerlési folyamat során az előtolás biztosítása (hidraulikus hengerrel). 
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4.51. ábra Erhardt-féle lyukasztás 4.52. ábra Erhardt-féle csőhúzás

 

4.51. ábra Erhardt-féle lyukasztás,  
4.52. ábra Erhardt-féle csőhúzás  
Erhardt-féle lyukasztás: a négyzetes keresztmetszetű 1150-1250 °C-ra felhevített búgát lyukasztó-
présben vastagfalú edénnyé alakítják. 
Erhardt-féle csőhúzás: a vastag falú edényalakú darabot a tolópad húzótüskéjének végére helyezik, 
majd ez a meleg darabbal keresztülhatol a tüske tengelyében elhelyezett szükséges számú húzóüre-
gen, miközben a cső fala a szükséges mértékig elvékonyodik. A módszer lényege az, hogy a kitöltő 
lyukasztással előállított „poharat” tüskére húzzák, majd az egészet fokozatosan csökkenő kaliberű 
görgősoron tolják át. A cső belső átmérőjét a tüske adja, a falvastagság csökkenését pedig az egyre 
kisebb átmérőjű kaliberek biztosítják. Az alkalmazható fokozatok számát az alakításhoz szükséges 
tolóerő befolyásolja, ez ugyanis nem érheti el az acél folyáshatárát, ellenkező esetben csőszakadás 
következik be. Az eredeti módszer szerint a falvékonyítást kúpos húzószerszámok segítségével végez-
ték, de az 1930-as években a csepeli csőgyárban bevezették a görgők alkalmazását, amivel – a súrló-
dás csökkenése révén – a tolóerő csökkenését, egyben több tolási fokozat alkalmazhatóságát érték 
el. Az alkalmazott egységek száma 15–22. 
Egy blokkban három görgő helyezkedik el, egymáshoz képest 120°-kal elfordítva. Az egymást követő 
fokozatok görgőházaiban a görgőállásokat 60°-kal elfordítva helyezik el. A görgősoron áttolt cső vé-
gén zárt fenék van (ez teszi lehetővé a tolást, mert erre támaszkodik fel a tüske vége), amit a tüske 
kihúzása után lefűrészelnek. 
A csőtolást csőtolópadon, egy fogasléces elven működő gépen végzik. A tolópad részei: 
a fogasléces hajtómű,  
a fogasléchez erősített tolórúd,  
görgősor.  
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4.53. ábra. Stiefel féle csőnyújtó hengerlés 4.54. ábra. Stiefel-féle lyukasztás

 

4.53. ábra Stiefel féle csőnyújtó hengerlés,  
4.54. ábra Stiefel-féle lyukasztás 
Stiefel féle lyukasztó hengerállvány: alakító szerszáma két párhuzamos tengelyű kúpos harang.Stiefel 
féle csőnyújtó hengerlés: a csövet kör alakú üregekkel ellátott hengerekkel a cső belső átmérőjével 
azonos átmérőjű dugóra hengerlik.  
A Stiefel-féle csőnyújtó hengerlés során a nyers cső falvastagsága jelentősen csökken. A Pilger-
rendszerű csőnyújtó hengerlés során a cső és a tüske időnként a henger üregével együtt, máskor 
attól függetlenül mozog. A folyamat három szakasza: 
1. a beharapószakaszban a cső és a henger érintkezik;  
2. a hengerlés szakaszában jön létre a nyújtás, a cső falvastagsága csökken;  
3. az üresjáratban megszűnik a cső érintkezése a hengerrel. 
Az egy- és kétlépcsős gyártási eljárásokkal előállított csövek körkörösségét, pontos átmérőjét reduká-
ló hengerléssel lehet beállítani. A cső külső átmérőjét ovál-ovál rendszerű üregben fokozatosan csök-
kentjük. A cső belsejében nincs szerszám (tüske), ezért a cső belső átmérője is csökken 
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1. Ismertesse a fémek mechanikai tulajdonságainak változását a képlékeny 

alakváltozás hatására!

2. Ismertesse a kovácsolás alapfogalmát, célját és a nyomókúpok képződéséről 

tanultakat!

3. Mutassa be vázlat segítségével a szabadalakító kovácsolás legfontosabb 

szerszámai és műveletei!

4. Ismertesse vázlat segítségével a csőgyártási eljárásokat!

5. Ismertesse a süllyesztékes kovácsolás technológiáját!

6. Mutassa be vázlat segítségével a rúd-és lemezhengerlés technológiáját!

Ellenőrző kérdések:

 

Összefoglalás:  
Ebben a fejezetben megismerhettük a főbb melegalakítási technológiák elveit, berendezéseit. Külö-
nös tekintettel a kovácsolási technológiai két nagy csoportjára a szabadalakító- és a süllyesztékes 
kovácsolás elvére, szerszámaira és berendezéseire. 
Megismerhettük a hengerlés technológiáját, amely nagyon fontos eleme az előgyártmány elkészíté-
sének. (folyamatos öntés és hengerlés). 
A fejezet végén szót bemutattuk a főbb varratnélküli csőgyártási technológiákat. 
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Angol kulcsszavak (English keywords)

̶ hammer

̶ forgeable materials, 

̶ damming, 

̶ elongation

̶ hammer of Ajax, 

̶ tilt-hammer,

̶ drop-hammer,

̶ rolling, extrude

̶ making of pipe

̶ kovácsolás

̶ kovácsolható anyagok, 

̶ duzzasztás, 

̶ nyújtás

̶ Ajax-kalapács, 

̶ lengő kalapács,

̶ ejtő-kalapács,

̶ hengerlés, rúdsajtolás

̶ csőgyártás
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Anyagtechnológiák

5. Hidegalakítási technológiák

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Szerző: Dr. Kári-Horváth Attila         
kari-horvath.attila@gek.szie.hu

 

Bevezetés:  
A forgács nélküli alakítás technológiája a fémek felfedezése óta jelentős helyet foglalnak el az ember 
eszközeinek elkészítési folyamatában. Napjainkban, különösen a kedvező szilárdsági tulajdonságokat 
igénylő, nagy tömegben előállított mezőgazdasági és egyéb gépalkatrészek, közszükségleti cikkek 
gyártási folyamatában alkalmazzák. A nagy pontosságú, forgács nélküli alakítás után ugyanis rendsze-
rint már nincs szükség a munkadarabok forgácsoló megmunkálására vagy csak köszörülés követi őket. 
Fémek alakítását két fő csoportba oszthatjuk: 

1. Fémek forgácsképződés közbeni,  
2. Fémek forgácsképződés nélküli alakítása 

Az utóbbi csoportba tartozik a fémek képlékeny hidegalakítása. A képlékeny hidegalakítás kialakulá-
sát és széleskörű elterjedését az tette szükségessé, hogy a lemezszerű alkatrészek (kivágás, lyukasz-
tás, mélyhúzás, hajlítás) tömegszerű előállítása rendkívül gazdaságos.  Az alkatrészek gyártásának 
technológiája könnyen automatizálható és nem igényel szakképzettséget. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy a képlékeny hidegalakítás csak megfelelő mennyiségű alkatrész gyártásakor gazdaságos, mert a 
szerszám előállítása rendkívül költséges. Ennek oka egyrészt a szerszám legyártásának munkaigé-
nyessége, másrészt, hogy a szerszámkészítés óriási tapasztalatot és nagyfokú szakképzettséget igé-
nyel. E két tényező mellett a szerszám anyagköltsége legtöbbször elenyésző nagyságrendű. 
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Zömítés

5.1. ábra. A zömítés elve

 

Zömítés 
5.1. ábra A zömítés elve  
A hideg térfogatalakítás angol elnevezése, a cold forging arra utalna, hogy ez nem más, mint egyfajta 
melegítés nélküli süllyesztékes kovácsolás. Mivel melegítés nélkül a fémes anyagok aktuális folyásha-
tára nagyságrendileg nagyobb a melegalakításhoz képest, ezért a folyamat erő- és mechanikai ener-
giaszükséglete is nagyságrenddel nagyobb. Emiatt a gyakorlatilag alakítható térfogat (tömeg) is nagy-
ságrendekkel kisebb, a szerszámterhelés nagyságrendekkel nagyobb. Hidegen az anyag alakváltozó 
képessége is sokkal kisebb. Mindezek eredményeként a hideg térfogatalakításnak a klasszikus ková-
csoláshoz úgyszólván semmi köze sincs. A hideg térfogatalakítás egy olyan eljárás, melynek során a 
feldolgozandó előgyártmányt egy többé-kevéssé zárt üregbe tesszük és több oldalról nyomás alá 
helyezzük. A nyomás hatására a munkadarab anyaga egyrészt kitölti az üreget, 
másrészt kifolyik az üreg nyílásain. Mind az üregben maradó, mind a kifolyt anyagrészek a gyártmány 
szerves részét képezik, ezért a folyamat során elvileg nem keletkezik hulladék. Mivel az alakításhoz 
előzetesen nem alkalmaztunk külső hőhatást, ezért a felületen nincs reveképződés, oxidáció. Nem 
kell dekarbonizációval vagy egyéb felületi ötvöző-vesztéssel, illetve a hőtágulásból származó méret-
változással számolni. A munkadarab alak- és mérethűségét elvileg csak az alakadásban főszerepet 
játszó szerszám gyártási pontossága illetve merevsége korlátozza. Az alakváltozás során bekövetkező 
fizikai keményedés jól kihasználható a munkadarab szilárdságának növelésére, ezért esetenként el-
maradhat a kész 
munkadarab ilyen célú hőkezelése, például nemesítése. Egyes esetekben a hidegalakítás és a nemesí-
tés szilárdságnövelő hatását összekapcsolva egy szinergikus tulajdonságjavítása hozható létre. Min-



184 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kári-Horváth, SZIE 

dezek együtt azt jelentik, hogy a hideg térfogatalakítással elvileg egyszerre nagyszilárdságú és NS (net 
shape) minőségű gyártmányok állíthatók elő. 
A redukálás tengelyek és csövek egy- vagy kétoldali kismértékű lépcsőzése, egy vagy több fokozatban 
redukáló gyűrűn vagy görgőn való átnyomással, a középső rész megvezetésével. A redukálás során 
csak a redukáló gyűrűben lehet képlékeny alakváltozás, míg a munkadarab sík lappal érintkező fejré-
szén nem folyhat meg az anyag. Ez a feltétele annak, hogy ne zömöljön az anyag, hanem a kúpos 
szerszámban redukálódjék, csökkenjen a keresztmetszet. 
A redukálás: egy prizmatikus rúd alakú előgyártmányt egy szűkülő csatornán keresztül nyomva egy 
olyan testet állítunk elő, melynek egy nagyobb keresztmetszetű fejrésze és egy kisebb keresztmetsze-
tű szárrésze van. A redukálás egy viszonylag egyszerű, olcsón szerszámozható művelet. 
A zömítési folyamat lényege, hogy egy kisebb átmérőjű, de hosszabb előalakból egy nagyobb átmérő-
jű és kisebb magasságú térfogatelemet készítünk. A zömítést leginkább olyan 
munkadarabok készítésénél alkalmazzuk, melyeknek egy kisebb átmérőjű szára, és egy nagyobb át-
mérőjű feje van (ábra). Ahol „d” a kiinduló átmérő, „D” a zömített átmérő, „L” a zömítési hossz, „h” a 
zömített magasság 
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Hidegfolyatás

A hideg térfogat-alakítás: a feldolgozandó előgyártmányt egy többé-kevéssé zárt 

üregbe tesszük és több oldalról nyomás alá helyezzük. 

A nyomás hatására a munkadarab anyaga egyrészt kitölti az üreget, másrészt 

kifolyik az üreg nyílásain.

Mind az üregben maradó, mind a kifolyt anyagrészek a gyártmány szerves részét 

képezik -> nem keletkezik hulladék. 

A munkadarab alak- és mérethűségét az alakadásban főszerepet játszó szerszám 

gyártási pontossága, és merevsége korlátozza. 

Az alakváltozás során bekövetkező fizikai keményedés jól kihasználható a 

munkadarab szilárdságának növelésére, ezért esetenként elmaradhat a kész 

munkadarab ilyen célú hőkezelése (pl.: nemesítés)

Feldolgozható anyagok:

Ón, ólom, réz, sárgaréz, alumínium és ötvözetei, ezüst, platina. Az acélok közül, 

csak azok, amelyeknek C-tartalma 0,25%.

 

Hidegfolyatás 
A hidegfolyatás olyan hideg képlékeny alakítás, amelynek során az anyag igénybevétele eléri a folyási 
határt és a folyatóbélyeg szerszámba hatolásakor az anyag a rendelkezésre álló teret kitölti, vagy a 
nyomás irányától függetlenül a rendelkezésre álló résen kifolyik. 
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5.2. ábra. Folyatási eljárások

 

5.2. ábra Folyatási eljárások A hidegfolyatás technológiája 
A hidegfolyatás egyre inkább térhódító eljárás, mivel nagy a termelékenysége, az anyagfelhasználás 
kedvező és az anyag szilárdsági jellemzői javulnak. Ezért tubusokon és magasfalú alkatrészeken kívül 
ma már a régebben csak forgácsolással gyártott alkatrészeket is hidegfolyatással készítjük el. A hideg-
folyatás két alapművelete az előrefolyatás és hátrafolyatás. 
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Előrefolyatás: Ha a redukálhatóság feltételei a munkadarab alakja és méretei miatt 

nem teljesíthetők, akkor a fejrészt meg kell támasztani.

5.3. ábra. Az előrefolyatás 

végeselem modellje

5.4. ábra. Az előrefolyatás elve

 

5.3. ábra Az előrefolyatás végeselem modellje,  
5.4. ábra Az előrefolyatás elve 
 Előrefolyatás esetén az anyag áramlásának iránya és értelme megegyezik a bélyeg mozgási irányával. 
Előrefolyatott üreges alkatrész alakításakor a kiinduló félgyártmány általában húzással készített csé-
sze vagy tömör szelvényű rúd, amelynek keresztmetszetét csökkentjük az eljárással. 
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Hátrafolyatás: Hengeres és négyszögletes keresztmetszetű üreges testek 

tömeggyártásának egyik leggyakoribb változata a hátrafolyatás. Két fő változata 

használatos:

• vékonyfalú edények (Al és ötvözetei, színesfémek) előállítása,

• vastagfalú (főleg acélból készült) folyatott termékek előállítása.

5.5. ábra. A hátrafolyatás 

végeselem modellje

5.6. ábra. A hátrafolyatás elve

 

5.5. ábra A hátrafolyatás végeselem modellje ,  
5.6. ábra A hátrafolyatás elve  
Hátrafolyatás esetén az anyag a folyatóbélyeg mozgásával ellentétes értelemben folyik. 
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Kombinált folyatás

5.7. ábra. Csésze előre-

és hátrafolyatás

5.8. ábra. Tömör test előre, 

csésze hátra folyatás

 

Kombinált folyatás 
5.7. ábra Csésze előre- és hátrafolyatás ,  
5.8. ábra Tömör test előre,csésze hátra folyatás  
A két eljárás kombinációja az ún. kétirányú folyatás, amikor az anyag a bélyeg mozgásával megegyező 
és azzal ellentétes értelemben is folyik 
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5.9. ábra. Cserélhető aktív elemes,

vezetőoszlopos előrefolyató szerszám

 

5.9. ábra Cserélhető aktív elemes,vezetőoszlopos előrefolyató szerszám 
A képen egy cserélhető, aktív elemes vezetőoszlopos előrefolyató szerszám felépítése látható, a főbb 
részegységek megnevezésével. 
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5.10. ábra. Hátrafolyató szerszám felépítése

 

5.10. ábra Hátrafolyató szerszám felépítése 
A képen egy hátrafolyató szerszám felépítése látható, a főbb részegységek megnevezésével. 
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5.11. ábra. Folyatott alkatrészek

 

5.11. ábra Folyatott alkatrészek 
Az ábrán a folyatási technológiával elkészített munkadarabok egy csoportját figyelhetjük meg. 
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Rúd- és dróthúzás

5.12. ábra. Rúdhúzás

5.13. ábra. Húzógyűrűk 5.14. ábra. Dróthúzás

 

5.12. ábra Rúdhúzás ,  
5.13. ábra Húzógyűrűk ,  
5.14. ábra Dróthúzás  
A dróthúzás mindig csévélve és általában több fokozatban történik. Rúdhúzáskor a készterméket 
általában egyenes szálban, egy húzással állítják elő. A csöveket lehet üresen húzni, de ilyenkor a külső 
és a belső átmérő nem azonos mértékben csökken, a cső falvastagsága valamilyen mértékben meg-
nő. Dugó vagy tüske alkalmazásával lehet a falvastagságot is a kívánt értékre beállítani. Dugó alkal-
mazásakor a húzott cső a dugó felületén (is) súrlódik, emiatt nagyobb húzóerővel kell számolni. Ezt az 
erőtöbbletet lehet elkerülni tüske alkalmazásával. 
A húzás úgy történik, hogy a huzal elejét hegyezés után átfűzik a húzószerszám furatán, majd egy 
behúzó fogó („béka”) segítségével felcsévélik a húzódobra. Néhány menet feltekerése után a dob és 
a huzalmenetek között létrejövő súrlódóerő már elég a húzóerő biztosítására. Ilyenkor a „békát” le-
szerelik, és elkezdődik a tulajdonképpeni húzás. Ha többfokozatú húzásról van szó, a huzalt terelő-
görgő(k) segítségével bevezetik a következő fokozat húzószerszámába, és az eljárás ismétlődik, ahány 
fokozat csak van. 
A huzalokat dobos dróthúzógépeken húzzák – egy vagy több fokozatban. Ennek megfelelően vannak 
egy- és többfokozatú húzógépek. A húzódobok elhelyezkedhetnek függőlegesen és vízszintesen. A 
többfokozatú berendezések lehetnek csúszva- és csúszásmentesen húzó gépek. 
A többfokozatú csúszásmentesen húzó gépeket úgy kell elképzelni, mintha egyfokozatú húzógépek 
lennének egymás mellé építve, a huzalt terelő- és vezetőgörgők segítségével továbbítják a következő 
fokozathoz. A fokozatok fordulatszáma (azaz a húzási sebesség) fixen beállított, a folytonossági felté-
tel csak hozzávetőlegesen érvényesül. A huzal a húzódob alsó részén kiképezett kúpos részén olyan 
menetszámban helyezkedik el, hogy a dob és a menetek között fellépő súrlódó erő biztosítsa a húzó-
erőt. A menetek fokozatosan a húzódob felső részére csúsznak át, ahol bizonyos huzalmennyiséget 
tárolni kell a következő fokozatba való átvezetés előtt. Erre azért van szükség, mert az egyes fokoza-
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tok sebességviszonyaiban mutatkozó eltérést ki kell egyenlíteni, de még egy-egy fokozat időleges 
leállítását is lehetővé kell tenniük. 
A csúszvahúzó gépeken nincs huzaltárolás, emiatt a folytonossági feltételt be kell tartani. A húzószer-
számok kopása, és az ennek következtében növekvő huzalátmérő a huzalsebesség változásával jár. Ez 
okozza a huzal csúszását a húzódob felületén. A csúszvahúzó gépek speciális típusa a lépcsős-tárcsás 
húzógép, amit elsősorban finomhuzalok húzására használnak. 
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5.15. ábra. Rúdhúzás

5.16. ábra. Huzalhúzás

5.17. ábra. Húzópad 5.18. ábra. Finom húzógép

 

5.15. ábra Rúdhúzás , 
5.16. ábra Huzalhúzás ,  
5.17. ábra Húzópad , 
5.18. ábra Finom húzógép  
A huzal- vagy dróthúzás alapanyaga acél esetén általában melegen hengerelt hengerhuzal, könnyű- 
és színesfémek esetén öntvehengerelt huzal vagy rúdsajtolással előállított préshuzal stb. A húzott 
huzalok mérettartománya kb. 4 mm-től a 0,5 mm alatti méretek között van. A dróthúzás technológiá-
ja sohasem csak a szorosan vett húzási folyamatot tartalmazza, ezt különböző előkészítő fázisok előz-
hetik meg és kikészítő tevékenységek követhetik: 
Húzás előtti hőkezelés: Az acél alapanyagot húzás előtt hőkezelhetik (patentálás), aminek az egyenle-
tes perlites szövet kialakítása a célja.  
Revétlenítés: A reve vas-oxidokból álló réteg az acél alapanyag felületén, amit húzás előtt minden-
képpen el kell távolítani, mert a kemény reve tönkreteszi a húzószerszámot és a huzal felületét. A 
revétlenítés két lépcsőben történik: előbb mechanikus módszerrel megtörik az oxidréteget (általában 
hajtogatással), majd kémiai revétlenítéssel (pácolással) távolítják el. Ennek során kénsavas vagy sósa-
vas fürdőn vezetik át az acél alapanyagot (néha más revétlenítő anyagokat is használnak).  
Kenőanyaghordozó réteg kialakítása: Huzalhúzáskor – a súrlódás csökkentése céljából – a huzal felü-
letét kenni kell. Acélhuzalok húzásakor a kenőanyag jobb tapadása céljából előbb egy hordozó réte-
get kell létrehozni. Ezt általában meszezéssel, bóraxozással vagy foszfátozással valósítják meg. Ez a 
technológiai fázis mindig a revétlenítés folyamatához kapcsolódik, annak utolsó művelete.  
Húzás: Húzás során a darabot kúpos belső felülettel ellátott szerszámon húzzák át. A húzószerszám (a 
„húzókő” elnevezést is használják) anyaga keményfém (WC + Mo) vagy gyémánt (természetes vagy 
mesterséges). Ahhoz, hogy a tényleges húzás előtt a darab elejét át lehessen fűzni a szerszámon, azt 
meg kell hegyezni. A hegyezésre számos módszer alakult ki (periodikus üregezésű hengerpárok, kont-
rakció előidézése stb.). A húzószerszámon átdugott darabvéget befogó berendezés fogja meg, amit 
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egy mozgató mechanizmus továbbít. Huzalhúzáskor a huzalt mindig húzódobra csévélik, a húzóerőt a 
dob és a megfelelő számú menetből álló huzal felülete között kialakuló súrlódóerő biztosítja. A drót-
húzás ritkán történik egyetlen húzási fokozattal, általában több húzási lépcső követi egymást. Ennek 
megfelelően alakultak ki a többfokozatú dróthúzógépek. A húzáskor fellépő húzóerő nagysága alakí-
tástechnológiai szempontok alapján magyarázható, de egy részét a húzószerszámban kialakuló 
súrlódóerő képezi. Ezt az erőkomponenst kenéssel lehet (kell) csökkenteni. Kenőanyagként zsírok, 
olajok, szappanok stb. jöhetnek szóba. Acél és réz húzásakor különböző fémszappanokat használnak, 
többnyire por, néha vizes oldat formájában. Az alumínium húzásakor zsíros, olajos készítmények 
használatosak, többnyire adalékolva vagy/és vizes emulzió formájában.  
Lágyítás: Minden hidegalakításnak, így a húzásnak is az a sajátossága, hogy az alakított darab felke-
ményedik. A keményedés bizonyos számú húzás (bizonyos mértékű összalakváltozás) után lehetet-
lenné teszi az alakítást, ilyenkor a huzalt ki kell lágyítani. Erre a célra harangkemencét vagy folyama-
tos üzemű áthúzókemencét használnak.  
Kikészítés: Húzás után a megrendelő kívánságainak megfelelő módon ki kell készíteni a huzalt. Ez 
lehet hőkezelés, felületbevonás stb.  
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Hajlítás

5.19. ábra. Hajlítás elve

- lemezszétválasztás nélkül,

- egy vagy több hajlítási tengely,

- tetszőleges szögben és,

- szárhosszúság.

5.20. ábra. Hajlítás alapesetei

 

Hajlítás 
5.19. ábra Hajlítás elve, 
az 5.19. ábra jelölései:”F” a hajlító erő, „s” a lemezvastagság, „W” a hajlítóüreg szélessége, „α/2” a 
hajlítás félkúpszöge   
5.20. ábra Hajlítás alapesetei 
Hajlítás az az anyagkialakítás. amelynek során a lemezt egy vagy több egyenes hajlítási tengely körül 
tetszőleges szögűre és szálhosszúságúra alakítjuk. Az anyag a hajlítás folyamán először rugalmas, 
majd a feszültségek növekedésével maradó alakváltozást szenved. Hajlítással a munkadarab tengely-
vonalát vagy szimmetriavonalát adott szögbe, illetve görbületi sugárra alakítjuk. A művelet folyamán 
a szándékosan előidézett alakváltozáson kívül a hajlítás helyén a lemez elvékonyodása és – különösen 
keskeny sávok megmunkálásakor – a keresztmetszet deformációja is bekövetkezik. A hajlító-szerszám 
a lemezalakítás szerszáma. A hajlítóműveletek során az anyagban a folyási határ értékét meghaladó 
feszültségek ébrednek, képlékeny alakváltozás következik be, és a lemez – némi rugalmas deformáci-
ótól eltekintve – megtartja hajlított alakját.  
 
 
  



198 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kári-Horváth, SZIE 

5.21. ábra. Egyszerű és összetett hajlítások 

 

5.21. ábra Egyszerű és összetett hajlítások 
Az ábrán a különböző hajlítási műveleteket figyelhetjük meg. A felső képsoron a V-re történő hajlítási 
technológia látható, míg az alsó képsoron az U alakú hajlító-szerszám is megtalálható. 
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Hajlítás során fellépő feszültségek, semleges szál

Semleges szál: ahol a nyomófeszültség átvált húzófeszültségre, ott feszültség nem

ébred, így ez a vonal a hajlítás után is megtartja eredeti hosszúságát.

5.22. ábra. A hajlítás során fellépő feszültségek 

 

5.22. ábra A hajlítás során fellépő feszültségek  
Hajlításkor az anyag külső részében húzó, a belsőben nyomó igénybevétel jön létre. Ennek megfele-
lően az ébredő feszültségek húzó-, illetve nyomófeszültségek. Keskeny anyagoknál kéttengelyű-, míg 
széles lemezeknél háromtengelyű feszültségi állapot ébred. Ahol a nyomófeszültség átvált húzófe-
szültségre, ott feszültség nem ébred így ez a vonal a hajlítás után is megtartja eredeti hosszúságát. 
Ezt nevezzük semleges szálnak. 
A hajlításkor a lemez szálai részben nyomásra, részben húzásra vannak igénybe véve. A hajlítóbélyeg 
az anyag feléje eső részét nyomásra, a külső, hajlító prizma felé eső részt pedig húzásra veszi igénybe. 
A két feszültség választóvonala az ún. semleges réteg, amelyben a feszültségek értéke nulla. Mivel itt 
nem lép fel erő, a semleges réteg eredeti hosszúsága változatlan. A kiterített hossz és a szerszám 
méreteinek a meghatározásához ismerni kell a semleges réteg helyzetét. A semleges réteg helye a 
hajlítási sugártól, illetve a hajlítóbélyeg lekerekítésétől függ, hiszen ez adja a hajlítási sugarat.  A szá-
mítások során feltételezzük, hogy a semleges szál – amelyben 0 feszültség ébred – mindig középen 
marad. 
A semleges réteg helyzetének az ismerete a kiterített hossz és a szerszám méreteinek a meghatáro-
zásához kell. Széles sávnál, vagyis nagy sugarú hajlítás és kismértékű képlékeny alakváltozás esetén 
feltételezhetjük, hogy a semleges réteg a lemezvastagság közepén van.  
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A kiterített hossz és a szerszám 

méreteinek meghatározásához kell 

ismerni.

Semleges réteg helye: 

Függ: a hajlítási sugártól, a hajlítóbélyeg

lekerekítésétől 

A számítások során feltételezzük, hogy a 

semleges szál mindig középen marad:

Gyakorlatban a hajlítási viszony:    

Az anyag csak addig a határig hajlítható, 

amíg a hajlított keresztmetszet külső 

szélén ébredő feszültség el nem éri az 

anyag szakítószilárdságát.

2

s
r 

5
s

r

Rugózás a hajlított anyagoknál

A visszarugózási tényező mértéke:
1

2




K

5.23. ábra. 

A semleges réteg meghatározása

ahol:α1 – a hajlásszög hajlításkor, α2 – a visszarugózás utáni hajlásszög

 

5.23. ábra A semleges réteg meghatározása,  
jelölések:” ρ” a semleges szál sugara, „s” a lemezvastagság, „r” a hajlírás sugara  
Ha az r/s arány nagyobb, mint 12, akkor ρ=r+s/2 
Ha az rs arány kisebb, mint 6, akkor a semleges réteg eltolódik, így ρ=r+s n/2 
A hajlított munkadarab végső méretét a szerszám méretein kívül jelentős mértékben módosítja az is, 
hogy a képlékeny hajlítás során az anyag rugalmas alakváltozást is szenved. A létrejövő alakváltozás a 
szerszám szétnyitásakor megszűnik, a munkadarab visszarugózik, alakja és méretei nem egyeznek 
meg a szerszám alakjával és méreteivel. Ennek a visszarugózásnak a meghatározására tapasztalati 
összefüggések vannak (tehát csak közelíteni tudjuk a visszarugózás mértékét). A végső pontos vissza-
rugózást kísérlettel kell megállapítani.  
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A kiinduló lemezhosszúság meghatározás

Megfelelő sugárral való hajlítás esetén:

a kiterített hosszat (L) azon az elven

határozzák meg, hogy a semleges szál

hossza nem változik.

321 llllL  [mm] 

  301
180

lsxrlL
o







5.24. ábra. Megfelelő sugárral való hajlítás 

 

A kiinduló lemezhosszúság meghatározás 
5.24. ábra Megfelelő sugárral való hajlítás  
A megfelelő sugárral való hajlítás esetén a kiterített hosszat (L) azon az elven határozzák meg, hogy a 
semleges szál hossza nem változik. Ebben az esetben összegezni kell az egyenes és a hajlított részek 
hosszát (l1, l2, l3). 
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Szögben való hajlítás esetén (szögletes hajlítás): az előbbi módszer nem 

alkalmazható, helyette az anyag térfogat-egyenlőségéből kell kiindulni

1VV 

sAV  111 sAV 

11 sAsA 

bssblsblsbL  2
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sllL  785,021
[mm]

5.25. ábra. Szögben való hajlítás 

 

5.25. ábra Szögben való hajlítás  
A szögletes vagy r<0,3s  sugarú hajlítás esetén az előbbi módszer nem alkalmazható, helyette az 
anyag térfogat-egyenlőségéből kell kiindulni. 
Gyakorlati tapasztalat alapján, az anyag a sarkoknál és az ahhoz közel eső részekben elvékonyodik. 
Ezért általában az L=l1+l2+xs összefüggést alkalmazzuk, ahol x=0,4-0,6 értéket vesszük figyelembe, 
mégpedig a következő módon, ha lágyabb anyagunk van akkor az alacsonyabb értéket vesszük figye-
lembe. 
„V” a munkadarab térfogata, „A” a munkadarab felülete, „s” a munkadarab vastagsága, „b” a mun-
kadarab szélessége 
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F

t

vasalás

képlékeny 

deformáció

rugalmas  

deformáció

A folyási határnál nagyobb igénybevétellel 

terhelt lemez hajlított részében fellépő 

alakváltozás a semleges réteg környezetében 

rugalmas, a szélső szálak környezetében 

maradó. 

Emiatt a hajlítási erőt és munkát csak 

közelítőleg lehet meghatározni. 

A kezdeti rugalmas alakváltozási szakaszban 

emelkedik, a képlékeny szakaszban közel 

állandó, majd a vasalási szakaszban hirtelen 

emelkedve a hajlító erő két, háromszorosát is 

eléri.
5.26. ábra. A hajlítóerő változása 

 

A hajlítás erő-, munka- és teljesítményszükséglete 
5.26. ábra A hajlítóerő változása  
Az ábrán a hajlítóerő (F) változása figyelhető meg az idő  (t) függvényében 
A folyási határnál nagyobb igénybevétellel terhelt lemez hajlított részében fellépő alakváltozás a 
semleges réteg környezetében rugalmas, a szélső szálak környezetében maradó. Emiatt a hajlítási 
erőt és munkát csak közelítőleg lehet meghatározni. A hajlítóerő (MSZ 3438/2-74 alapján) a folyamat 
során változik. A kezdeti rugalmas alakváltozási szakaszban emelkedik, a képlékeny szakaszban közel 
állandó, majd a vasalási szakaszban hirtelen emelkedve a hajlító erő két, háromszorosát is eléri. A 
következő számítási mód Gelejitől származik. Jellegzetessége, hogy a valóságosnál nagyobb erőt ad 
eredményül, így erre méretezve a szerszámot, a biztonság fokozódik.  
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A hajlítóerő U- alakú hajlítás esetén:
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A hajlítóerő V- alakú hajlítás esetén:
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A hajlítás munkaerő szükséglete:
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A szükséges teljesítmény:  kW
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A szükséges motorteljesítmény:  kW
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P
hajtás
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A képletekben szereplő tagok: 
ReH – folyáshatár, μ – súrlódási tényező, b – a munkadarab szélessége, s – a munkadarab vastagsága, 
r – a hajlítás sugara, F – hajlító erő, h – a hajlítóbélyeg által megtett út, n – kettőslöketek száma, ηhajtás 
– a sajtológép hatásfoka 

 
 

  



5. Hidegalakítási technológiák  205 

© Kári-Horváth, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Hajlító-szerszámok

5.27. ábra. Hajlító-szerszám felépítése 

 

Hajlító-szerszámok 
5.27. ábra Hajlító-szerszám felépítése  
A hajlító szerszámok típusát, alakját elsősorban a munkadarab alakja, mérete, mérettűrései és a gyár-
tandó darabszám határozza meg. A hajlítás során, ha zárt szerszámot alkalmazunk, akkor pontosabb 
(90°-os hajlítást feltételezve ) a megmunkálás. A nyitott szerszám alkalmazása esetén a legjobb eset-
ben is 1°-os az elérhető maximális pontosság. A megfelelő típust gazdaságossági megfontolások alap-
ján lehet kiválasztani. 
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5.28. ábra. V-re hajlító szerszám 

A hajlítószerszámok típusai:

• Egyszerű, vezetéknélküli, V és U-alakra hajlító szerszámok

• Pontosabb, vezetékes, általában több hajlítást egyszerre végző szerszámok,

• Összetett, több irányú hajlítást végző szerszámok (lengőhimbás, lengőtuskós, 

ékmozgatású szerszámok.

 

5.28. ábra V-re hajlító szerszám  
A V-re hajlító szerszámok felépítésben a legegyszerűbbek, de a legpontatlanabbak is. Elvi vázlata a 
következő: a BCS befogócsapot közvetlenül a B hajlítóbélyegbe (anyagát kopásálló anyagból kell vá-
lasztani, így HRC=58-62 keménységű X38CrMoV5 1, 210Cr12, 100Cr6, kisebb keresztmetszetű és 
edzés szempontjából egyszerű alakú hajlítóbélyegek és a hajlítópárnák anyagai HRC=58-62 kemény-
ségű C105W1, C105W2, a vezetőoszlopok anyaga C60R, C15E, gördülővezeték esetén az oszlop anya-
ga GO3, a szerszám többi része az un. nem aktív szerszámelemek E295, E350, S275, C60R anyagból 
készülnek) szereljük. Elfordulás ellen összecsavart állapotban átfúrt furaton keresztül a CS csappal 
biztosítjuk. Kisebb bélyegeket a befogócsappal egy anyagból is készíthetünk, ekkor azonban vigyázni 
kell a befogócsap és a bélyeg átmenetének kialakítására, mert az éles sarok edzéskor repedést, illetve 
törést idézhet elő. A befogócsapot a bélyeg hajlítási élének vonalában, annak súlypontjában helyez-
zük el. A bélyeg hajlító élének lekerekítését a munkadarab sugara határozza meg. A bélyeget gyalu-
gépen vagy marógépen (alakos tárcsamaró) munkáljuk készre.  
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5.29. ábra. U-ra hajlító szerszám 

 

5.29. ábra U-ra hajlító szerszám  
Az U-ra hajlító szerszámok elvi vázlatát az ábra szemlélteti. Ennek a szerszámtípusnak is a leglényege-
sebb alkatrésze a B hajlítóbélyeg és a BE hajlítóbetét. A hajlítandó munkadarabot az FÉ fészekleme-
zek kidolgozásába helyezzük. Ez tájolja a lemezt. A hajlított munkadarabot a KI kidobó távolítja el a 
fészekből. Az ábrán látható kialakítás esetén a kidobóerőt a sajtológép rugóspárnája adja. A 
kidobószárra húzott GY gyűrű, amelyet a CS csappal erősítünk a szárra megakadályozza, hogy a kido-
bó kiessen a szerszámból. A felső állást úgy állítsuk be, hogy a kidobólap felső síkja 0,2-0,5s mérettel 
magasabban álljon, mint a hajlítóbetét felső szintje. A kidobó célja kettős. Egyrészt az alkatrészt ki-
dobja, másrészt a hajlítást megelőzően a bélyeg a rugóerő ellenében rászorítja a munkadarabot, így 
annak a hajlítás közbeni oldalirányú elmozdulását megakadályozza. Az ellennyomóerő a hajlítóerőnek 
legalább a 30%-a legyen. Ennek nagyságát az összes hajlítási erő számításakor figyelembe kell venni. 
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5.30. ábra. Összetett hajlító-szerszámokkal 

 

5.30. ábra Összetett hajlító-szerszámokkal  
Összetett hajlítószerszámokkal egy lépésben többszörös, vagy 90°-nál nagyobb kettős hajlítást vég-
zünk. Ahány fajta alkatrész, annyiféle a szerszám. 
Az a. ábrán az oldalékekkel mozgatott csúszkák a hajlítás elkezdésekor hajlítóbetétként viselkednek. 
A két 90°-os hajlítás után készül a szükséges utánhajlítás, miközben a bélyeg rugója összenyomódik. A 
kész munkadarab a bélyegről oldalirányban lehúzható. A megoldás hátránya, hogy olyan rugóról kell 
gondoskodni, amelynek rugóereje az első hajlítás erőszükségleténél nagyobb. Ez jelentékenyen növe-
li a szerszám terjedelmét, és indokolatlanul nagy a hajlítási erő. Az ékfelületek gyorsan kopnak, ezért 
egyrészt kopásálló anyagból kell készíteni és működés közben kenni kell. 
A b. ábrán ugyanennek az alkatrésznek hajlítógörgős hajlítását szemlélteti. Ez esetben a hajlítóerő 
lényegesen kisebb, mivel rugóerő ellenében nem kell hajlítani. A megoldás hátránya viszont, hogy 
forgó és csúszó felületek a leggondosabb kenés ellenére is gyorsan kopnak, így a szerszám élettarta-
ma rövid. 
A c. ábrán ugyanennek a munkadarabnak a hajlítása látható két műveletben egyszerű szerszámban. A 
technológia hátránya, hogy két szerszám, és két művelet szükséges, előnye viszont, hogy a szerszá-
mok egyszerűbbek, olcsóbbak és élettartamuk hosszabb az előzőeknél. 
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A mélyhúzás elve

Tárcsa alakú sík lemezből => húzó- és 

nyomó-igénybevétel => üreges test jön 

létre

A húzás lehet:

- falvékonyító húzás,

- falvastagság változás nélküli húzás.
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5.31. ábra. A mélyhúzás elve 

 

A mélyhúzás elve 
5.31. ábra A mélyhúzás elve  
Mélyhúzással a tárcsa alakú sík lemezből húzó- és nyomó-igénybevétellel üreges testet alakítunk ki. 
Ennek következtében a munkadarab az egyik végén zárt lesz. Ezzel az eljárással készítik nagyobb so-
rozatokban a lemezből alakított mezőgazdasági gépalkatrészek jelentős részét. A húzás végrehajtása-
kor, ha a húzórés közel lemezvastagságnyi, akkor falvastagság-változtatás nélküli, ha pedig a húzórés 
kisebb, mint a lemezvastagság, falvékonyító húzásról beszélünk.  
Mélyhúzáskor az anyagot az edény külső alakjának megfelelő üregen keresztül nyomjuk a belső mé-
retének megfelelő bélyeggel, miközben a lemez bélyegen kívül eső része az edény oldalává alakul át. 
A mélyhúzás szerszámának legfontosabb szerkezeti elemei a húzóbélyeg és a húzógyűrű. A 
mélyhúzólemezt a húzógyűrűbe bemunkált fészekbe, vagy külön felszerelt tájolófészekbe helyezzük. 
A behelyezett lemezt a bélyegre illesztett –hengeres edény esetén- gyűrű alakú ráncgátlóval leszorít-
juk. Amikor a húzóbélyeg lefelé mozdul, a lemezt a húzógyűrűbe húzza, ahol felveszi a gyűrű és a 
bélyeg alakját.  
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5.32. ábra. A mélyhúzási folyamat

 

5.32. ábra A mélyhúzási folyamat  
Működési elve a következő:  A lemeztárcsát a húzógyűrű és a ráncgátló közé fogjuk be. A ráncgátló 
körülveszi a húzóbélyeget, amely a lemeztárcsát üreges testté alakítja. Ennek ismertetése kör ke-
resztmetszetű hengeres üreges test húzásával történik: 
A D átmérőjű előgyártmányt a húzógyűrűre helyezik (ábra I. negyed). 
A ráncgátló és a húzótüske lefelé halad. Előbb a ráncgátló éri el a befogott előgyártmányt és a szélét 
leszorítja, majd a húzóbélyeg éri el.(ábra II. negyed). 
A tüske csak ezután ér a lemezhez, és azt fokozatosan a húzógyűrűbe húzza.(ábra III. negyed). A le-
meztárcsának a húzógyűrű és ráncgátló között még megmaradt legkülső gyűrűjét lemezperemnek 
nevezzük. A húzóbélyeg előrehaladásával mindig egyre kisebb lesz ez perem és a munkadarab áthú-
zásakor teljen el is tűnik. Ha azonban az a cél, hogy ez perem megmaradjon, akkor a húzási mélységet 
határolni kell. 
A teljes áthúzás hengeres palástú edényt eredményez (ábra IV. negyed), amelyet a bélyeg visszahala-
dása közben a húzógyűrű alsó pereme vagy a külön lehúzószerkezet távolít el a bélyegről. 
A h magasságú üreges test két része a fenék és a palástnak nevezett hengeres rész. A hengeres palást 
és fenék anyagvastagsága el fog térni egymástól. Az eredeti s lemezvastagság csak a fenék közepénél 
marad mag. A mélyhúzott edény fenekének középpontjától távolodva ez az anyagvastagság csökken. 
A legkisebb anyagvastagságot az edény fenekének szélein mérhetjük. Ezért a húzott darabok leggyak-
rabban ezen a részen szakadnak. 
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5.33. ábra. A mélyhúzás során létrejövő feszültség és alakváltozás
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5.33. ábra A mélyhúzás során létrejövő feszültség és alakváltozás 
A mélyhúzás sikere vagy sikertelensége több tényező függvénye. A mélyhúzás során esetleg keletke-
ző selejt nem jelenti csupán a szerszám helytelen elkészítését, hanem függ még az anyag minőségé-
től, a kenőanyag helytelen megválasztásától és adagolásától, a ráncgátlóerő nagyságától és a húzás 
sebességétől. Az alakítás folyamán a mélyhúzólemez bonyolult, egyenlőtlen igénybevételt szenved. 
Az anyagfelesleg sugár- és érintőirányban deformálódni kénytelen.  Ezeket az igénybevételeket öt 
övezetre osztották, amelyek a következők: 
Radiális irányú húzó- (σq), tangenciális nyomófeszültség (σt) ébred. Abban az esetben, ha ráncgátlót 
alkalmazunk a mélyhúzás során, akkor a nyomásból a lemezre merőleges feszültség (σs) is ébred. 
A radiális (σq) és tangenciális (σt) feszültségen kívül, a szerszám reakciójából lemezre merőleges fe-
szültség (σsz) adódik. 
A mélyhúzó-lemez ezen szakaszában gyakorlatilag egytengelyű húzás (σq) van. 
A radiális irányú húzó (σq), a tangenciális húzó feszültség (σt) mellett a lemezre merőleges feszültség 
is (σsz) ébred. 
Ezen a helyen a lemezt radiális irányú húzó- (σq) és tangenciális (σt) irányú feszültség terheli.  
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Teríték meghatározása mélyhúzásnál

Feltételezzük, hogy a lemezvastagság állandó (s=s0), akkor a térfogat-állandóságot 

(V=V0) is fenn áll, ebből a felületállandóságra (A=A0) vezetjük vissza

A mélyhúzásnak két alapesete van:

- falvékonyítás nélküli mélyhúzás

- falvékonyító mélyhúzás

Falvékonyítás nélküli mélyhúzás (A=A0)
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5.34. ábra. A mélyhúzás teríték-meghatározása

 

Teríték meghatározása mélyhúzásnál 
5.34. ábra A mélyhúzás teríték-meghatározása  
A gyártási folyamat első lépéseként meg kell határozni az egy munkadarab elkészítéséhez szükséges 
anyagmennyiséget, a teríték méretet. A teríték méreteit azon az alapon határozhatjuk meg, hogy az 
anyag térfogata a mélyhúzás során nem változik. Ha egyszerűség kedvéért ismét feltesszük, hogy a 
lemezvastagság állandó (s=s0), a térfogat-állandóságot (V=V0) a könnyebben számítható felületállan-
dóságra (A=A0) vezethetjük vissza. Ez azt jelenti, hogy a húzott, üreges test felülete egyenlő a kiinduló 
mélyhúzó-lemez felületével. A teríték méreteit úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk a húzandó üre-
ges test felületét, és ezt egyenlővé tesszük a teríték felületével. Legegyszerűbb a kör keresztmetszetű 
üreges testek, forgástestek teríték-meghatározása, mert a teríték kör alakú lemez. Az üreges testet 
olyan egyszerű idomokra bontjuk, amelyeknek területét könnyen számíthatjuk.  
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Különböző alakú húzásokhoz más és más számítás szükséges, ezeket az 

összefüggéseket táblázatok tartalmazzák.

A teríték kiigazítása: ahol: α: módosító tényező (5.35. ábra) DDtényleges
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5.35. ábra. A kiinduló tárcsaátmérő módosító tényezője 

 

5.35. ábra A kiinduló tárcsaátmérő módosító tényezője  
Derékszögű négyszög keresztmetszetű üreges testek terítékének számítása két részből áll: egyrészt a 
lekerekítési sugárnak megfelelő terítékrész, másrészt a csak hajlított oldalfalak terítékrésze. A teríték 
éles sarokszerű átmeneteit körívekkel vagy más görbékkel kell lekerekíteni. 
A teríték kiigazítása.  
Eddig feltételeztük, hogy húzás közben a lemez vastagsága változatlan marad. A valóságban azonban 
a lemezvastagság változik, a nyúlás miatt rendszerint csökken.  
A teríték méretét tovább kell növelni, mert a húzott üreges test palástjának a felső széle egyenetlen, 
nem párhuzamos a fenékrésszel. Ezért a teríték felületét általában 3 - 6 %-kal szokták növelni. 
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Falvékonyító mélyhúzás (térfogat-állandóság alapján)

Hátrány: az anyagnyúlást nem veszi figyelembe (közelítő számítás)
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Falvékonyító húzás esetén a teríték átmérőjét a térfogat-állandóság elvén határozzuk meg. A húzott 
üreges testet olyan részekre osztjuk, amelyeknek a térfogatát egyszerű módon ki lehet számítani, 
majd ezeket összegezzük. 
A számítási módszerek hátránya, hogy az anyagnyúlást nem veszik figyelembe, így a számítással ka-
pott érték mindig csak közelítő. Ez a közelítő számítás azonban elegendő arra, hogy a használatos 
szerszámok nagyságát előre meghatározhassuk.  
A mélyhúzás során a nagy anyagáramlás miatti alakváltozásokból adódóan az anyag keményedik. A 
keményedés miatt nagyobb húzóerőre van szükség az anyag alakításához. Ha húzáshoz szükséges 
húzóerő az anyag szakítószilárdságánál nagyobb, alakítás közben az anyag elszakad. A szakítás rend-
szerint a lekerekítési sugárnál következik be, mivel ott legnagyobb az anyag igénybevétele. 
A mélyhúzással nem minden esetben lehet egy húzási fokozattal elkészíteni a munkadarabot. Annak 
eldöntése, hogy egy adott átmérőjű tárcsából egy vagy több műveletben gyártható-e a munkadarab a 
munkadarab átmérője és a kiinduló tárcsa átmérője közti viszony vizsgálatával lehetséges. Ha a hi-
degalakítás okozta keményedés következtében megnövekedett alakítási ellenállás, eléri az anyag 
szakítószilárdságát, a további alakítás folyamán az anyag reped, vagy elszakad. A továbbhúzás tehát 
csak az anyag képlékenységének visszaállításával lehetséges. A műveletek számának meghatározása-
kor arra kell törekednünk, hogy az anyag alakváltozási képességét teljesen kihasználjuk, anélkül, hogy 
szakadás következnék be. Az alakváltozás mértékére jellemző viszonyszámul a húzótüske-átmérő és a 
tárcsaátmérő hányadosát használjuk.  A kettő közti viszonyszám a húzási tényező.  
d: a kész munkadarab belső átmérője [mm],D : a kiindulótárcsa átmérője [mm],  m : az első 
húzás fokozata, m1: a további húzások fokozata. 
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5.36. ábra. Továbbhúzási fokozatok 

Továbbhúzás

 

Továbbhúzás 
5.36. ábra Továbbhúzási fokozatok  
Nem minden esetben tudjuk az üreges testet egyetlen húzással készre húzni. Két vagy több húzásra is 
szükség lehet. A húzások számát a mélyhúzási tényező, vagy húzási fokozat segítségével állapíthatjuk 
meg. A leggyakrabban használt anyagokra, a hengeres alakok húzására vonatkozó m és m1 értékeket 
táblázat mutatja. 
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Mélyhúzáskor a végső alak több húzással alakítható ki, a második, harmadik, stb. 

húzást nevezik továbbhúzásnak

Húzási fokozatokat befolyásoló tényezők:

- a munkadarab anyaga,

- a munkadarab anyagának szerkezete,

- a munkadarab alakja,

- a lemez vastagsága,

- a szerszám anyaga és kenése,

- a húzórés nagysága,

- a húzóbélyeg és a húzógyűrű lekerekítése.

5.37. ábra. A 2. húzás elve 

 

5.37. ábra Továbbhúzás 
A húzási fokozatokra csak gyakorlati adatok állnak rendelkezésre. Elméleti számítása nehéz, mert 
igen sok tényező befolyásolja: 
a munkadarab anyaga (minden anyag más és más módon viseli el a húzást, az egy anyagon belül a 
lágyabb jobban, a kemény kevésbé húzható), 
a munkadarab anyagának szerkezete (A hengerlési szálirány megválasztása, főleg négyszögletes illet-
ve alakos húzásokhoz nem közömbös. A húzási igénybevételt száliránnyal egyezően jobban, erre me-
rőlegesen kevésbé bírja az anyag.), 
a munkadarab alakja (Forgástest alakú mélyhúzott munkadarabnak minél nagyobb az átmérője, an-
nál nagyobb a húzási fokozata. Többfokozatú húzáskor tehát először nagy átmérővel kis magasságra, 
majd fokozatosan az átmérőt csökkentve, és a magasságot növelve húzzuk tovább.), 
a lemez vastagsága (Vékony lemezek kevésbé, vastagabb lemezek jobban húzhatók. 0,2 mm-es le-
mezvastagságig a húzási fokozat igen kedvezőtlen, értéke közel áll az 1-hez.Ennek egyik oka, hogy a 
vékonyabb lemezek vastagsági tűrésétől és szennyeződésétől nagyobb mértékben függ a húzási fo-
kozat.), 
a szerszám anyaga és kenése (Kemény szerszámban, finom, tükrös felülettel jobban húzható a lemez, 
mint lágyabb szerszámban érdes felülettel. A lemez kenése ugyancsak javítja a húzási fokozatot.), 
a húzórés nagysága (A szükségesnél nagyobb húzóréssel a lemez előbb ráncosodik. Kisebb húzórés 
esetén a megnövekedett súrlódás fokozza az anyag igénybevételét. Ezek a jelenségek a húzási foko-
zatot egyaránt növelik, tehát rontják a húzhatóságot.), 
a húzóbélyeg és a húzógyűrű lekerekítése (Kisméretű lekerekítés esetén a húzási fokozat nagy. 
Amennyiben lehetőség van rá a lekerekítési sugarat növeljük meg.). 
Az ebben lévő értékek jó kenésű, ráncgátlós, jó körülmények közötti húzásra vonatkoznak. Ha a hú-
zással szemben támasztott követelmények nagyok, akkor az m értékét célszerű nagyobbra választani.  



5. Hidegalakítási technológiák  217 

© Kári-Horváth, SZIE www.tankonyvtar.hu  

A húzóerő, húzási munka 
és teljesítmény meghatározása

Húzóerő mértéke függ:

- a húzási átmérőtől,

- a húzási mélységtől,

- a lemezvastagságtól.

Hatással van még a húzóerőre:

- a húzási alak,

- a ráncgátlónyomás,

- a húzósebesség,

- a húzóélek lekerekítése,

- a húzórés,

- a kenőanyag fajtája.
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A húzóerő, húzási munka és teljesítmény meghatározása 
Hengeres üreges testek húzásához szükséges húzóerő mértéke elsősorban a húzási átmérőtől (bé-
lyegátmérő), húzási mélységtől és a lemezvastagságtól függ. Ezen túl hatással van még a húzóerőre a 
húzási alak, a ráncgátlónyomás, a húzósebesség, a húzóélek lekerekítése, a húzórés, a kenőanyag 
fajtája. 
A gyakorlatban több tapasztalati képlet ismeretes a húzóerő számítására. A falvastagság-változás 
nélküli mélyhúzáshoz szükséges húzóerő (FH) meghatározásának feltétele, hogy a maximális húzóerő 
nem lehet nagyobb a palást teherbírásánál: 
s : a lemez vastagsága [mm], d : a húzott átmérő [mm], n : a  viszonytól függő tényező (táblá-
zat),Rm : a mélyhúzott anyag szakítószilárdsága. p: a ráncfogó nyomása [MPa]  
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Húzási munka meghatározása

1000

hFe
W Ö


 [J], (FÖ = FH + FR)

lemezvékonyítás nélküli esetben:

lemezvékonyítás esetében: 2,1
1000





hF

W [J]

A mélyhúzás teljesítménye igénye:


nW
P


 [W]

 

Húzási munka meghatározása 
h : a húzóbélyeg útja [mm], 
e : módosító tényező  
n : a sajtológép fordulatszáma , 

  : a gép hatásfoka.  
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A munkadarab kenése

kiválasztásához fontos: - a húzás alakja

- a húzás sebessége

Mélyhúzásnál ügyelni kell:

- a húzás előtt felületet meg kell tisztítani,

- a kenőanyagréteg a darab felületén egyenletes legyen.

Magasabb húzósebességhez a kenőanyag megfelelő szilárdsága elengedhetetlen, 

amely lehet: 

• faggyú, 

• repceolaj, 

• ásványolaj (melyhez vegyi anyagokat kevernek) 

A kenőanyagoknak a szerszám és a munkadarab között elválasztó, csúszó réteget 

kell alkotniuk, mely a folyadéksúrlódás miatt csökkenti az egymáson elcsúszó 

felületek súrlódási ellenállását.

 

A súrlódás és ezzel a húzóerő csökkentése, valamint a munkadarabnak a szerszámból való eltávolítá-
sának megkönnyebbítésére a munkadarabot és a szerszámot kenni kell. A kenőanyag megválasztásá-
hoz fontos a mélyhúzott darab alakja és a húzósebesség. Nagy sebességgel történő húzásoknál na-
gyon jó tapadóképességű kenőanyagot kell használni. A kenőanyag feladata, hogy védje a szerszá-
mot, ezért fontos, hogy nagy nyomásoknál jól tapadó, megfelelő viszkozitású legyen. A kenőanyaggal 
ugyan takarékoskodni kell, azonban ügyelni kell arra, hogy egyenletes vastagságban vigyük fel a ke-
nendő felületre. Kenés előtt a munkadarabot meg kell tisztítani a szennytől és a revemaradéktól. A 
mélyhúzó anyag felületi kezelése, a foszfatizálás vagy rezezés a kenési viszonyokat javítja. A mélyhúzó 
acéllemez foszfátozása lényegében a lemez felületének bevonása jól tapadó kristályos cinkfoszfát 
réteggel. Fontos a megfelelő előkészítés!  
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A húzott darabok lágyítása és pácolása

Az egyes húzási lépcsők között a húzási folyamat alatt fellépő keményedés 

(és a vele járó ridegedés) megszüntetése, 

az anyag normalizálása és feszültségmentesítése céljából hőkezelésnek vetik alá.

A mélyhúzható acéllemezt többnyire csak a harmadik húzás, ill. a második 

továbbhúzás után szükséges lágyítani, 

ha a lemezt az előző húzások nem vették túlságosan igénybe. 

A lágyítási idő kb. 5 min, de ez az idő a lemez fajtától függően változhat.

A vékony acélból készült húzott daraboknál nagy figyelemmel kell lenni a lassú 

hűtésre, a hűtési feszültségek elkerülése érdekében. 

Lágyításkor a felület oxidálódik, azon reveréteg alakul ki. Ez csak pácolással 

távolítható el. 

A pácolás után a darabokat hideg, majd forró vízben öblítik és fűrészporban 

szárítják. 

Az alumínium és könnyűfémötvözeteket általában nem kell pácolni, itt más 

eljárásokat alkalmaznak.

 

Az egyes húzási lépcsők között a húzási folyamat alatt fellépő keményedés és az ezzel együtt járó 
ridegedés megszüntetése és az anyag normalizálása és feszültség-mentesítése céljából hőkezelésnek 
vetik alá. 
A mélyhúzható acéllemezt többnyire csak a harmadik húzás, illetve a második továbbhúzás után 
szükséges lágyítani, ha a lemezt az előző húzások nem vették túlságosan igénybe. A lágyítási idő kb. 5 
min, de lemez fajtától függően változhat. A vékony acélból készült húzott daraboknál nagy figyelem-
mel kell lenni a lassú hűtésre, a hűtési feszültségek elkerülése érdekében. Ezeket így, csak 600 °C 
körüli hőmérsékleten és ezért hosszabb ideg (0,5 óra) izzítják. Más anyagok lágyításához lényegesen 
több idő szükséges, például: 
réz- és hengerelt bronzlemezek 1 - 1,5 óra,sárgarézhez 1,5 - 2 óra. 
Alumínium és alumíniumötvözetek hőkezelésekor a gyors felmelegítésre kell figyelni. 
Lágyításkor a felület oxidálódik, azon reveréteg alakul ki. Ez csak pácolással távolítható el. A pácolás 
után a darabokat hideg, majd forró vízben öblítik, és fűrészporban szárítják. Az alumínium és könnyű-
fémötvözeteket általában nem kell pácolni, itt más eljárásokat alkalmaznak. 
Mivel a pácolás korróziós folyamat és a gyártási időt is megnöveli, igyekezni kell, hogy elkerüljük, 
mivel a reve képződését még faszénbe, vagy fémforgácsba csomagolás sem akadályozhatja meg. 
Csak a neutrális, vagy redukáló atmoszférájú izzítás után korszerű, fényesen lágyító kemencékben 
hagyható el a pácolás. 
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5.38. ábra. Mélyhúzás sűrített levegővel 5.39. ábra. Mélyhúzás bélyeggel

 

5.38. ábra Mélyhúzás sűrített levegővel,  
5.39. ábra Mélyhúzás bélyeggel 
A húzóformázások során a felmelegített lemez leszorítására rugózó keretet (ráncfogót) használnak, 
aminek következtében alakításkor a lemez szélei el tudnak csúszni, ezáltal egyenletesebb falvastag-
ságú termékeket lehet előállítani. A mélyhúzást sűrített levegővel vagy nyújtóbélyeggel végezhetik. A 
sűrített levegős mélyhúzásnál (5.38 ábra) a körben leszorított, kilágyított lemez alakítását sűrített 
levegő aláfúvásával oldják meg. Látható, hogy ezzel az eljárással csak egyszerű geometriájú termékek 
(pl. nagyméretű világítókupolák) gyárthatók. Hátránya a módszernek a gyártmányok rossz reprodu-
kálhatósága, ezért viszonylag ritkán használják. Ezt a hátrányt azzal lehet kiküszöbölni, hogy a lemez 
fölé egy alakadó szerszámot helyeznek, de ez már a korábban megismert préslégformázáshoz vezet. 
A bélyeggel történő mélyhúzáskor (5.39 ábra) a lágy lemezt a húzótüske alakítja a kívánt mértékig. A 
termék geometriája eben az esetben is korlátozott. 
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Gumitömbös húzószerszám

• Előnyei

a matrica és a lemez között súrlódás gyakorlatilag nem lép fel

viszonylag nagy alakítás valósítható meg fenékszakadás nélkül

peremes és lejtős fenekű edények is gyárthatók

a fenékrészen alaknyomással alakzat is sajtolható

egyenletes falvastagság

karcolásmentes felület

• Hátrányai

a mély darabok húzásakor szükséges nagy nyomást és nagy alakváltozást 

a gumitömb csak viszonylag rövid ideig képes elviselni

100 – 10.000 db gyártására elegendő (utána a gumitömböt cserélni kell)

a folyamat során a ráncgátló nyomás pontos szabályozása szükséges

5.40. ábra. Mélyhúzás bélyeggel

a) húzás előtt; b) húzás után

1:húzókeret; 2: gumitömb; 3:ráncgátló; 

4: nyomórúd; 5: nyomólap; 6:húzóbélyeg

 

Gumitömbös húzószerszám 
5.40. ábra Mélyhúzás bélyeggel 
húzás előtt; b) húzás után 
1:húzókeret; 2: gumitömb; 3:ráncgátló;  
4: nyomórúd; 5: nyomólap; 6:húzóbélyeg 

 Előnyei 
o a matrica és a lemez között súrlódás gyakorlatilag nem lép fel 
o viszonylag nagy alakítás valósítható meg fenékszakadás nélkül peremes és lejtős fe-

nekű edények is gyárthatók     
o a fenékrészen alaknyomással alakzat is sajtolható 
o egyenletes falvastagság 
o karcolásmentes felület 

• Hátrányai 
o a mély darabok húzásakor szükséges nagy nyomást és nagy alakváltozást a gumitömb 

csak viszonylag rövid ideig képes elviselni 
o 100 – 10 000 db gyártására elegendő (utána a gumitömböt cserélni kell) 
o a folyamat során a ráncgátló nyomás pontos szabályozása szükséges 
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HydroForm eljárás

– csak a húzóbélyeget és az ún. ellentartót kell 

elkészíteni

– a membrán rendszerint poliuretánból készül

– a szerszám élettartama lényegesen nagyobb, 

mint a gumitömbösé

– rendkívül rugalmas, flexibilis gyártás

– a folyadéknyomás az alakított lemez alakítási 

szilárdságának 10%-a

5.41. ábra. HydroForm eljárás elve
Hydromechanikus eljárás

– csak a húzóbélyeget és a folyadéktartályt kell elkészíteni

– a HydroFormhoz képest még a membránt is kiküszöbölik

– a lemez közvetlenül a folyadékkal érintkezik

– a lemez és a matrica között a tömítést cserélhető műanyag tömítések biztosítják

– a folyadéknyomást a bélyeg behatolás függvényében szabályozni kell

Előnyei

– nagy húzási viszonyú,

– bonyolult geometriájú munkadarabok egy lépésben való alakítására alkalmas

 

5.41. ábra HydroForm eljárás elve 
- csak a húzóbélyeget és az ún. ellentartót kell elkészíteni 
– a membrán rendszerint poliuretánból készül 
– a szerszám élettartama lényegesen nagyobb, mint a gumitömbösé 
– rendkívül rugalmas, flexibilis gyártás 
– a folyadéknyomás az alakított lemez alakítási szilárdságának 10%-a 
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Elektromágneses alakítás

• elektromágneses alakításnál a kondenzátor 

telepre a munkadarab köré elhelyezett 

mágneses tekercset kapcsolnak

• a feltöltött kondenzátor telep tekercsre 

kapcsolásakor kialakuló nagy áramerősség 

mágneses teret hoz létre, amely a 

munkadarab anyagában irányított 

feszültséget indukál 

• az elérhető alakító nyomás 350 – 500 MPa

nagyságú

• csak jó villamos vezető anyagok alakítására 

alkalmazható

• előnyösen alkalmazható forgástest alakú 

munkadarabok képlékeny alakítással végzett 

kötésére

• jó szabályozhatósága révén fém-kerámia 

kötések kialakítására is alkalmas a kerámia 

törésének veszélye nélkül 5.42. ábra. Elektromágneses 

alakítás elve

 

5.42. ábra Elektromágneses alakítás elve •  
elektromágneses alakításnál a kondenzátor telepre a mdb köré (vagy a mdb belsejébe) elhelyezett 
mágneses tekercset kapcsolnak 
• a feltöltött kondenzátor telep tekercsre kapcsolásakor kialakuló nagy áramerősség mágneses teret 
hoz létre, amely a mdb anyagában irányított feszültséget indukál (Ez a mágneses tér tkp. alakító 
nyomást generál, amely a munkadarabot az alakító szerszámnak megfelelő alakváltozásra kényszerí-
ti) 
• az elérhető alakító nyomás 350 – 500 MPa nagyságú 
• csak jó villamos vezető anyagok alakítására alkalmazható 
• előnyösen alkalmazható forgástest alakú munkadarabok képlékeny alakítással végzett kötésére 
• jó szabályozhatósága révén fém-kerámia kötések kialakítására is alkalmas a kerámia törésének ve-
szélye nélkül 
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Fémnyomás (mélynyomás)

5.43. ábra. A fémnyomás elve 5.44. ábra. A fémnyomás

 

Fémnyomás (mélynyomás) 
5.43. ábra A fémnyomás elve,  
5.44. ábra A fémnyomás 
A fémnyomás (mélynyomás) lemezből forgástestek alakítása nyomópadon vagy nyomógépen, forgó 
mélynyomó formán nyomással, nyomógörgővel. Mélynyomással sík lemeztárcsából üreges testet 
készítenek. A lemez vastagságát a nyomás során vékonyítani is lehet. 
A mélynyomás hasonlít a mélyhúzáshoz, lényeges különbség, hogy a mélynyomásra a nyomó igény-
bevétel jellemző, és az erőhatás szinte pontszerűen fejtik ki. Ezért a munkadarabot forgatni kell és 
közben a szerszám előtoló mozgást végez. 
A mélynyomást kisipari módszerrel esztergapadon is el lehet végezni. A lemezt a nyeregszeggel a 
tokmányba fogott nyomómintára szorítják. A szerszámot (nyomórudat) a szánon megtámasztva, kézi 
erővel végzik az alakítást. 
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Nyújtva húzás

5.45. ábra. A nyújtva húzás elve 5.46. ábra. A nyújtva húzás berendezése

 

Nyújtva húzás 
5.45. ábra A nyújtva húzás elve,  
5.46. ábra A nyújtva húzás berendezése  
A nyújtóhúzás a befogott szélű vagy feszített lemez alakos tuskóra való húzása. A nyújtóalakítás 
nagyméretű lemezek kis darabszámban való gyártásakor gazdaságos (gépjármű- és repülőgépgyár-
tás). Az egyszerű nyújtóhúzáskor a két szélén befogott lemezt a felfelé haladó alakos tuskó alakítja. 
Más megoldásnál a lemezt először a folyási határig előfeszítik, majd a mozdulatlan alakos tuskóra 
húzzák. Az előfeszítéssel pontosabb alakot lehet kapni. 
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5.47. ábra. Folyamatos szalag hajlítás profilra

5.50. ábra. Hajlítás forgó hengerekkel5.49. ábra. Lemezek egyesítése (korcolás)

5.48. ábra. Hajlítás lengőpofával

Különleges hajlítási eljárások

 

Különleges hajlítási eljárások 
5.47. ábra Folyamatos szalag hajlítás profilra,  
5.48. ábra Hajlítás lengőpofával,  
5.49. ábra Lemezek egyesítése (korcolás),  
5.50. ábra Hajlítás forgó hengerekkel 
Folyamatos szalag hajlítása profilra: Az egymás után elhelyezett hengerek a sík szalagot fokozatosan 
alakítják, Tetszőleges profilok, sínek alakíthatók ezzel az eljárással 
Hajlítás forgó hengerekkel: A felső hengert hajlítási fázisonként mozgatják egyre lejjebb, A lemez 
fokozatosan görbül – így henger íveket vagy zárt hengert lehet kialakítani 
Lemezek egyesítése: korcolás- előzetesen hajlított lemezek összekapcsolása, A tömörséget (gáz-, 
vízzárás) tömítő masszával érik el 
Hajlítás lengőpofával:A befogott lemezt vezérelt mozgású szerszám fél hajlítja, a hajlítási szög prog-
ramozható–nem igényel külön szerszámot az eltérő szögű hajlítás 
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1. Ismertesse vázlat segítségével a redukálás műveletét!

2. Vázlat segítségével mutassa be milyen hidegfolyatási műveleteket ismer?

3. Mutassa be vázlat segítségével a rúdhúzás technológiáját!

4. Mutassa be vázlat segítségével a hajlítás elvét!

5. Hogyan határozza meg a kiterített lemezhosszt hajlítás esetén?

6. Ismertesse vázlat segítségével az U-alakú hajlítószerszám működését!

7. Mutassa be a mélyhúzás során létrejövő feszültség és alakváltozás állapotokat!

8. Ismertesse vázlat segítségével a fémnyomás elvét!

Ellenőrző kérdések:

 

Összefoglalás:  
ebben a fejezetben megismerkedhettünk a főbb hidegalakítási technológiákkal. 
A fejezetben bemutatásra került a hajlítás elve, szerszámai illetve a technológiai adatok meghatáro-
zásának módja. 
A fejezetben bemutatásra került a mélyhúzás elve, szerszámai illetve a technológiai adatok meghatá-
rozásának módja. Megismerkedhettünk a hűtő-kenő folyadékok alkalmazásának módjával. 
Bemutattunk speciális mélyhúzó technológiákat, úgymint: Mélyhúzás sűrített levegővel, Mélyhúzás 
bélyeggel, HydroForm eljárás, Elektromágneses alakítás. 
Az egyéb lemezalakítási technológiák közül bemutattuk a mélynyomás és a nyújtva húzást, ill. egyéb 
hajlítási technológiákat. 
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Angol kulcsszavak (English keywords)

- upsetting

- cancellation

- extruding

- stud-drawing, 

- wire-drawing, 

- inflection

- bender

- deep drawing

- lubrication

- annealing operation

- curing

- photogravure

- zömítés, 

- áthúzás, 

- hidegfolyatás, 

- csőhúzás, 

- dróthúzás, 

- hajlítás, 

- hajlító berendezés, 

- mélyhúzás, 

- hűtés-kenés, 

- lágyítás, 

- keményedés, 

- mélynyomás,
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Bevezetés

A vágás és forgácsolás az alkatrész gyártás meghatározó folyamatai. 

Ez indokolja,hogy az Anyagtechnológiák témakör külön fejezetében tárgyaljuk.

A fejezet első részében - amely a forgácsnélküli vágással foglalkozik - található 

a mechanikus vágás alapfogalmai, az alkalmazásukhoz szükséges erő, munka és 

teljesítmény számítások. Példaként bemutatásra kerül egy kivágó-lyukasztó 

szerszám tervezésének fontosabb lépése. A hagyományos lángvágáson kívül 

tárgyalja a lézerrel, ultrahanggal és a vízsugárral történő vágást is.

A forgácsolás, amely általában az alkatrész gyártás alapművelete, súlyának 

megfelelően szerepel a témakörben. Az eljárás alapját képező forgácsképződést, 

az optimális forgácsoláshoz sebesség, erő és teljesítmény igény 

meghatározásának módszereit is tárgyalja a fejezet. kitér továbbá a felület minőség 

és a megmunkálás szerszáma közötti összefüggésre is.    
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6. Forgácsolás

A forgácsolás során az alakítandó tárgyról 

alkalmas eszközzel anyagrészeket 

távolítunk el. A művelet nyomán kialakult 

tárgy a munkadarab (6.1. és a 6.2. ábra). 

Az anyagot  közvetlenül alakító, 

forgácsolóeszköz a szerszám. 

A szerszámmal eltávolított anyagrészeket 

forgácsnak nevezzük.

6. 1. A forgácsolás fogalma

6.1. ábra. Szabadforgácsolás [1]

A forgácsolás eredménye az előírt paramétereknek megfelelő alkatrész 

továbbá az eltávolított anyag, a forgács. 

A 6.1. ábra  a szabad-, a 6.2. ábra a kötött forgácsoláson mutatja be a 

forgácsolás folyamatát. 

 

6. Forgácsolás 

6. 1. A forgácsolás fogalma 
Szabadforgácsolásról akkor  beszélünk, ha a szerszám csúcsa nem, csak az élének egy szakasza - azo-
nos körülmények között -forgácsol (például a gyalulás), míg kötött forgácsolás (pl. az esztergálás) 
esetén mindkét szerszámelem.  
A megmunkálandó felületet a forgácsolás során a munkadarabról eltávolítjuk,  vagyis a megmunkált 
felület a forgácsolás eredménye. A munkadarabnak az a részfelülete, amelyet a szerszám főéle alakít 
ki, a forgácsolt felület. Róla a következő  fordulat során vagy löket alatt a szerszám további forgácsot 
távolít el. 
Az ábrákon lévő további jelölések : 
 a ; h – fogásmélység  [mm] 
 f – előtolás   [mm] 
 b – forgácsszélesség [mm] 
 n – fordulatszám [ford/min] 

   
 
 

  



6. Forgácsolás, vágás alapjai  235 

© Pálinkás, SZIE www.tankonyvtar.hu  

6. 2. Forgácsolás alapfogalmai

6.2. ábra. Kötött forgácsolás [1] 

. 

Az ábra jelölései:

vc -forgácsolási sebesség  

[m/min]

vf-előtolás sebessége [m/min]

ve- eredő sebesség 

[m/min]

d2-megmunkálandó átmérő  

[mm]

d1-megmunkált átmérő [mm]

 , - hátszög
ß - ékszög
 - homlokszög
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6.3. ábra. Az előtolás értelmezése esztergálásnál és gyalulásnál [1]   

 

A szerszám előtoló mozgására a folyamatos forgácsolás érdekében van szükség. Ez esztergálásnál 
(forgó főmozgás esetén)  
az előtolás irányába eső, fordulatonként megtett utat jelenti. Szakaszos főmozgás (pl. gyalulás, vésés) 
irányára merőleges - kettőslöketenkénti relatív elmozdulást értjük előtolás alatt. 
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6.4. ábra. Az elméleti és a valóságos forgácskeresztmetszet

6. 4. ábra. A  forgácskeresztmetszet alakjának változása [1]   

A  kötött forgácsoláskor létrejövő valóságos forgácskeresztmetszet (6.4. ábra) 

kisebb mint az elméleti. A technológiai számításoknál mindig az elméleti 

forgácskeresztmetszettel számolunk.

 

Az elméleti forgácskeresztmetszet ritkán, például szabadforgácsolás esetén (6.1. ábra) valósul meg. 
A  kötött forgácsoláskor létrejövő valóságos forgácskeresztmetszet (6.5. ábra) kisebb mint az elméle-
ti. A technológiai számításoknál mindig az elméleti forgácskeresztmetszettel számolunk. Változó for-
gácskeresztmetszet esetén (pl. marás) a közepes forgácskeresztmetszettel kel számolni.  
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A  forgácskeresztmetszet : vagy

A keresztmetszet alakja  a szerszámalaktól illetve a beállítástól függően változhat 

(6. 5. ábra), nagysága azonban nem. Változó forgács-keresztmetszet esetén (pl. 

marás) a közepes forgácskeresztmetszettel kell számolni. 

6. 5. ábra. A  forgácskeresztmetszet mérete [1]  
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A forgácsolás szerszámai

A  forgácsolás általános kérdéseit, így a szerszámok kialakítását, elemeit általában 

az egy, szabályos főforgácsoló éllel rendelkező szerszámon célszerű bemutatni.  

6.7. ábra. Az egyélű szerszám élei 

és lapjai a dolgozó részen

6. 6. ábra. Az egy főforgácsoló élű 

szerszám felépítése

 

A  forgácsolószerszámok kialakításuk szerint lehetnek: 
Szabályos élűek: 
egy főforgácsoló élű  (pl.: eszterga, gyalu és vésőkések) 
több , meghatározott számú főforgácsoló élű (pl.:fúró-, marószerszámok) 
Szabálytalan élűek (pl.: köszörűkorong) 
A 6 2. 6. ábrán látható szerszám három, befogó és dolgozó részből valamint a szerszámtestből áll. A 
továbbiakban elsősorban a dolgozó résszel foglalkozunk. 
 A főforgácsoló élet (6. 6. ábra)  a homlok- és  a hátlap metszésvonala alkotja. Ha egynél több homlok 
vagy hátlappal rendelkezik a szerszám, akkor a fő- lapok által alkotott él a főforgácsoló él. Működés 
közben a homloklapon siklik a forgács, míg a hátlap a megmunkált  vagy a forgácsolt felületre néz. A 
szerszámcsúcs a hátlapok és a homloklap találkozásánál helyezkedik el.  
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Az egyélű szerszámok élszögei

6.8. ábra. Szabadforgácsolásnál használt egyélű szerszám kialakítása és élszögei. 

6. 9. ábra. Kötött forgácsoláshoz használt egyélű szerszám kialakítása és élszőgei

[1]

Az egyélű szerszámok élszögei:

- hátszög

- ékszög, 

- homlokszög, 

-főél elhelyezkedési szöge,

- mellékél elhelyezkedési szöge,

 - terelőszög,

- csúcsszög,

6. 10. ábra. Egyélű szerszám kötött forgácsolása felülnézet [1]  
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6.11. ábra. Egyélű szerszám élszögei ortogonális rendszerben [1]

 

Az ortogonális metsző sík, amely magába foglalja a forgácsoló irányt továbbá merőleges az alapsíkra 
és a főforgácsoló élre. Ebben a rendszerben meghatározhatók  azok  az ortogonális szögek, amelyek a 
szerszámok gyártásához, élezéséhez szükségesek (homlok- és hátszög). A szerszám él síkon bemutat-
ható a terelőszög és az alapsík és a föél által bezárt szög. 
Végül az alapsíkon leolvasható a szerszám csúcsszöge és a fő- és mellékélek elhelyezkedési szögei.  
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6. 12. ábra. Egyélű szerszám élszögei szerszám

- koordináta élszög rendszerben [1]

 

A 6.12. ábrán látható a feltételezett munkasík, amely merőleges az alapsíkra és magába foglalja 

az előtolás irányvektorát Ezen a síkon értelmezhetők a hát- és homlokszögek forgácsolás közben. 
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6.3. A forgácsképződés  folyamata

6. 13.  ábra.  Forgács  keletkezése

szívós anyag  forgácsolásakor [1]

Forgácsoláskor a rugalmas anyagba 
hatoló szerszám (6.13.  ábra) először 
rugalmasan alakítja az eltávolítandó 
anyagot, majd az anyagminőségtől függő 
maradó alakváltozást okozva, leválasztja 
a forgácsot. (Filmrészlet) Az anyagleválás 
megközelítőleg  sík, un. nyírási sík 
mentén történik lemezkék formájában. A 
keletkező forgács nem homogén, hanem 
lemezekből összehegedt alakzat. 
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Rideg anyag forgácsolása

6.14.  ábra.  Forgács  

keletkezése rideg anyag  

forgácsolásakor [1]

Rideg anyag (6. 14.  ábra) 
forgácsolásakor az anyag darabokban válik 
le a munkadarabról, a nyírási sík nem 
fedezhető fel.

Forgácsleválasztáskor tehát az anyag 
deformációt szenved, tehát a forgács 
tényleges méretei nem egyeznek meg az 
elméleti méretekkel.  A keletkezett forgács 
és a forgácsolás előtti anyag térfogatának 
hányadosát forgácstérfogati tényezőnek 
nevezzük. Mindig nagyobb mint egy, 
például rideg anyagnál  ≧3, kusza, 
összefonódott forgácsnál ≧90. Erre az 
értékre a szerszámok tervezésénél és a 
forgács kezelésénél lehet szükség. 

A nyírási szög értéke a nyírt felület 
nagyságát befolyásolja, optimális értéke 
45 fok. 

Forgácskezelés szempontjából a nagyon rövid és nagyon hosszú egyaránt 

kedvezőtlen. Legkedvezőbb a 10—20 mm hosszú tört forgács.
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Élrátét keletkezése

6.15. Az élrátét keletkezése [3] 

A szívós anyagok közepes sebességű 

forgácsolásánál a munkadarab részecskéi a 

szerszám homlok felületén és az él előtt 

feltapadnak, időnként letöredeznek majd újra 

képződnek.

Ezzel megváltozik a szerszám geometriája, 

a megmunkált felület minősége . 
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Md. anyaga Munkadarab Forgács

Acél ≈25 ≈75

Öntöttvas ≈50 ≈50

Alumínium ≈75 ≈25

6. 16. ábra Termikus jelenségek forgácsoláskor

í

A forgácsolás során a befektetett 

energia szinte teljes egészében 

(≈90%)a hővé alakul. A hőmennyiség 

keletkezésének helyeit és elvezetési 

lehetőségeit a 6.16. ábra szemlélteti. 

A keletkezett hőmennyiség a 

munkadarab, a szerszám és a forgács 

között oszlik el. Az eloszlás arányait a 

folyamatban résztvevők hővezetési 

tulajdonságai határozzák meg.

6. 4. Termikus jelenségek forgácsolásnál
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6.5. Szerszámok kopása, éltartama

6. 17. ábra. Egyélű szerszám kopása

Az egyélű szerszám jellegzetes 

kopás képét mutatja a 6. 17. ábra. 

A forgácsoló ék homlok és 

hátlapjai rendkívül nagy 

mechanikai és termikus 

igénybevételnek vannak kitéve, 

ennek következtében jönnek létre 

kopásnyomok.  

A kráterkopás mértékét a krátermélység (KT), a kráter szélének (KB), valamint a 

legmélyebb pontjának (KM) az éltől való távolságával jellemezhetjük. Használják 

még a K= KT/KM arányt is a kopott állapot minősítésére.

A hátkopás a hátlapon és a mellékhátlapon jön létre, a kopásnyom szélességével 

(VB) jellemezhető. Megengedett mértéke (≈ 0,1- 1,6 mm) a megmunkálás módjától 

és a szerszámanyagától függ.  
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A szerszámok éltartamát (T) általában a két élezés – vagy élváltás - között, 

forgácsolással eltöltött idővel jellemezhetjük. Vannak speciális esetek, amikor 

a T idő alatt 

o a forgácsoló élnek a forgácsoló irányban  megtett útját (    )

o a leválasztott forgács térfogatot (VT ) vagy 

o a megmunkált darabok számát (NT ) alkalmazzuk.

A forgácsolás paraméterei közül  elsősorban a forgácsolási sebesség, az 

előtolás és a fogásmélység  van legnagyobb befolyással az éltartamra. 

F. W. Taylor szerint:  

Az eredeti formula: 

LT 

Kibővített formula:

Éltartam

 

A forgácsoló szerszám éltartamát leggyakrabban a szerszám megengedett hátkopás VBmeg eléré
séig tartó forgácsolási idővel  jellemzik. A Cv  adott forgácsolási viszonyokra kísérleti úton meghatáro-
zott  állandó, amely az  m, n, p, q  kitevőkkel együtt a technológiai táblázatokban illetve a szakköny-

vekben megtalálhatók.   
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Szerszám éltartam meghatározása, megválasztása

6. 18. ábra. Éltartam illetve a forgácsolási sebesség 

meghatározása Taylor-egyenes alapján [1]

Az éltartam megválasztásánál 

az optimális értékre kell 

törekedni, ez azonban minden 

eljárásra más és más. Ezért 

rövid éltartamot választunk 

olcsó szerszám, könnyen 

beállítható szerszámgép esetén. 

Gyorsacél szerszámokkal 

történő forgácsolásnál  például 

30 – 300 perc között változik, 

attól függően, hogy 

hagyományos esztergán vagy 

többorsós automata gépen 

dolgozunk. 
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Szerszám éltartam meghatározása, megválasztása

6.19. ábra. Éltartam megválasztása a  minimális műveleti költség és a 

maximális termelékenységhez tartozó éltartam ismeretében [1]

Keményfém szerszám használata esetén, ha  az forrasztott lapkás 10-45 perc, 

ha váltólapkás 5-30 perc a szokásos éltartam.  Az ajánlott éltartamot jelentősen 

befolyásolja még a forgácsolás módja is.

Éltartam megválasztás 

szempontja lehet még:

• az optimális költség (K),

• termelékenység (Q)

 

Az éltartam megválasztásánál az optimális értékre kell törekedni, ez azonban minden eljárásra más 
és más. Ezért rövid éltartamot választunk olcsó szerszám, könnyen beállítható szerszámgép esetén. 
Gyorsacél szerszámokkal történő forgácsolásnál  például 30 – 300 perc között változik, attól függően, 
hogy hagyományos esztergán vagy többorsós automata gépen dolgozunk.  Keményfém szerszám 
használata esetén, ha  az forrasztott lapkás 10-45 perc, ha váltólapkás 5-30 perc a szokásos éltartam.  
Az ajánlott éltartamot jelentősen befolyásolja még a forgácsolás módja is. 
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6.6. A munkadarab és a szerszám viszonylagos mozgása

6.20.ábra. Forgácsolási eljárások és mozgásviszonyaik [1]

 

6.6. A munkadarab és a szerszám viszonylagos mozgása 
A forgácsolásnál előforduló mozgásfajták: forgácsoló-, előtoló-, működő-, hozzáállító, fogásvételi, 
utánállító mozgás. 
Forgácsoló mozgás vagy főmozgás előtoló mozgás nélkül egyszeri forgácsleválasztást tesz lehetővé a 
munkadarab egy fordulata vagy lökete alatt. A klasszikus forgácsolási módokat a fő- és mellékmozgá
sok , a szerszám alakja és a főforgácsoló élek száma alapján különböztetjük meg. A szerszám egy föl-
forgácsoló éllel rendelkezik esztergálásnál, gyalulásnál és vésésnél, kettővel fúrásnál valamint megha-
tározott számúval marásnál. A forgácsoló élek határozott geometriával rendelkeznek. Köszörülés 
esetén a forgácsoló élek száma statisztikai pontossággal határozható meg és a főforgácsoló élek alak-
ja is változó. 
A forgácsolómozgás forgómozgás az esztergálásnál a munkadarab, fúrásnál, köszörülésnél és marás-
nál a szerszám végzi.        
A mellékmozgás az előtolómozgás  mértékegysége pedig mm/fordulat, mm/löket. 
A működőmozgás tulajdonképpen a forgácsolómozgás és az előtolómozgás eredője. Ebből követke-
zik, hogy ha nincs előtolómozgás (pl. üregeléskor), akkor a forgácsolómozgás és a működőmozgás 
egybeesik. A működőmozgás irányát a 
A hozzáállító-mozgás az a mozgás, amellyel a forgácsolás megkezdése előtt a szerszámot a munkada-
rabhoz állítjuk. 
A fogásvételi mozgás az a mozgás a darab és a szerszám között, amellyel a leválasztandó anyagréteg 
vastagságát beállítjuk. A fogásvételi mozgás eredménye a fogásmélység. 
Az utánállítómozgás egy korrekciós, hibakiigazító mozgás a darab és a szerszám között. 
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6.21.ábra. Forgácsolási eljárások és mozgásviszonyaik (2)

 

A gyalulás és a vésés mozgásviszonyait tekintve hasonlóak, a főmozgás a szerszám egyenesvonalú 
mozgása, az erre merőleges mellékmozgást a munkadarab végzi. A gyalulás főmozgása vízszintes, a 
vésésé függőleges.  
Az üregelés főmozgása a szerszám tengelyirányú, egyenesvonalú elmozdulása. Az erre merőleges 
előtoló mozgást a szerszám kialakítása váltja ki. Az egymásután következő forgácsoló élek növekvő 
méretei biztosítják a folyamatos forgácsolást 
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6. 7. Forgácsoló erő és teljesítmény meghatározása

Forgácsoló erő (F) ismeretében elvégezhető:

• a szerszám és a szerszámgép szilárdságának illetve a merevségének 

ellenőrzése, 

• a munkadarab pontosságának és

• a szerszámgép teljesítmény szükségletének meghatározása.    

A forgácsoló erő komponensei:

• főforgácsoló erő    - Fc

• előtoló erő - Ff 

• fogásvételirányú erő - Fp

A forgácsoló erőt befolyásoló tényezők:

• a munkadarab anyaga,

• a szerszám anyaga és kopása,

• az előtolás, fogásmélység, 

• és ezek aránya,

• A forgácsolás sebessége,

• a homlokszög,

• elhelyezkedési szög és 

• a hűtés-kenés.
6.22. ábra.  A forgácsoló erő és komponensei
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Forgácsoló erő számítása

A forgácsoló erő komponensei közül az Fc a legnagyobb, a  szilárdsági és

teljesítmény számításoknál ezt vesszük figyelembe.

Az Ff  komponens az előtoló motor teljesítménye szempontjából fontos, 

az Fp pedig a munkadarab és a szerszám igénybevételére van hatással.

Általában:

Ahol: - forgácskeresztmetszet [         ]

- fajlagos forgácsolási ellenállás [ ] 

Attól függően, hogy melyik  eljárásról van szó:

vagy

A fajlagos forgácsolási ellenállás számítása

Esztergálás:

ahol:

- a fajlagos főforgácsoló erő alapértéke 1               

keresztmetszetű forgács leválasztásához szükséges erő [                 ]

h - forgácsvastagság  [mm]

- homlokszögtől függő módosító tényező

- a forgácsolási sebességtől függő módosító tényező 

- az elhelyezkedési szögtől függő módosító tényező

- a szerszám anyagától függő módosító tényező 

- a szerszám kopásától függő módosító tényező 

Fúrás:

ahol:

- az eljárástól függő módosító tényező 

(1,15 fúrás; 1,1 furatbővítés) 
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Marás:

ahol:

- közepes forgácsvastagság [mm]

ahol:

- fogankénti előtolás [mm]

a - fogásmélység [mm]

d - maróátmérő [mm]

Homlokmarásnál:

ahol:

b – fogás szélesség [mm]

φ - a forgácsolt ív szöge

A fajlagos forgácsolási ellenállás számítása

Palástmarásnál:

Köszörülés:
ahol:        - az egy szemcsére eső 

forgácsvastagság [mm]

6.23. ábra. Palástmarás 

közepes forgácsvastagsága [1]  

6.24. ábra. Homlokmarás közepes 

forgácsvastagsága [1] 
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A forgácsoló erő

ahol:

ae - fogásmélység [mm]

ap - fogásszélesség [mm]

vc - a korong sebessége [m/s]

vf - a munkadarab sebessége  [m/min]

Km - szemcsenagyságtól függő 

korrekciós tényező 

Fp - mélyítő erő [N]

Fc - forgácsoló erő [N]

Fp a méretpontosság miatt fontos!

6. 25.  ábra. Forgácsoló erő köszörüléskor [1]

6. 26. ábra. Forgácsoló erő fúráskor [1]

ahol: 

d – fúró átmérő [mm]

f  - előtolás [mm/ford]

Fc -forgácsoló erő [N]

Ff  - előtoló erő [N]
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Forgácsoló erő üregeléskor

ahol.: 

Fz - egy fogra eső forgácsoló erő [N]

h    - egy fogra eső forgácsvastagság [mm] 

b    - fogszélesség [mm] 

L    - megmunkálás hossza [mm] 

t     - fogosztás [mm] 

 - egyszerre forgácsoló fogak száma  

6. 27.  ábra. Forgácsoló erő üregeléskor [1]
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Forgácsolási teljesítmény

A forgácsolás teljesítményigénye a már az előzőekben kiszámított 

adatokból számítható.

Nettó teljesítményigény:

Bruttó teljesítményigény, amely figyelembe veszi a rendszer  hatásfokát:

ahol:

- szerszámgép hatásfoka

A fúrás teljesítményigénye:

ahol:

Mc – a  fúrás nyomatékigénye [Nm]

n    - a fúró fordulatszáma [1/min]

d    - a fúró átmérője [mm]

A fúrás nyomatékigénye alábbi 

összefüggéssel számítható: 
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6.8. A forgácsolt felület minősége, pontossága 

A forgácsolt felület minősége jellemezhető: 

• felületi érdességgel (geometriai minőség),

• felületi réteg állapotával (anyagszerkezettani minőség).

A felületi érdesség alatt a felület mikrogeometriai egyenlőtlenségeinek  

méretét és alakját értjük.

Befolyásoló tényezők:

• a szerszám élgeometriája,

• a munkadarab anyaga, 

• a forgácsolási paraméterek , 

• a hűtés-kenés módja. 

6. 28. ábra. A szerszám élgeometriájának hatása [1]

Egyszerűsített számítási mód:  

 

6.8. A forgácsolt felület minősége, pontossága  
A felület réteg állapota a felkeményedéssel és a maradó feszültséggel jellemezhető. 
A felületi érdesség egyszerűsített elméleti meghatározásánál feltételezzük, hogy a munkadarab és a 
szerszám nem deformálódik és a főforgácsoló él folytonos vonal. Simításkor az egyszerűsített  mód-
szerrel a tervezett felületminőséghez (Rmax) meghatározható a szükséges előtolás (f) 
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1. Ismertesse a forgácsolás fogalmát, szabad és kötött forgácsolást!

2. Mutassa be vázlat segítségével az egyélű szerszám élszögeit! 

3. Ismertesse az élrátét fogalmát, keletkezésének körülményeit!

4. Mutassa be a forgácsolási sebesség és a szerszám éltartam közötti kapcsolatot!

5. Magyarázza el a fajlagos forgácsolási ellenállás fogalmát!

6. Hogyan határozza meg a forgácsolás teljesítményigényét!

Ellenőrző feladatok:
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forgácsolás, 

kötött forgácsolás,

forgácskeresztmetszet,

szerszám  élszögek,

szerszám kopása, 

éltartam, 

forgácsoló erő ,

forgácsolási teljesítmény, 

megmunkált felület

felületminőség,

Feature concepts:

cutting 

restrained cutting

cross-sectional area of uncut chip

cool angles

cool wear

cool life

cutting force

cutting performance

machined surface

surface finish 

Angol kulcsszavak (English keywords)
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• A forgácsolási eljárások az alkatrész gyártási folyamatában a leggyakoribb 

megmunkálási módszerek. 

• a forgácsolással előállítható méretpontosság és felületminőség gépipari 

méretekben és mennyiségben készülő alkatrészeken más eljárással csak ritkán 

pótolható

• A klasszikus forgácsolás alatt azt az eljárást értjük, amikor a munkadarabról, 

annak anyagánál jelentősen keményebb szerszámmal, mechanikus úton, 

forgácsot választunk le. 

• A hagyományos szerszámgépeket folyamatosan felváltják a számjegyvezérlésű 

NC, CNC gépek. A forgácsolási folyamat lényege, a forgácsképződés elve és 

módja azonban nem változott. 

A jelen előadás egy általános áttekintést ad a

hagyományos forgácsolási eljárásokról

.

Bevezetés

 

Bevezetés 
A gyártmány – gép, műszer, berendezés stb. - előállítási folyamata, az un. gyártási folyamat az alkat-
részek elő gyártmányainak előállításával kezdődik és például a festéssel ér véget. A forgácsolási eljá-
rások az alkatrész gyártási folyamatában a leggyakoribb megmunkálási módszerek. Noha gyakran 
költségesebb, mint például egy képlékeny alakítási művelet, mégsem mellőzhető, hiszen a forgácso-
lással előállítható méretpontosság és felületminőség gépipari méretekben és mennyiségben készülő 
alkatrészeken más eljárással csak ritkán pótolható. A gépgyártós szakember tehát munkája során 
gyakran találkozik olyan feladattal, amikor a forgácsolási eljárások közül kell választania az alkatrész 
gyártástervezésének valamelyik szakaszában, műveletében. 
A klasszikus forgácsolás alatt azt az eljárást értjük, amikor a munkadarabról, annak anyagánál jelen-
tősen keményebb szerszámmal, mechanikus úton, forgácsot választunk le.  
A forgácsolási alapműveletek (fúrás, esztergálás, vésés, gyalulás) már az ókorban is ismeretesek vol-
tak. A forgácsoláshoz kialakított szerszámok majd később szerszámgépek fejlődése folyamatos, nap-
jainkban is nyomon követhető. 
Ma már olyan megmunkálási eljárásokkal is találkozunk a gyakorlatban is, amelyek például elektro-
mos energiával más módon  – például az ívkisülés felhasználásával vagy galvanikus úton – választják 
le az alkatrész funkciója szempontjából felesleges anyagot. Ilyen anyagleválasztási módszer a szikra-
forgácsolás vagy az elektrokémiai megmunkálás.  
A leggyakrabban forgácsolással készült alkatrészekből, a szerelési eljárások sorozatának alkalmazá-
sával, készül el a gyártmány. Ahhoz, hogy a termék- illetve a folyamattervező munkába bekapcsolód-
hasson megfelelő szintű, szorosan vett szakmai ismeretek, például az anyagismeret, a gyártástechno-
lógia, a mérés mellett további szervezési munkavédelmi, környezetvédelmi stb. tudásra is szüksége 
van.  
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 Az utóbbi években tapasztalt rohamos technikai fejlődés nem kerülte el a gépgyártás technológia 
egyes területeit sem. A hagyományos szerszámgépeket folyamatosan felváltják a számjegyvezérlésű 
NC, CNC gépek. A forgácsolási folyamat lényege, a forgácsképződés elve és módja azonban nem vál-
tozott. A technológiai folyamat megtervezésében, a forgácsolási adatok meghatározásában jelentős 
segítséget nyújtanak a korszerű szoftverek, amelyek a forgácsolási és szerelési technológiákra kidol-
gozott korábbi összefüggésekre épülnek.  
A jelen előadás egy általános áttekintést ad a hagyományos forgácsolási eljárásokról. 
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Az MKGS rendszer

7.1.1. ábra. Az MKGS rendszer elemei

Az ábra jelölései a következők:

M -munkadarab

K1 -készülék (munkadarab 

befogó készülék)

K2 -készülék

(szerszámvezető 

készülék - fúrólap)

K3 -készülék

(szerszámbefogó 

készülék - fúrótokmány)

G -szerszámgép (fúrógép)

S -szerszám (csigafúró).

 

Az MKGS rendszer 
A gépgyártás-technológiában MKGS-rendszeren azt a zárt erőláncot értjük, melynek záródása a Mun-
kadarab-Készülék-Gép-Szerszám elemeken keresztül jön létre. (Újabban terjed az MKGSV a Munka-
darab-Készülék-Gép-Szerszám-Vezérlés megnevezés is utalva a korszerű CNC technikákra.)  
Minthogy a fent említett elemek valamely forgácsolási feladat elengedhetetlen elemei, így közvetle-
nül hatást gyakorolhatnak a megmunkálás eredményére. Ha a rendszer valamely eleme sérül, köny-
nyen gyártási hiba léphet fel. 
Ezért lényeges az MKGS rendszer elemeit illetve az elemek egymásra gyakorolt hatásait vizsgálnunk, 
hogy a gyártási és egyben a megmunkálási hibákat minél alacsonyabb szinten tartsuk. 
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Esztergálás

7.1.2. ábra. Ókori „nyirattyús” faeszterga 

(www.faragosuli.hu)
7.1.3. ábra. Korszerű „váltólapkás” 

esztergakés alkalmazásban

7.1.4. ábra. Szíjhajtással hajtott 

(transzmissziós) ipari eszterga XIX. század

7.1.5. ábra. A munkadarab „lebegő” 

befogása esztergálási művelet esetén 

 

Esztergálás 
Elsősorban forgástestek, de bizonyos esetekben az ezektől eltérő alakú felületek megmunkálására 
szerkesztett szerszámgépek az esztergák.  
A forgácsoló főmozgás azonos a munkadarab forgó mozgásával. A mellékmozgásokat (pld. f-előtoló 
mozgás) a szerszám végzi.  
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A leggyakoribb esztergálási módok

a) és b) hosszesztergálás, c) sík-, d) kúp-, e) menet-, f) gömb-, g) alak-, 

b) h) hátraesztergálás, i) bütykös tengely esztergályozása

7.1.6. ábra. Esztergálási módok

 

Technológiai paraméterek kiválasztása, számítása: 
 
A legcélszerűbb késfajtát a munkadarab alakjától, az elvégzendő művelettől és az üzemi adottságok-
tól függően kell megválasztani.  
Nagyolásnál a forgácskeresztmetszetet a lehető legnagyobbra kell választani. Értékének a megen-
gedhető forgácsoló erő szab határt, amely függ: a munkadarabtól, a szerszámtól és a szerszámgéptől.   
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Egyetemes csúcseszterga felépítése (vázlat)

7.1.7. ábra. Egyetemes 

csúcseszterga fő- és 

mellékmozgásai (animáció)

7.1.8. ábra. Az eszterga fő részei és 

kinematikai vázlata
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Esztergagép felépítése a gyakorlatban

7.1.9. ábra. A hajtóműház 

a főorsóval

7.1.12. ábra. A szegnyereg

7.1.11. ábra. A szánszekrény a késtartóval(www.thesurfacegrinder.com)

7.1.10. ábra. Egyetemes 

csúcseszterga
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Befogási módok és készülékek esztergán  

Az esztergákon a munkadarab befogása 
annak alakjától és méreteitől függ. 
(adott l/d viszonyszámtól)

A munkadarab befogása elvileg háromféle 
lehet:

• befogás egyik végén 

• befogás mindkét végén, 
(befogás+támasztás) 

• befogás mindkét végén és támasztás 
középen.

Esztergálásnál alapvető a központosítás. 
(két középsíknak, vagyis a 
forgástengelynek a helyzetét határozzuk 
meg)

Az egyik végen végzett központosítás 
leggyakoribb eszközei a síktárcsa, a 
tokmány, és a szorítóhüvelyek. 

7.1.13. ábra. Munkadarab 

befogásának szabályai
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A síktárcsa és az esztergatokmány

7.1.14. ábra. Munkadarab 

elhelyezése síktárcsán

7.1.15. ábra. 

Szorítópofás síktárcsa

7.1.16. ábra. 3 és 4 pofás esztergatokmányok és működésük

 

Síktárcsa 
-Nemcsak forgástestek, hanem szögletes vagy szabálytalan alakú munkadarabok befogására is alkal-
mas.  
-Egyenlőtlen tömegeloszlású alkatrészeket, ellensúllyal kell kiegyensúlyozni. 
-Használata időigényes és körülményes.  
-Általában egyedi gyártásban használják.  
A síktárcsa négy szorítópofája külön-külön, egymástól függetlenül állítható. A síktárcsán levő nyílások 
és hornyok aszimmetrikus keresztmetszetű munkadarabok befogását teszik lehetővé. A rögzítést 
ilyenkor szorítóvasakkal és csavarokkal végzik. Ugyancsak ezek a nyílások biztosítják az egyenlőtlen 
tömegeloszlású alkatrészek felfogását.  
 Az esztergatokmány  
Rövid, hengeres darabok leggyakoribb befogására alkalmas. 
Három-, négy-, hatpofás tokmány önműködően központosít spirálmenetes működtetés. 
A központosítási hibája 0,06...0,12 mm 
Nagysorozatú és tömeggyártásban pneumatikus vagy hidraulikus szorítású tokmányokat alkalmaz-
nak.   
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Eszterga tokmány rendszerek

LEGELTERJEDTEBB, 

LEGOLCSÓBB

7.1.17. ábra. Eszterga tokmányok

 

A tokmányházban lévő kúpfogaskerék négyszögletes végű kulccsal forgatható. A kis kúpkerékhez 
kapcsolódik a spiráltárcsa (síkcsiga), amelynek egyik oldala nagy kúpkerék, a másik oldalán (homlok-
felületén) pedig lapos menetes szelvényű, síkban fekvő spirálmenet található. Ezekbe a menetárkok-
ba kapcsolódnak a 3 szorítópofák menetbordái. A szorítópofák mindkét oldalán vezetősínek vannak, 
amelyek a tokmánytest árkaiba illeszkednek, így biztosítják a pofák sugárirányú vezetését. A normál 
(Cushman) tokmány mellett egyéb kialakítások is használatosak.  
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Szorítóhüvelyek (patronok)

• Főleg pontos, méretre húzott rudak befogására használatosak 

(szerszám befogásra is alkalmas)

• Kúposságuk általában 1:10.

7.1.18. ábra. Eltérő célú patronok 7.1.19. ábra. Patron készlet

(forrás:hoffmann-group.com)

 

A gyakorlatban általában patronnak is nevezett alkatrész nem más, mint az alkotók mentén felhasí-
tott különlegesen kialakított hüvelyek.  
Főleg pontos, méretre húzott rudak befogására használatosak. A gyakorlatban általában patronnak is 
nevezett alkatrész nem más, mint az alkotók mentén felhasított különlegesen kialakított hüvelyek. 
Végük többnyire kúpos, amelyek azonban nem önzáróak. Kúposságuk általában 1:10. A segítségükkel 
befogandó rudak átmérőjét rendszerint h9 vagy h11 tűrt méretre húzzák. 
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Esztergacsúcsok

7.1.22. ábra. Szegnyereg alkalmazási lehetőségei

7.1.20. ábra. 

Alapvető 

eszterga csúcsok

7.1.21. ábra. 

Speciális csúcsok
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Befogás csúcsok közé 

• A munkadarab mindkét végén történő 

befogására esztergacsúcsok 

(normálcsúcs, félcsúcs, kitérőcsúcs, 

negatívcsúcs, forgócsúcs, 

forgatócsúcs  stb.) szolgálnak.

• A munkadarab mindkét végébe 

központfuratot kell fúrni.

• Az eszterga főorsójába normál- a 

szegnyergébe forgó csúcsot fogunk.

• A csúcsok nyomaték átvitelére nem 

alkalmasak, ezért munkadarabot 

esztergaszívvel lehet forgatni. 

7.1.23. ábra. A nyomaték átvitele a két 

csúcs közé fogott munkadarabra
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Esztergabábok

• Hosszú , karcsú munkadarabok kihajlásának megakadályozására használjuk.

• A gépágy nyeregvezetékén rögzíthető bábot állóbábnak, az alapszánra 

felszerelhetőt mozgóbábnak nevezzük.

• A támasztócsapok vége általában bronzból (sikló csapágy) készül, vagy golyós 

csapágy szerelhető rájuk, hogy ne sértsék meg a már megmunkált felületet.

7.1.24. ábra. Álló- (a) és mozgó (b) báb
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Az esztergálás szerszámai 

Esztergakés>>>>egy főforgácsoló élű gépi fémforgácsoló szerszám

Esztergakések anyagai:

- szerszámacél (v = 6-10 m/min), (ritkán használják) 

- gyorsacél (v = 20-40 m/min, Qkrit=600°C), ismert „RAPID” néven is (pld.: régi 

jelölés: R3 új jelölés: HS1811)

- keményfém (v = 100-300 m/min), 

-kerámia (v = 100-3000 m/min), elbor-R, kompozit, gyémánt.

Esztergakés szerkezetei: 

- tömör, 

- tompán hegesztett, 

- forrasztottlapkás (legelterjedtebb) 

- váltólapkás

7.1.25. ábra. Kereskedelemben kapható „gyorsacél” tömbök
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Különböző (forasztottlapkás) esztergakések 

1 egyenes esztergakés, 2 hajlított, 3 homlokélű, 4 oldalélű, 5 sarok, 6 széles,

7 beszúró, 8 furatkés átmenő furathoz, 9 furatkés zsákfurathoz, 10 hegyes

esztergakés

7.1.26. ábra. Esztergakés típusok a megmunkált felület szerint

 

Az esztergakés alakját a forgácsolandó felülethez kell választani. 
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Gyorsacél és keményforrasztott lapkás 
esztergakések 

7.1.27. ábra. Gyorsacél és keményforrasztott lapkás

Esztergakések (forrás:hoffmann-group.com)
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Váltólapkás szerszámok

7.1.28. ábra. Váltólapkák 7.1.29. ábra. Lapkás 

szerszámok

7.1.30.ábra. Eltérő váltólapkák 

különböző fogásmélységekhez

(forrás: Sandvik Coromant)
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Váltólapkák rögzítési módjai

7.1.31.ábra. A váltólapkák hagyományos rögzítési módjai

7.1.32. ábra. A váltólapkák korszerű rögzítési módjai
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Szerszám rendszer

7.1.33. ábra. Példa szerszámrendszerből történő szerszám összeállításra 

(forrás:Walter tools)

 

 
A szerszám rendszerek lehetővé teszik a szerszám elemekből való összeállítását, így alkalmassá téve 
azt konkrét feladatokhoz. Az elemek számos gyártó által kínálva, széles választékban állnak rendelke-
zésre.  
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Esztergakéstartók

7.1.34. ábra. Hagyományos

(négy késes) és cserebetétes

késtartó

7.1.35.ábra. Cserebetét részei

7.1.36.ábra. Cserebetétes

„Olasz” késtartó 

(forrás:hoffmann-group.com)
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Külső hengeres felületek nagyoló és simító 
esztergálása

Nagyoló, félsimító és simító esztergálást különböztetünk meg, módjai: 

• Rendszerint egy felfogásban, egy késsel nagyolunk. (többkéses eljárást is 

alkalmazhatunk (a)

• Fogásmélység-megosztás vastag ráhagyásnál. (b) 

• Kis lépcsőknél, a munkadarab oldalélű késsel     esztergálható. (merőleges 

oldalfelület a forgástengelyre, kisebb alakhiba a forgácsolóerő kis sugárirányú 

összetevője miatt) (c) 

090

7.1.37. ábra. Előtolás és fogásmélység megosztások esztergálásnál
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Alakos felületek esztergálása 

7.1.39. ábra. Külső kúpfelületek 

megmunkálási eljárásai

7.1.38. ábra. Gömbfelület 

esztergálása készülékkel

 

A gömbesztergálást egy erre a célra kialakított készülékkel vagy alakos késsel végzik általában. Az 
ábrán a gömbesztergáló készülékkel végzett folyamatot láthatjuk. Kézi előtolással dolgozunk, a fo-
gásmélység folyamatosan változik. A kés élének kímélése céljából a felületet először szokványos kés-
sel előnagyoljuk, majd az alakos késsel méretre simítjuk. Tudni kell azonban, hogy az alakos kés hom-
loklapjának a munkadarab forgástengelyén átmenő síkban kell lennie, ellenkező esetben a gömb nem 
lesz szabályos. 
 
Kúpfelületek megmunkálása 
  
A megmunkálandó kúpfelületek lehetnek belsők és külsők. A külső kúpfelületeket leggyakrabban 
esztergálással és köszörüléssel munkáljuk meg. A kúpfelületek esztergályozásának módszereit a kö-
vetkezőkben tekintjük át. Kúpesztergálás ferdeélű késsel.  
Általában rövid, kevésbé pontos és sima, tetsző-leges hajlásszögű kúpfelületek készíthetők e mód-
szerrel. A kés élhosszának legalább olyan nagynak kell lennie, mint a kúp alkotójának. A késélt sab-
lonnal vagy állítható szögmérővel állítjuk be.  
Az ábrán a külső kúpfelületek megmunkálási eljárásai  
kúpesztergálás ferde élű késsel, b) kúpesztergálás a nyereg elállításával, ha a kúp hossza egyenlő a 
munkadarabéval c) kúpesztergálás a nyereg elállításával, ha a kúp rövidebb, mint a munkadarab tel-
jes hossza, d) kúpesztergálás a késszán elfordításával, e) kúpesztergálás kúpvonalzóval 
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Menetesztergálás

Menetesztergáláskor csak a vezérorsót szabad bekapcsolnunk, a vonóorsó és a 

keresztirányú gépi előtolás kikapcsolt állapotban maradnak.

7.1.40.ábra. 

Menetesztergálás elvi 

vázlata és a lakatanya 

felépítése 

 

 
 

  



7.1. A forgácsolás technológiái 289 

© Zsidai, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Központfúrás

A központfúrók két fő csoportba sorolhatók: központfúró védősüllyesztő nélkül (a) 

és központfúró védősüllyesztővel (b)

A védőkúpos központfúró szerszám a 60°-os kúpon kívül még egy rövidebb, 

120°-os kúpot is készít. Ez a 120°-os védőkúp a 60°-os központosító kúp külső

szélének elverődésétől, sérülésétől védi meg a furatot. 

7.1.41. ábra. Központfúró védősüllyesztő 

nélkül (a) és központfúró 

védősüllyesztővel (b)

7.1.42. ábra. Központfuratok
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Különleges esztergagépek 

7.1.43. ábra. Síkeszterga (fejeszterga)

7.1.45. ábra. Síkeszterga 

(karusszel eszterga)

7.1.44. ábra. Revolveresztergák

7.1.46. ábra. Hátraeszterga

 

A síkesztergák nagy átmérőjű alkatrészek megmunkálására alkalmasak, csak síktárcsájuk van. A víz-
szintes főorsójú síkesztergát fejesztergának a függőleges főorsójút pedig karusszelesztergának nevez-
zük. 
A revolveresztergák  különleges szerszámbefogóval és ütközőrendszerrel felszerelt esztergagépek. 
Az automata esztergák a forgácsleválasztáshoz szükséges összes mozgást önműködően végzik, az 
egyes munkaciklusok megismétlését a vezérlőmű biztosítja. Az automata esztergák lehetnek mecha-
nikus vagy számjegyvezérlésűek. 
A másolóeszterga sablon segítségével bonyolult keresztmetszetek kialakítására alkalmas. 
A sokszögeszterga az ék-, retesz- és bordakötéseknél korszerűbb, ún. sokszögprofilú felületrendsze-
rek előállítására alkalmas.  
A főtengely (köszörű) eszterga  a munkadarab befogók a forgástengelyből kitéríthetők. (mozgócsa-
pok forgácsolása) 
A hátraeszterga elsősorban marószerszámok hátfelületének a megmunkálására alkalmas. A szerszám 
radiális elmozdulását vezértárcsa biztosítja. A megmunkált felület archimédeszi spirális.  
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Gyalulás, vésés

7.1.47. ábra. Vésőgép

7.1.48. ábra. Vésés elve (www.sulinet.hu)
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Gyalulás 

A gyalulás és vésés egyélű szerszámmal, egyenes

vonalú, váltakozó irányú főmozgással és

szakaszos mellékmozgással (előtolással) végzett

forgácsolás. A gyalulás és a vésés közös jellemzője, 

hogy állandó keresztmetszetű forgács

leválasztásával történik. (7.1.50. ábra)

7.1.50.ábra. Forgácsleválasztás

gyaluláskor (véséskor)

7.1.49. ábra. Gyalu és vésőkések 7.1.51.ábra. Egyenes és könyökös 

kés deformációja

 

Gyalulás  
 
A forgácsolómozgást vagy a munkadarab (hosszgyalulás), vagy a szerszám (harántgyalulás) végzi. Az 
előtolómozgást szintén végezheti a munkadarab (harántgyalulás) vagy a szerszám (hosszgyalulás). A 
szerszám csak a munkalöket alatt forgácsol. Visszafutás után, a munkalöket előtt a munkadarab vagy 
a szerszám a beállított előtolással elmozdul.  
Sík vagy síkokból összetett felületek megmunkálására alkalmas. Termelékenysége alacsony, a szer-
szám olcsó, a gyalugép egyszerű. Az egyedi gyártásban nélkülözhetetlenek. A gyalulás pontossága 
nagyoláskor IT12, simításkor IT9-10, az elérhető átlagos érdesség nagyoláskor Ra = 12,5-100 µm, 
simításkor: Ra = 3,2-12,5 µm. 
 
A 7.1.51. ábra bemutatja az egyenes vésőkés hátrányát a könyökössel szemben. A forgácsoló erő 
hatására bekövetkező deformáció egyenes kés esetén növeli, könyökös kés alkalmazása esetén csök-
kenti a fogásmélységet így a forgács keresztmetszetet is. 
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Vésés 

A munkadarab belső üregeiben vagy külső felületén levő hornyok és egyéb 

alakzatok megmunkálására alkalmas. A gyaluláshoz hasonló. Kis termelékenységű, 

kevésbé pontos forgácsolási eljárás. A forgácsoló főmozgás párhuzamos a 

szerszám szárával, általában függőleges. A főmozgást a szerszám, az előtolást a 

gép asztalára fogott munkadarab végzi. 

7.1.52. ábra. Munkadarab kialakítása véséshez 

(szerszám szabad kifutásának biztosítása)
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Gyalugépek 

A választott gép típusa a munkadarab 

nagyságától függ. A kisebb 

munkadarabokat harántgyalugépeken, 

a nagyobbakat hosszgyalugépeken

lehet megmunkálni. 

7.1.54. ábra. A harántgyalugép 

részei

7.1.53. ábra. Hosszgyalugép (kétállványos)

 

 
A harántgyalugép  az egyenes vonalú, váltakozó irányú, vízszintes főmozgást a szerszám végzi. Len-
gőhimbás mechanikus vagy hidraulikus kialakításúak (az üresjárás gyorsabb mint a munkaütem). A 
lengőhimbás mozgatás változó, hidraulikus megoldás egyenletes forgácsoló sebességet eredményez. 
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Harántgyalugép működése (Animáció, vázlatok)

7.1.57. ábra. Kinematikai vázlat

7.1.56. ábra. A gyalugép fő részei

7.1.55. ábra. A gyalugép mozgásai (animáció)

Animáció, fő részek (klikkelésre indul):
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Vésőgépek

Elvileg egy függőleges elrendezésű harántgyalugép. A váltakozó irányú függőleges 

forgácsoló mozgást (főmozgást) a szerszám, az erre merőleges, kettőslöketenkénti 

előtoló mozgást (mellékmozgást) a munkadarab végzi a vízszintes síkban. A 

mellékmozgás lehet: hossz- vagy keresztirányú, és körmozgás is. 

7.1.58. ábra. Vésőgép fő részei
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Vésőgép működése (Animáció, vázlatok)

7.1.61. ábra. Kinematikai vázlat

7.1.60. ábra. A vésőgép fő részei

7.1.59. ábra. A vésőgép mozgásai (animáció)

Animáció, fő részek (klikkelésre indul):
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A munkadarab befogása gyaluláskor és véséskor 

Gyalulás, és vésés esetén a munkadarabot a 

gépsatuba fogjuk, melyet a gépasztalra rögzítjük 

a T-hornyok segítségével. Sorozatgyártás 

esetén munkadarab-befogó készülékek 

használata gazdaságos.

7.1.64. ábra. Körasztal

(gyalulás, vésés, fúrás, marás)

7.1.62. ábra. Felfogóderékszögek

7.1.63. ábra. Gépsatuk 

 

Gépsatuk  
 
Kisebb munkadarabokat a gépasztalra szerelt gépsatuba lehet befogni. A gépsatuk (7.1.63. ábra. ) a 
leggyakoribb munkadarab-rögzítő készülékek. Használatuk során a pofáik közé szorítjuk a munkada-
rabot. Egyik pofájuk a satutesttel összeépített állópofa, a másik a satu szánján – a kézi forgatókar 
segítségével – a munkadarab méretének megfelelően elmozdítható. 
Az edzett pofák két szorítófelületét párhuzamosra köszörülik, így ezek merőlegesek a satu 
felfogólapjára, illetve szánvezetékére.  
A gépsatuknak létezik forgatható változata (7.1.63. /b. ábra) is, melyeknek felső része az alapon el-
fordítható. A pontos beállítását a rajta lévő fokbeosztás teszi lehetővé. 
 

Felfogóderékszögek 
  
A felfogóderékszögek között megkülönböztetünk merev (7.1.62. ábra) és állítható 
felfogóderékszögeket. A merev változat segítségével egymásra merőleges felületeket munkálhatunk 
meg. Beállítását az asztal T-hornyaiba illeszkedő vezetőléc könnyíti meg. Az állítható típusú 
felfogóderékszögek ferde felületek megmunkálásánál használható előnyösen és 0 – 90o-ig állítható 
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Körasztal (gyalulás, vésés, fúrás, marás), (7.1.64. ábra) 
 
Körszimmetrikus felületszakaszok vagy előirt szöghelyzetű felületek marásakor alkalmazzák a körasz-
tal. A körasztal a ráerősített munkadarab függőleges tengely körüli forgatását és egyes szöghelyze-
tekben való rögzítését teszi lehetővé. A szögeket a szögskálán, vagy egyes típusoknál a forgatókerék-
re szerelt osztótárcsával lehet beállítani. 
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Osztófej (gyalulás, vésés, fúrás, marás)

A munkadarabok vízszintes tengely 

körüli forgatása, vagy előirt, pontos, 

szöghelyzeteinek beállítására 

szolgál (pl. fogaskerekek, sokszög-

keresztmetszetű darabok, 

spirálfelületek stb. marásakor). 

7.1.65. ábra. Osztókészülékek 

 

A munkadarabok vízszintes tengely körüli forgatása, vagy előirt, pontos, szöghelyzeteinek beállítása 
osztófejjel történhet (pl. fogaskerekek, sokszög-keresztmetszetű darabok, spirálfelületek stb. mará-
sakor). Speciális esetekben osztókészüléket (7.1.65. ábra.) alkalmazunk. 
 Az egyetemes osztófej két részből áll: az álló- és az elfordítható részből. Ez utóbbit az osztófej orsó-
val a házba szerelik. Az elfordítható rész helyzete a fokbeosztásról ellenőrizhető, és minden helyzet-
ben rögzíthető. Az osztófej orsó helyzete akár függőleges is lehet. 
Az osztófej orsó meghatározott szögű elforgatása az „osztás” a mozdulatlan osztótárcsa, a forgató-
kar, a forgatótengely, a homlokkerekek, a csiga és a csigakerék segítségével hajtható végre.  
Az osztótárcsán – koncentrikus körök mentén – különböző osztásszámú lyuksorokat találunk. A forga-
tókar fogantyújába szerelt rugós csap ezek tetszőleges furatával kapcsolódhat. Ennek érdekében a 
forgatókar fogantyúját sugárirányban is bármelyik lyukkörhöz csatlakoztathatjuk. 
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Fúrási eljárások

7.1.66. ábra
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A fúrás és furatbővítés

Belső hengeres felületek előállítására alkalmas forgácsolási eljárás, amelyben

a forgácsolómozgást és az előtolómozgást végezheti a munkadarab is és a 

szerszám is. Többféle típusa különböztethető meg.

7.1.67. ábra. Fúrási műveletek 7.1.68. ábra. Csigafúró élszögei 

 

Többféle szerszámgépen lehet végezni (esztergagép, fúrógép, fúró-marómű stb.). Fúrógépeken a 
forgácsolómozgást és az előtolómozgást is a szerszám végzi, esztergáláskor a munkadarab forog. 
 
 

  



7.1. A forgácsolás technológiái 303 

© Zsidai, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Telepített fúrógépek

7.1.69. ábra. 

Asztali fúrógép

7.1.70. ábra. 

Oszlopos fúrógép

7.1.71. ábra. 

Állványos fúrógép
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Fúrógépek és fúróművek

7.1.72. ábra. Sugár- (radiál-) fúrógép 7.1.73. ábra. Fúróművek (horizontál)

7.1.74. ábra. Helyzet fúrómű
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Fúrógép szerszámbefogói

7.1.75. ábra. Morse kúp és 

hagyományos (kulcsos) fúrótokmány

7.1.77. ábra. HD 

(hidraulikus, 

hidroplasztikus) 

tokmányok

7.1.76. ábra. Kézi 

(gyors) szorítású

fúrótokmány
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Marás 

7.1.78. ábra. 3D marás (forrás: www.normatool.hu)
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A marás általában, palástmarás

A marás sík vagy alakos felület megmunkálása tengelye körül forgó mozgást 

végző, több határozott élű forgácsolószerszámmal. 

7.1.79. ábra. Alapvető marási eljárások

7.1.80. ábra. Egyenirányú

és ellenirányú palástmarás

 

A maró forgástest, amelynek palást- vagy homlok- felületén szabályosan elhelyezett forgácsoló éleket 
alakítottak ki. 
A forgácsoló főmozgást általában a marószerszám, az előtoló mellékmozgást pedig a munkadarab 
végzi. 
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A palástmarás szerszámai

7.1.82. ábra. Alakos marók:

−Tárcsamarók (a. ábra).

−Szögmarók (b. ácra).

−T-horonymaró (c. ábra).

7.1.81. ábra. Maró 

szerszám 

származtatása 

egyélű szerszámból

7.1.83. ábra. Marószerszám élszögei

 

A palástmarók szabályos élgeometriájú, többélű szerszámok. Hengeres testből és annak felületén 
elhelyezett annyi "esztergakésből" származtathatók, ahány foga van a marónak. Kemény anyagokhoz 
sűrű, lágyabb anyagokhoz ritkább fogú marókat alkalmaznak. Könnyűfémeket egészen ritkafogú 
maróval lehet megmunkálni.  
Hornyok marásához tárcsamarókat használnak (a. ábra). A tárcsamarók (d = 40-180 mm) mindkét 
oldalukon vannak forgácsoló élek. Lehetnek egyenes és ferde élűek, tömör és szerelt (lapkás) ki-
vitelűek. A kis átmérőjű tárcsamarókat száras kivitelben készítik. Az ilyen marót alakja miatt T-
horonymarónak nevezik (c. ábra.). Az idommarók hornyok, vezetékek, különféle fogárkok meg-
munkálására alkalmasak. A szögmarók lehetnek szimmetrikus (b. ábra.), vagy aszimmetrikus ki-
vitelűek. Keskeny tárcsamarónak tekinthetők a fűrésztárcsák (d = 25-315 mm), és a körfűrészek (d = 
315-1250 mm) is.  
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Homlokmarás 

Homlokmaráskor a forgácsoló főmozgást a szerszám, az előtoló mozgást a 

munkadarab végzi. A maró tengelye merőleges a megmunkált felületre. 

7.1.84. ábra. Homlokmarás

 

Homlokmarással sík felületek készíthetők. Az elérhető pontosság nagyoláskor: IT10-12, az érdesség: 
Ra = 12,5-100 mm. Simításkor a pontosság: IT8-9, az érdesség: Ra = 3,2-12,5 mm.  
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A homlokmarás szerszámai 

.

7.1.86. ábra. A betétkéses 

homlokmaró élgeometriája

7.1.85. ábra. Betétkéses homlokmaró

7.1.89. ábra. Szármarók
7.1.87. ábra. Keményfémlapkás 

marófej

7.1.88. ábra. Betétkéses marófej

 

A nagy teljesítményű homlokmarók - más szóval marófejek - betétkéses vagy betétlapkás kivitelűek. 
Az áttekintés megkönnyítése érdekében az ábrán csak egyetlen betétkést rajzoltunk meg. A szer-
számsíkok és az élszögek értelmezése az egyélű szerszámok ismertetésekor leírtakkal azonos. A hom-
lokmarók homlokélei rendszerint palástélben folytatódnak. 
Nagy teljesítményű, korszerű, forrasztott kivitelű keményfémlapkás szerszámot mutat az (a) ábra. A 
(b) ábrán egy váltólapkás homlokmaró metszete látható. Néhány jellemző szármarót szemléltet az (c) 
ábra. Egy nyolc betétkéses marófejét mutat az (d) ábra. A kések felerősítését csavarral behúzott 
ékkel oldják meg.  
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Marógépek 

Termelékenységük nagyobb, pontosságuk jobb, mint a gyalugépeké, és 

bonyolultabb alakzatok készítésére is alkalmasak. A marószerszámok befogása 

és forgatása (főmozgás) a speciálisan kiképzett maróorsóval történik. A maróorsó 

helyzete vízszintes és függőleges lehet. A mellékmozgásokat általában a 

munkadarab végzi szánrendszerek segítségével. A mellékmozgások egyenes 

vonalú vagy forgómozgások lehetnek. 

A marógépek a végzendő feladatok szerint specializálódtak. (konzolos, sík-, 

másoló, menet-, fogazó és különleges marógépek, valamint maró egységek). 

Ezeken belül tovább csoportosíthatók a gépek. 
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Egyetemes marógép 

Az egyetemes marógép a konzolos marógépek csoportjába tartozik. A maróorsó

vízszintes. A maróorsóba befogott marótengelyt a gerendán elhelyezett állítható

helyzetű orsócsapágy (bak) támasztja meg. A maróorsó rendszerint furatos, hogy

a szerszám vagy a marótengely behúzó csavarja átfűzhető legyen. Csapágyazása

általában görgős, de lehet osztatlan, kúpos kiképzésű siklócsapágy is. 

7.1.90. ábra. Egyetemes marógép fő részei 7.1.91. ábra. Kinematikai vázlat
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Vízszintes tengelyű marógép 
(Animáció, klikkelésre indul)

7.1.92. ábra. Vízszintes tengelyű marógép mozgásai (animáció)
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Függőleges (Vertikál) marógép 

A függőleges marógép is a konzolos marógépek csoportjába tartozik.

Felépítése gyakorlatilag megegyezik a függőleges fejjel felszerelt egyetemes

maróéval, de a marófej sokkal merevebb szerkezetű. A függőleges marógépnek

nincs forgózsámolya, így az asztala nem fordítható. 

7.1.93. ábra. A függőleges marógép fő részei 7.1.94. ábra. Kinematikai vázlat
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Függőleges tengelyű marógép 
(Animáció, klikkelésre indul)

7.1.95. ábra. Függőleges tengelyű marógép mozgásai (animáció)
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A szerszám és a munkadarab befogása 

A munkadarab helyzetének a pontos meghatározása és merev befogása maráskor 

is nagyon fontos feladat. Sorozatgyártás esetén befogókészüléket alkalmaznak. 

Egyedi gyártás esetén a munkadarabot közvetlenül a gép asztalára fogják fel 

szorítóvasakkal. A helyzet-meghatározáshoz az asztal felületét és hornyait 

használhatják. 

7.1.96. ábra. Munkadarab megfogása szerszámgép asztalon
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Palástmarók befogása

A palástmarókat a mindkét végén csapágyazott marótengelyre szerelik fel. 

A nyomaték átadása retesz segítségével történik.

7.1.97. ábra. A palástmaró konzolos 

megtámasztása
7.1.98. ábra. Marótüske metszetben

7.1.99. ábra. Palástmaró megfogás fő elemei
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1 marótüske, 2 homlokmaró, 3

szorítócsavar, 4 maró közgyűrű, 

5 forgató retesz, 6 főorsó, 7

retesz, 8 behúzószár

1 maróbefogó fej, 2 anya, 3 hasított szorítóhüvely, 4 marószerszám

Homlokmarók befogása

7.1.100. ábra. Marófej megfogása 

behúzócsavarral

7.1.101. ábra. Szármaró megfogása patronban

 

A marók befogásakor két szempontot kell figyelembe venni: egyrészt megfelelő legyen a futáspon-
tosság, másrészt biztosítható legyen a nyomatékátadás. Ezt homlokmarók esetén a maróorsók fura-
tának meredek- vagy Morse-kúpos kiképzésével, és behúzószár alkalmazásával oldják meg.  
A homlokmarókat marótüskével fogják be, amely lehetővé teszi a homlokélek munkáját. 
A kisebb teljesítményű, 32 mm-nél kisebb átmérőjű hengeresszárú marókat maró-befogó fejbe fogják 
be.  
A nyomaték átadása itt a hengeres felületen súrlódással történik, ezért az anyát nagy erővel kell 
megszorítani. Morse-kúpos főorsónál is behúzószárat alkalmaznak.  
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Jellegzetes marási megmunkálások I.

7.1.102. ábra. Jellegzetes marási megmunkálások I. (www.mechlook.com)
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Jellegzetes marási megmunkálások II.         

7.1.103. ábra. Jellegzetes marási megmunkálások II.((www.mechlook.com)
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Üregelés (alakhúzás)

7.1.104. ábra. Húzógép, és a húzott formák (1904)(hu.wikipedia.org)
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Üregelés

Az üregelő szerszámokat a mozgatóerő támadási helyétől függően két fő 

csoportba soroljuk: húzó és nyomószerszámok. 

7.1.105. ábra. Húzó és nyomó belső üregelés

7.1.107. ábra. Húzó és nyomó külső üregelés

7.1.106. ábra. Belső üregelés a

gyakorlatban(www.dumont.com)

 

Sík felületek alakhúzásakor a gazdaságosan elérhető méretpontosság IT 9.  
Üregelő szerszámoknak azokat a több élű szabályos élgeometriájú forgácsoló szerszámokat nevezzük, 
amelyekkel gépelemek különböző alakú belső és külső (nem kör keresztmetszetű) felületeit munkál-
ják meg. 
 
Az üregelő szerszámok hosszú rúd, vagy lapos szál alakúak, nagyszámú haránt irányú fogakkal. Mint 
már említettem az üregelő szerszámmal belső és külső felületek megmunkálására alkalmas ennek 
alapján megkülönböztetünk belső és külső üregelő szerszámokat. A belső üregelő szerszámokhoz a 
munkadarabot elő kell munkálni. Az előmunkálás általában megfelelő ráhagyással készített furat, 
amely kör keresztmetszetű. Üregeléskor a szerszám a rögzített munkadarabhoz képest egyenes vona-
lú mozgást végez. A szerszám fogai folyamatosan, vékony rétegben választják le a ráhagyást a mun-
kadarabról, és fokozatosan alakítják ki a megmunkált felületet. 
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Üregelés

7.1.108. ábra. Belső húzó üregelés fő elemei

(hu.wikipedia.org)

7.1.109. ábra. Példák belső 

üregelt formákra

 

Az üregelésnek a következő műszaki gazdasági előnyei vannak: 

 nagy termelékenység, 

 nagy megmunkálási pontosság, 

 jó felületi minőség, 

 szerszámok nagy éltartama, 

 a szerszámok alacsony üzemeltetési költsége, 

 a selejtgyártás minimális valószínűsége, 

 és betanított munkások alkalmazási lehetősége. 
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7.1.110. ábra. Üregelés  CNC gépen 

(forrás:www.productionmachining.com)

7.1.111. ábra. Korszerű üregelőgép 

(www.ohiobroach.com)

Az üregelés napjainkban 
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Köszörülés és
finomfelületi megmunkálások

7.1.112. ábra. Külső palástköszörülés

 

Köszörülés  és finomfelületi megmunkálások 
A köszörülés kemény anyagok (pl. acélok, edzett öntvények), kemény kérgű felületek (pl. kéregönt-
vények) megmunkálására szolgál. Ezzel az eljárással nagy pontosság és finom felületi érdesség érhető 
el. Nagy, összefüggő felületek megmunkálása esetén hátránya, hogy a forgácsolási teljesítménye 
alacsony. 
A köszörülés általában befejező művelet. Lehet azonban a finommegmunkálás (finomköszörülés, 
tükrösítés, tükörsimítás) megelőző előkészítő művelete is. Hőkezelés előtt a nagyoló forgácsolás so-
rán az edzés utáni vetemedésre számítva nagyobb köszörülési ráhagyás szükséges. 
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Köszörülési módok
Külső körköszörülés

A külső hengeres felületek körköszörülése a következő módszerekkel végezhető. 

Köszörülés oldalirányú előtolással, több fogással, kis fogásmélységgel. 

7.1.113. ábra. Hossz és beszúró 

körköszörülés

Belső körköszörülés

Forgácsolás szempontjából a furatköszörülés megegyezik a külső hengeres felületek 

köszörülésével. Az előbbivel szembeni lényeges eltérés, hogy furatköszörüléskor a 

korong nagyságának a furat mérete szab határt. 

Sík felületek köszörülése

Sík felületek köszörülésekor a kisméretű alkatrészeket mágneses felfogólapra

fogjuk fel. 

7.1.114. ábra. Alakos felületek

köszörülése

 

Körköszörülés 
E legáltalánosabb és legismertebb köszörülési mód szerint a viszonylag igen hosszú, vékony munka-
darabokat munkáljuk meg. 
Köszörüléshez csak a nyitott keretű bábok felelnek meg. Bennük csak két pofa támasztja a munkada-
rabot, és a korong a bábban levő felületet is köszörüli. Köszörülés oldalirányú előtolással, teljes fo-
gásmélységgel.  
 Termelékeny eljárás, de csak az aránylag rövid, merev munkadarabok köszörülésére alkalmazzuk. A 
korongot teljes fogásmélységre állítjuk, és az egész ráhagyást oldalirányú hosszelőtolással egy fogás-
ban köszörüljük le. A teljes ráhagyás 0,1 - 0,4 mm is lehet. 
 A csúcsok közötti fogásmélység irányú köszörülés a rövid munkadarabok köszö-rülésére alkalmas. 
Csúcs nélküli köszörüléskor a köszörűkorong, a vezető- (illetve továbbító-) korong, valamint a támasz-
tóléc közé helyezett és forgatott munkadarab felfogási bázisa maga a köszörülendő felület. A meg-
munkálás folyamán a bázis változik, de magával hordja az előző művelet (esztergálás) alakhibáit 
(ovalitás, szögletesség stb.), amelyeket a kö-szörülés csak részben javíthat. Alakhibát okozhat az 
anyag egyenlőtlen keménysége is. mert a köszörűkorong egyes helyeken jobban forgácsol, mint má-
sutt. 
A simító köszörüléssel elérhető méretpontosság IT 6 - 8. A felületi érdesség . 
A köszörülés különösen balesetveszélyes művelet, ezért végrehajtása folyamán a munkavédelmi elő-
írások betartását folyamatosan kell ellenőriznünk! 
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Belső Körköszörülés 
Hosszirányú előtolással végzendő köszörüléskor a gép lökethosszát úgy kell beállítanunk, hogy a ko-
rong a véghelyzetekben ne hagyja el a furatot, mert ekkor a megnövekedett fajlagos nyomás miatt a 
furat két vége kibővül. Köszörüléssel IT 6 méretpontosság érhető el.  
Síkköszörülés 
Nagyoló köszörülésre általában öntöttvasak megmunkálásakor kerül sor. A szer-szám rendszerint 
nagy átmérőjű szegmens-köszörűkorong. Simító köszörülés előtt az alak-, illetve helyzetpontosságot 
simító marással vagy gyalulással biztosítjuk. 
Sík felületek nagyoló köszörülésével IT 10 - 12, a simító köszörüléssel IT 8 - 9 a gazdaságosan elérhető 
méretpontosság. A gazdaságos felületi érdesség nagyoló köszörülésnél, simító köszörüléssel . 
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Befogási módok és készülékek köszörülésnél

Palástköszörülés esetén a munkadarabot tokmányba, csúcsok közé (a hajtást 

pedig esztergaszívvel visszük át) vagy patronba lehet befogni, amit külön 

hajtómű forgat.

Furatköszörülésnél a munkadarabot tokmányba vagy patronba fogják.

Síkköszörülés esetén a munkadarabot leggyakrabban egyenáramú, 

elektromágnesekkel működtetett felfogólap (un. mágnes asztal (3.15.ábra)) 

rögzíti az asztalhoz. Ezek a mágneses felfogólapok gyors rögzítést tesznek 

lehetővé, és egyidejűleg több munkadarab felfogására is alkalmasak. A munka 

befejeztével szükséges lehet az alkatrész lemágnesezése (demagnetizálása).

7.1.115. ábra. Mágnes asztal síkköszörüléshez
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Finomfelületi megmunkálások 

A gépgyártás-technológiában a legnagyobb méretpontosságot és a legjobb felületi 

minőséget a finom felületi megmunkálásokkal érhetjük el. 

Finomesztergálás

A finomesztergálást többnyire keményfém szerszámmal vagy ipari gyémánttal 

végzik nagy forgácsoló sebességgel, kis előtolással és kis fogásmélységgel. Az 

elérhető méretpontosság nagy, IT 5 lehet, az átlagos felületi érdesség 

Ra=0,1…1,25μm. 

Finommarás

A finommarással gazdaságosan elérhető átlagos megmunkálási pontosság IT 7-IT 

8. A felületi érdesség Ra=0,32…1,25μm. A finommarást általában csúszófelületek 

megmunkálásánál (szerszámgépek ágyvezetékei), pontosan illeszkedő, de el nem 

mozduló felületek megmunkálására (hengerfej) alkalmazhatjuk. Finommarást 

többnyire homlokmarással, egykéses marófejjel végzik úgy, hogy a szerszámot a 

haladási iránynak megfelelően megdöntik. 

Finomfúrás

Finomfúráskor a ráhagyás 75%-át az első lépésben, a többit a másodikban 

forgácsoljuk le. A finomfúrás mindkét lépését mindig egy befogásban kell 

végeznünk. Finomfúrással acél esetében IT 6 - 7, öntöttvas esetében IT 5, 

színesfémeknél IT 6 – 5 méretpontosságot és általában Ra=0,2-1,6µm felületi 

érdességet érhetünk el gazdaságosan.

 

A finomfelületi megmunkáló eljárásokat kezdetben legfőképpen a csapágygyártásban, az idomszer-
gyártásban és az autóiparban használták, azonban ma már számos területen alkalmazzák ahol nagy 
méret-, alakpontosságra van szükség. A finomfelületi megmunkálások alkalmazásával a méretpontos-
ság és a felületi minőség növelése révén a forgó és sík felületen mozgó alkatrészek is kopásállóbbak 
lesznek, így élettartamuk megnő. A gépalkatrészek kifáradási igénybevétellel és korrózióval szembeni 
ellenállása is növelhető a finomfelületi megmunkálásokkal. Finomfelületi megmunkálásokat végezhe-
tünk szabályos élű szerszámmal (finomesztergálás, finommarás), valamint szabálytalan élű szer-
számmal is (finomköszörülés, tükrösítés, dörzscsiszolás, tükörsimítás).  
Finomesztergálás 
A forgácsolási sebesség növelésével és az előtolás csökkentésével valamint bőséges folyamatos hű-
téssel tovább csökkenthetjük a felületi érdességet. Azonos forgácsolási adatok mellett színesfémeken 
általában simább felületek és nagyobb pontosságot érhetünk el, mint acélon vagy öntöttvason.  
E művelet előtt általában félsimító vagy simító esztergálással készítjük elő a munkadarab felületét.  
Finomfúrás 
A finomfúrás igen nagy pontossággal biztosítja a furat mértani alakját. Előkészítő művelete legtöbb-
ször a félsimító esztergálás, a simító süllyesztés vagy az üregelés.  
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Finomfelületi megmunkálások 

Finomköszörülés

A finomköszörülést általában simító köszörüléssel 

megmunkált felületen végezzük. Az elérhető 

méretpontosság: 

• külső hengeres felületen IT 5

• sík felületen IT 7

Tükrösítés (leppelés)

A tükrösítés (leppelés) az egyik legrégibb 

megmunkálási mód nagy felületi simaságú és 

méretpontosságú felületek előállítására. Az eljárás 

lényege, hogy szerszámként olyan felületet 

alkalmazzunk, amely alakhűen a munkadarab 

tükrösíteni kívánt felületét testesíti meg. 

7.1.116. ábra. Tükrösítés elve

a) a folyamat kezdete, b) a 

folyamat vége, c) a tükrösítő-gép

működési elve

 

Finomköszörülés 
A felületi érdesség Ra=0,8…0,32μm. A finomköszörülés a simítóköszörüléstől tulajdonképpen csak a 
simítókorong minőségében és a forgácsolási adatokban különbözik. A köszörűkorong kötőanyaga 
általában gumi vagy bakelit, ritkán kerámia, a szemcse finomsága 32-25. A korong keménysége M-nél 
lágyabb, tömörsége 4-5.  
A technológia során intenzív hűtést kell biztosítani, a hűtőfolyadéknak tisztának, szemcsementesnek 
kell lennie, ezért gondosan szűrni kell.  
Tükrösítés (leppelés) 
A szerszám általában öntöttvasból készül. A megmunkálás úgy történik, hogy a megmunkálandó felü-
let és a szerszám felülete közé finom csiszolószemcséket juttatunk folyadék segítségével. Ezek a 
szemcsék az előzetes megmunkálásból visszamaradt kiálló felületrészeket fokozatosan lemunkálják 
miközben a munkadarab és a szerszám egymáshoz képest elmozdul. Ez az elmozdulás, azaz a forgács-
leválasztó mozgás szabálytalan, nem ismétlődő mozgás. A munkadarab és a szerszám mozgása között 
kényszerkapcsolat nincs.  
Alkalmazási területe ott van, ahol a munkadarab méretpontossága, alakhűsége más módszerrel nem 
érhető el. Az elérhető pontosság sorozatgyártásban IT4, kedvező feltételek mellett IT2. Az előállítha-
tó felület átlagos érdessége Ra=0,07…0,014μm. A munkadarab megmunkálhatósága megfelelő szö-
vetszerkezetet és kialakítást követel meg. Az így megmunkált felület előnye, hogy korrózióállóbb.   
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7.1.117. ábra. A dörzsköszörülés 

szerszáma (a) és berendezése (b)

Finomfelületi megmunkálások 

Dörzsköszörülés (hónolás)

E technológiával tulajdonképpen minden anyag megmunkálható, azonban tartsuk 

szem előtt, hogy a megmunkálandó anyag keménysége erősen befolyásolja az 

anyagleválasztási teljesítményt és a szerszám anyagának kiválasztását.

 

Dörzsköszörülés (hónolás) 

Dörzsköszörüléshez a ráhagyás értéke általában 0,02-0,2 mm. 
A köszörű rudak hossza rendszerint a furatátmérő másfélszerese. A szerszám löketét pedig 
úgy kell beállítani, hogy a köszörű rudak felül és alul a rúdhossz 1/4-1/2 részével a furat végén 
túlfussanak. A fenőhasáb (köszörűrúd) minőségének kiválasztása ugyanazon elveken alapszik, 
mint köszörülés esetében. 
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Finomfelületi megmunkálások 
Tükörsimítás (szuperfiniselés)

A tükörsimítást (szuperfiniselést) legfőképpen külső hengeres és sík felületek 

finom-megmunkálására alkalmazzák. Az elérhető átlagos felületi érdesség 

Ra=0,04μm, és IT 5-IT 6 (IT 4) méretpontosság valósítható meg. 

7.1.118. ábra. A tükörsimítás elve

 

Tükörsimítás (szuperfiniselés)  
Ezzel az eljárással fokozott minőségi követelményű felületek állíthatók elő úgy, hogy csak a kiálló 
felületi egyenetlenségeket távolítja el, tehát a felületi minőség javítására szolgáló eljárás. A tükörsi-
mításhoz az előmunkálás rendszerint köszörülés. A megmunkálás során, ha a megmunkált felület 
egyenetlenségei megszűntek, a további anyaglemunkálás is automatikusan megszűnik. 
A tükörsimítás csupán kis alakhibák javítására alkalmas (pl. hullámosság), de sem a kúposságot, sem 
az ovalitást nem képes érdemlegesen javítani. 
Az eljárás elvét az ábrán láthatjuk.  
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Befejezés

Ennek az előadásnak közel 70 fóliáján keresztül betekintést nyertünk a gyártási 

technológiák talán legelterjedtebb és egyik legalapvetőbb műveletcsoportjába a 

forgácsolási eljárásokba.

Röviden megismerkedhettünk az alapvető forgácsolási módokkal (esztergálás, 

fúrás, marás stb.) ezeknek főbb sajátosságaival szerszámaival és berendezéseivel.

Természetesen az itt elsajátított tudásanyag csak egy kiindulással szolgál a további 

részletesebb elmélyüléshez a forgácsolásban.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy a forgácsolási eljárások talán a legjobban 

fejlődő technológiák napjainkban gondoljunk csak a CNC, CAD/CAM technikák 

által felkínált lehetőségekre, de már részt kapnak a mikro a nano és az 

űrtechnológiákban  is. Ezért folyamatosan nyomon kell követni a forgácsolás 

fejlődését, kifejezetten az újabbnál újabb technológiák és szerszámanyagok 

területén.

Annak eldöntésére mennyire sikerült elsajátítani az ismeretanyagot az előadás 

végén szereplő 30 ellenőrző kérdés nyújt segítséget.

A további ismeretanyag felleléséhez pedig (pld. interneten) az utolsó fólián 

szereplő, a témakörhöz fontos angol-magyar kulcsszavak adnak támogatást . 
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Ellenőrző kérdések:

1. Mit nevezünk MKGS-rendszernek, ismertesse elemeit! 

2. Sorolja fel a főbb esztergálási módokat!

3. Ismertesse vázlat segítségével az egyetemes csúcseszterga fő részeit és a jellemző mozgásokat!

4. Mitől függ legfőképpen és hogyan lehetséges a munkadarab befogása esztergagépen? 

5. Két csúcs között történő megmunkálás esetén hogyan adjuk át a forgatónyomatékot a munkadarabnak? 

6. Sorolja fel az esztergakés típusokat a megmunkálás szerint!

7. Milyen váltólapka rögzítési módokat ismer korszerű esztergakések esetében?

8. Milyen módjait ismerte meg az eszterga kések megfogásának, mit ért szerszám rendszereken?

9. Sorolja fel a kúpesztergálás módjait, melyik orsót használjuk menetesztergáláskor?

10.Milyen alkatrészek gyártásához alkalmazzuk a vésés műveletét? 

11.Hasonlítsa össze a gyalulás és a vésés műveletét!

12.Vázlat segítségével mutassa be a harántgyalugép fő részeit és mozgásviszonyait!

13.Vázlat segítségével mutassa be a vésőgép fő részeit és mozgásviszonyait!

14.Gyalulás, vésés, fúrás esetén hogyan fogná be a munkadarabot, mit ért HD tokmányon? 

15.Sorolja fel milyen fúrási műveleteket, és fúrógépeket-berendezéseket ismert meg?

16.Hasonlítsa össze a palást- és a homlokmarás műveletét (megmunkált felületek, szerszámok)!

17.Vázlat segítségével mutassa be a palástmarógép  fő részeit és mozgásviszonyait!

18.Vázlat segítségével mutassa be a homlokmarógép  fő részeit és mozgásviszonyait!

19.Hogyan lehetséges a munkadarab és a szerszám befogása marógépen? 

20.Sorolja fel a jellegzetes marási megmunkálásokat!

21.Csoportosítsa az üregelési eljárásokat, a mozgásviszonyok alapján!

22.Milyen alkatrészeket munkálunk meg üregeléskor? 

23.Milyen módon integrálható az üregelés a CNC megmunkáló központok műveletei közé.

24.Sorolja fel milyen finomfelületi megmunkálásokat ismer! 

25.Milyen köszörülési módokat ismert meg!

26.Hogyan lehet a munkadarabot befogni sík- és palástköszörűgépen? 

27.Milyen méretpontosság és felületi érdesség érhető el finomesztergálással? 

28.Milyen méretpontosság és felületi érdesség érhető el finommarással? 

29.Milyen méretpontosság érhető el finomfúrással és finomköszörüléssel? 

30.Hasonlítsa össze a tükrösítés és a szuperfiniselés elvét!
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Angol kulcsszavak (English keywords)

-forgácsolás-cutting

-tokmány-jaw, chuck

-esztergálás-turning

-esztergagép-lathe

-menetvágás-thread cutting

-gyalulás-planing

-vésés-slotting

-marás-milling

-egyenirányú m.-down milling

-ellenirányó m.-up milling

-ujjmaró-end mill

-marótüske-saft-type arbor

-osztófej-dividing head

-fúrás-drilling

-fúró-drill

-fúrógép-drilling machine

-üregelés-broaching

-köszörülés-grinding

-köszörűszemcse-abrasive

-tükrösítés-lapping

-dörzsköszörülés-honing

-tükörsimítás-superfinishing
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Anyagtechnológiák

7. A forgácsolás, vágás technológiái 

7.2. A vágás technológiái

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Szerző: Dr. Kári-Horváth Attila         
kari-horvath.attila@gek.szie.hu

 

Bevezetés: 
A vágás művelete inkább a forgácsoláshoz, mint a képlékeny alakításhoz sorolható. ez a művelet 
teljes mértékben integrálódott a képlékenyalakító műveletek közé olyannyira, hogy a kisebb méretű 
munkadarabok gyártásakor, amikor az alakítási műveleteket sorozat- vagy blokkszerszámban hajtják 
végre, a vágási műveleteket ugyanaz a szerszám tartalmazza, mellyel pld. mélyhúzzák a munkadara-
bot. A másik érv, amely a vágó műveleteket a képlékeny alakításhoz sorolja az, hogy a művelet elem-
zésekor a folyamat legjobban követhető része éppen a képlékeny alakváltozás szakasza. 
Ebben a fejezetben megismerkedhetünk a különböző vágási technológiákkal, az egyszerűektől a kü-
lönleges technológiákig. Mindegyik bemutatott technológiánál bemutatjuk az elvét, berendezését, 
esetlegesen a technológiai paraméterek meghatározását, ill. az adott technológia előnyeit és hátrá-
nyait. 
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A vágás alapfogalmai 

Az anyag folytonosságának megszakítása nyíró igénybevétel létrehozásával 

valósul meg, vágásnak nevezzük.

Megkülönböztetünk: nyíróvágást, kivágást és lyukasztást.

Terítéknek nevezzük az egy lemezből készítendő, általában térbeli munkadarab 

síkba kiterített előgyártmányát. 

A darabolás az a művelet, amikor a táblalemezt lemezollón vagy körollón a 

munkadarab terítékét megközelítő alakra vágjuk.

Kivágás, ha a terítékből kivágott darab a kész termék, vagy további 

megmunkálásra szorul.

Lyukasztás, ha a terítékből kivágott darab a hulladék (bár számos esetben ez a 

„hulladék” egy másik gyártmány terítéke lehet).

 

A vágás alapfogalmai  
Terítéknek nevezzük egy lemezből készítendő, általában térbeli munkadarab síkba kiterített 
előgyártmányát. A darabolás az a művelet, amikor a táblalemezt lemezollón vagy körollón a munka-
darab terítékét megközelítő alakra vágjuk. 
Kivágás, ha a terítékből kivágott munkadarabot használjuk fel közvetlenül, vagy további műveletek 
céljaira. 
Lyukasztás, ha a terítékből kivágott darab a hulladék (bár számos esetben ez a „hulladék” egy másik 
gyártmány terítéke lehet). 
Ez a két műveletelem elvileg azonos folyamatot jelent, eltérés a szerszámok tűrésezésében, konst-
rukciójában és esetenként az alkalmazott gépekben van. 
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Darabolás 

Darabolás: az anyag teljes szétválasztása, nem zárt vonalon. Ezt leggyakrabban 

a nyíróvágással valósítják meg. Ez olyan forgácsnélküli mechanikus 

anyagszétválasztás, amelyet két nyírószerszám egymás felé mozgó, egymás 

mellett elhaladó vágóéle végez. 

A darabolásnak ismeretes a hulladékmentes és a hulladékkal járó változata.

Az első esetben a munkadarab egymást követő két oldalán azonosak a vágási 

vonalak, ezért nem keletkezik hulladék.

7.2.1. ábra Az anyagszétválasztás vázlata

 

Darabolás 
A valóságos szerszám kialakítása és beállítása az elméletitől elsősorban abban tér el, hogy az anyag-
szétválasztás megkönnyítésére gyakorlati tapasztalatok szerint z vágórést kell biztosítani, másrészt az 
ún. felső kés homlokfelülete γ szöget zár be a vágandó lemez felületével. 
Ilyenkor a nyírás során billent hatás lép fel, ezért az anyagot le kell szorítani. 
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7.2.2. ábra. A rudak darabolása 7.2.3. ábra. A lemezdarabolás vázlata

 

A nyírással való anyagszétválasztás vágó módszerét elsősorban rudak és lemezek darabolására alkal-
mazzák, az erre a célra megfelelően kialakított szerszámokkal. 
A rudak darabolására igen gazdaságos lehet ez az eljárás pl. tengelyek gyártásakor. Ekkor a forgácsoló 
anyagszétválasztás (pl. fűrészelés, leszúrás stb.) helyett főként a kisebb tengelyátmérők esetén al-
kalmazható ez a módszer. Megfelelő gépi berendezés alkalmazásával igen nagy termelékenység érhe-
tő el. 
A módszer különféle profilú rudak, idomok darabolásához is megfelelő. 
A különféle profilú rudak darabolására alkalmas szerszámokat az ún. gépi lemezollókra is fel lehet 
szerelni. 
A vágás művelete a legelterjedtebb a lemezek darabolásánál. A lemezdarabolás legegyszerűbb meg-
oldását az ún. párhuzamos élű kések működését az ábra szemlélteti. 
 
 
 
  



342 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kári-Horváth, SZIE 

7.2.4. ábra Ferdekéses olló vázlata

7.2.5. ábra Vágás körollóval

 

A lemez megfelelő beállításával, illetve a lemez szerszámélek alá helyezésével tetszőleges program 
szerint lehet a táblalemezt vagy a szalagot feldarabolni. A vágóerő csökkentése érdekében un. ferde 
ollót használunk. 
A hasítástól eltérően, a körolló nyitott vagy zárt görbevonal menti vágásra, körülvágásra alkalmas. A 
körolló kései szintén forgó mozgást végeznek, és a lemez előtolását is biztosítják. A 
kések tengelyei szöget zárnak be a lemez síkjával (rendszerint 45o-ot). Egyszerűbb gépkialakítást tesz 
lehetővé, ha az egyik tengely párhuzamos a lemez síkjával. De akkor, csak egyik oldalról nézve konvex 
görbék vághatók ki (a görbületi középpontok a vágási körvonal azonos oldalain helyezkednek el.) A 
vágókések kúppalásttal rendelkeznek. 
A lemeznek a vágott görbének megfelelő helyzetbe való elfordítását általában kézzel végzik. Csak a 
köralak vágásához használnak elforgatást biztosító, befogó-szorító mechanizmust. 
A táblaollón a daraboló műveletek közül a lemezek leszabását végzik. A táblaollók véges hosszúságú, 
egyenes vonalmenti vágás végzésére alkalmasak, egyenes (párhuzamos, illetve egymással szöget 
bezáró, ferde) vagy ívelt késekkel lehetnek ellátva, a vágókések alternáló (egyenes vonalú, billenő, 
vagy gördülő) mozgást végeznek. 
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Ferdekéses vágás esetén a nyírt A keresztmetszet kisebb, mint párhuzamos élű 

vágáskor, így természetesen a nyíróerő is kisebb lesz:

ahol: 

s : a nyírandó lemez vastagsága [mm]

F : a nyíróerő nagysága [N]

ϕ : a vágószög.

A vágáshoz szükséges munka nagyságára két összefüggés ismert:

párhuzamos élnél: ahol c korrekciós tényező (c = 0,5 – 0,8)

ferde élnél:

 
A párhuzamos élű és a ferdekéses ollók mechanikus vagy hidraulikus működtetésűek. Ma már vannak 
korszerűbb lemezdaraboló gépek is, ezek a lemezollók NC-vezérlésűek. Ezeket 
rendszerint számítógéppel kapcsolják össze a szabásterv optimalizálásának a megoldására, így a gyár-
tási programnak megfelelő sávszélességű és mennyiségű lemezsávokat képesek 
készíteni a lemezmegmunkáló számára. Így a legkisebb veszteséget lehet elkönyvelni. A vágás körkés-
sel is lehetséges. Ez az eljárás végtelenített ferdekéses vágás, főként kis darabszámok esetén kör ala-
kú lemeztárcsák gyárthatók vele (pl. mélyhúzás előgyártmánya). 
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A szerszámból kieső rész a hasznos munkadarab: kivágás.

A szerszámból kieső rész a hulladék, a megmaradó lemez a hasznos munkadarab: 

lyukasztás

7.2.6. ábra Kivágás

7.2.7. ábra Lyukasztás

 

Kivágás, lyukasztás esetén a lemez egy részét tetszés szerinti zárt körvonal mentén választjuk le. Ak-
kor alkalmazzuk, ha azonos alakú és méretű munkadarabokat nagy számban kell gyártani  
A megfelelően kialakított szerszám biztosítja a munkadarab alak- és mérethűségét. A leválasztás so-
rán a vágóbélyeg áthatol a lemezen, és egyforma darabokat metsz ki belőle. A sorozat- és tömeggyár-
tásban kivágással készült munkadarabok gyártási költségének 70-85 % -a anyagköltség. Ezért különös 
gondot kell fordítani a gazdaságos anyagfelhasználásra, a sávterv készítésére. A lemezből egymás 
után több alkatrészt kell kivágni, ezért ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a lemezfelhasználás a legked-
vezőbb legyen. 
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7.2.8. ábra A vágás erőtani elemzése

Az F nyíróerő a nyírási vonal mentén működik. A kivágáshoz elméletileg a nyírási 

vonalhossz: l = l1+l2+…+ln = Σln

A lemezvastagsággal definiált A = sl nyírt felület, és az anyag nyírószilárdsága által 

meghatározott nyíróerő nagysága: F =slτny. 

Gyakorlatban a valóságos maximális erő nagysága: Fmax =(1,1-1,3)slτny.

A nyírószilárdságot az anyag szakítószilárdságából (Rm) számíthatjuk: τny = 0,8Rm.

 
A vágóerő változását az elmozdulás során jól jellemzik a kivágás közben mért, erő-út diagramok (8. 
ábra). Az optimális vágóréssel vágott, jól alakítható anyagnál a 2. görbe érvényes. 
Az O-A szakaszon az erő emelkedik, ekkor következik be a felület megnyomása, meggörbülése, a kép-
lékeny zónák kialakulása és egybeolvadása. Az A-C szakasz a képlékeny alakváltozás állapota, eközben 
elcsúszik a vágott darab a másikhoz képest. A B pontban maximuma van az erőnek. A C-D szakaszon 
(hirtelen) leesik az erő, mivel ekkorra a 
repedések már kifejlődtek, összeértek és végül széttörik az anyag. A D-E szakaszon (csak a kivágás-
lyukasztás esetén!) a kivágott darab áttolása megy végbe. Látható, hogy az anyagszétválasztás a le-
mezvastagságnál jóval kisebb úthossz alatt megy végbe. A képlékeny szakaszban az erő, a vágott ke-
resztmetszet csökkenése ellenére növekszik az A-B szakaszon (ezt az anyagnak a vágás során bekö-
vetkező felkeményedése idézi elő), majd csökken a B-C szakaszon. A képlékenyen vágott, megvasalt, 
és így kifényesedett vágási felület azonban a ho –hoz képest valamivel szélesebb. Ridegebb anyagok-
nál (1. görbe) nem jelentkezik a maximum pont, az anyag képlékenyalakíthatósága hamarabb kime-
rül, így rövidebb úton megy végbe a vágás, kisebb a képlékenyen vágott anyagrész, és így a fényes öv 
szélessége is. Az optimálisnál kisebb vágórésnél (3. görbe) az erő lépcsőzetesen csökken le, gyakorla-
tilag a lemezvastagságnyi úthosszon, mivel a szemben fekvő vágóélektől kiinduló repedések nem 
találkoztak össze, és ezért a hídfelület elszakítása, a szakadozott felületű darab kitolása zajlik le a 
vágás utolsó fázisában. A vágórés nagysága elsősorban a vágáshoz szükséges munkát befolyásolja, 
amint az ábrából is kitűnik (kisebb vágórésnél nagyobb a munkaszükséglet). A vágóerő egzakt össze-
függése ma még nem ismeretes. A jelenleg alkalmazott összefüggésekből kitűnik, hogy a vágóerő 
nagyobb lesz, ha nagyobb az anyag alakítási szilárdsága, vastagsága, ha nagyobb a vágási vonal hosz-
sza és kisebb a vágás folyamán keletkező képlékeny zóna szélessége. 
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A kivágás munkaszükséglete: W = cFmaxs, [Nm]

ahol: c – korrekciós tényező (0,3-0,75)

A szükséges teljesítmény: P = (fWn)/η, [kW]

ahol: f – korrekciós tényező (1,1-1,4)

η – hatásfok.
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7.2.9. ábra 

Vezetőlapos szerszámház felépítése

 

Az elvégzett munka jellege szerint: kivágó,lyukasztó és összetett (hajlítással,mélyhúzással stb. kombi-
nált) szerszám ismeretes. 
− Működési módjuk szerint lehetnek: 
egyszerűek vagy több műveletesek (sorozat vagy blokk) a szerszámok. 
− A szerszámfelek megvezetése szerint: 
vezeték nélküli, vezetőlapos, vezetőoszlopos (csúszó vagy golyós) és vezetőhengeres szerszámokat 
gyártanak. 
− A sáv ütköztetés szerint ismeretesek: ütköző nélküliek, merev ütközősök, mozgó ütközősök, kereső-
csaposak (helyrehúzócsaposak), ldalvágóbélyegesek. 
− A vágólap kialakítás szerint: tömör, osztott, perselyezett, keményfém betétes, felhegesztett élű, 
stb. változat lehetséges. 
A lemezalakító szerszámoknak függetlenül attól, hogy az elkészítendő munkadarab alakja, terjedel-
me, az elkészítési mód következtében más és más követelményeket kell kielégíteniük, mégis közös 
vonásuk, hogy az elemeket rögzítő ház a szerszámok nagy többségénél egyezik, ugyanolyan felépíté-
sű esetlegesen egyes alkatrészek elmaradnak, mások viszont belépnek a szerszám szerkezeti kialakí-
tásától függően. Egyes szerszámház típusok a kereskedelemben készen kaphatók, lehetőleg ezeket 
használjuk fel a szerszámhoz.  
Ezeket a szerszámokat alakítógép (pl. körhagyósajtó) működteti, zárja és nyitja. A szerszám befogó-
csapját az alakítógép nyomószánjába szorítják, az alaplapot pedig a gép asztalához szorítják csavarok-
kal és szorítóvasakkal. Ha az alakítógép nyomószánja elindul lefele, a bélyegek belejárnak a vágólap 
furataiba és elvégzik a vágást. Az ábra jobb alsó részén ábrázoltuk a sávtervet. A sávterven a bélyegek 
keresztmetszetét vonalkázzuk. A sávterven 
feltüntetett v méret a szélhulladék az u pedig a hídszélesség mérete. Ezekre azért van szükség, hogy a 
szerszámok nyírásos vágást és ne forgácsolást végezhessenek. Méretüket a szakirodalom táblázatai 
tartalmazzák. Ha a B=D+2v szélességű sávot betoljuk a sávvezető lécek által biztosított résbe, a kézzel 
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benyomott előütközőig és ha zárjuk a szerszámot, elkészül a d átmérőjű lyuk. Az előütközőt elenged-
ve, azt rugója visszahúzza, így a sáv az ettől e=D+u távolságra levő merev ütközőig tolható előre. A 
szerszám zárásakor elkészül egy újabb lyuk és egy az előző löketben készült lyukkal koncentrikus D 
átmérőjű kivágás. A kivágó bélyeg helyrehúzó csapja (amely a lyukhoz lazán illeszkedik) korrigálja a 
sávvezetés és az előtolás hibáit. A vezetőlap egyik funkciója az, hogy a bélyegeket úgy vezesse, hogy a 
vágórés körben azonos legyen, másik funkciója az, hogy a felfelé mozgó bélyegekről a sávot lehúzza. 
A merev ütközős szerszámoknál a sávot akkor kell előre tolni, amikor a bélyegek felfelé mennek.  
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7.2.10. ábra 

Vezetőoszlopos (blokk) szerszám

1. Alaplap (MSZ 3452).

2. Hengeres, edzett szeg (MSZ 14887-78)

3. Vágólap (MSZ 3453)

4. Hengeresfejű tövigmenetes csavar 

(MSZ 2449) 

5. Belső kulcsnyílású csavar (MSZ 2472)

6. Sávnyomólap.

7. Kereklyukasztó (MSZ 3028-83).

8. Távolságtartó hüvely.

9. Bélyegtartó (MSZ 3453).

10.Nyomólap (MSZ 3453).

11.Zárócsavar.

12.Tányérrugó (MSZ 5280-80).

13.Befogócsap (MSZ 3453-77).

14.Fejlap (MSZ 3452).

15.Vezetőhüvely (MSZ 3468).

16.Kivágó bélyeg.

17.Helyrehúzócsap (MSZ 3458).

18.Lengővezetőlap (MSZ 3452).

19.Mélységütköző csap.

20.Vezetőoszlop (MSZ 3458).

21.Tartólemez.

22.Anyagvezetőléc

 

Egy-egy munkadarab általában több kivágó, lyukasztó, bevágó, stb. művelettel készül el. Ezek a mű-
veletek végezhetők sorban, egymást követően, vagy egy helyen összevonva, egyesítve. Az előbbi 
esetben sorozatszerszámról, az utóbbi esetben egyesített vagy blokkszerszámról beszélünk (ábra). 
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7.2.11. ábra Ütköztetési módok

 

Az ütköztetés végezhető a sáv végső élén, a hulladéksáv belső kontúrján, vagy a sáv oldalán kialakí-
tott ütköző élen (oldalvágó bélyeg alkalmazásával, vagy közvetlenül a kicsípő bélyeggel, kedvező 
munkadarab alaknál, amikor a kicsípő bélyeg egyúttal az oldalvágó bélyeg szerepét is betölti. A sáv 
pontos előtolása külön előtoló berendezéssel is 
megoldható, ekkor a szerszámba ütközőt nem építenek be, de helyrehúzó csapot, különösen a sok 
műveletes sorozatszerszámoknál alkalmaznak. 
A kivágandó darabok egymás közötti legrövidebb távolságát hídszélességnek (u), a darab körvonala 
és a sáv széle közötti legrövidebb távolságot széltávolságnak vagy szélhulladéknak (v), míg az oldalvá-
gó bélyeg által levágott részt oldalvágóra való ráhagyásnak (w) nevezzük. Sorozatgyártásnál a gazda-
ságosság érdekében arra kell törekedni, hogy a vágási körvonalak egymáshoz és a lemez széléhez 
képest minél közelebb kerüljenek. Emiatt az összekötő anyagrész szélességét (hídszélesség, széltávol-
ság) a lehető legkisebbre kellene venni. Egy meghatározott minimális érték alatt azonban a szerszám 
élettartama lecsökken, mert a szerszám palástján nagy nyomás ébred. Az összekötő híd merevsége a 
képlékeny zóna ellenállásából, és a nem alakított anyagrész rugalmas ellenállásából tevődik össze. Ha 
a híd szélessége változik, változni fog a rugalmasan deformált zóna nagysága is. A képlékeny zóna 
szélessége közelítőleg (0,5-1)s, ezért a hídszélesség, széltávolság minimálisan a lemezvastagsággal 
kell, hogy egyenlő legyen. Az s < 1 mm vastagságnál ennél nagyobb szélességet kell biztosítani, a híd-
nak a vágórésbe való behúzás elkerülése és a homloksorja csökkentése érdekében. Pontatlanabb 
előtolásnál szintén nagyobb hídszélességet kell választani.  



7.2. A vágás technológiái 351 

© Kári-Horváth, SZIE www.tankonyvtar.hu  

A kivágó szerszám elemeinek szilárdsági méretezése

A méretezésnél az MI 3438/1-74 javaslatot célszerű alapul venni, a következők 

szerint:

Bélyeg: kihajlása és nyomásra kell ellenőrizni. Kisméretű lyukakhoz lépcsős 

bélyeget kell választani a MSZ 3028-83 szerint, vagy perselyben meg kell vezetni a 

bélyeget, esetleg teleszkópikus megvezetést kell kialakítani. A kihajlásra való 

méretezést és a helyes bélyeg kialakításokat, beépítéseket tartalmazza a MI 

3438/1-74.2. fejezete.

Vágólap: a szakirodalom szerint hajlításra kell méretezni. A valóságban az 

igénybevétele, az oldalerők és a feszültséggyűjtő helyek miatt összetettebb. A 

szabványos vágólap befoglaló méreteket a tapasztalatra építve határozták meg 

(MSZ 3453-82), azokat biztonsággal lehet alkalmazni. Ellenőrzésképpen 

használhatók a MI 3438/1-74 irányelvek 3.3. fejezetében leírtak.

Rugók: a szükséges előfeszítő és maximális erő, rugó merevség és a 

rendelkezésre álló hely figyelembevételével kell megtervezni, az ismert 

szilárdságtani összefüggésekkel.

Egyéb szerszámelemek: úgy kell őket kialakítani, hogy azok a szerszám várható 

élettartama alatt, a dinamikus igénybevételeknek törés nélkül ellenálljanak.

 

Kivágó szerszám elemeinek szilárdsági méretezése 
 
A méretezésnél az MI 3438/1-74 javaslatot célszerű alapul venni, a következők szerint: 
  
Bélyeg: kihajlása és nyomásra kell ellenőrizni. Kisméretű lyukakhoz lépcsős bélyeget kell választani a 
MSZ 3028-83 szerint, vagy perselyben meg kell vezetni a bélyeget, esetleg teleszkópikus megvezetést 
kell kialakítani. A kihajlásra való méretezést és a helyes bélyeg kialakításokat, beépítéseket tartalmaz-
za a MI 3438/1-74.2. fejezete. 
  
Vágólap: a szakirodalom szerint hajlításra kell méretezni. A valóságban az igénybevétele, az oldalerők 
és a feszültséggyűjtő helyek miatt összetettebb. A szabványos vágólap befoglaló méreteket a tapasz-
talatra építve határozták meg (MSZ 3453-82), azokat biztonsággal lehet alkalmazni. Ellenőrzésképpen 
használhatók a MI 3438/1-74 irányelvek 3.3. fejezetében leírtak. 
 
Rugók: a szükséges előfeszítő és maximális erő, rugó merevség és a rendelkezésre álló hely figyelem-
bevételével kell megtervezni, az ismert szilárdságtani összefüggésekkel. 
  
Egyéb szerszámelemek: úgy kell őket kialakítani, hogy azok a szerszám várható élettartama alatt, a 
dinamikus igénybevételeknek törés nélkül ellenálljanak. 
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A vágólap és bélyeg tűrésszámítása

Feladat a bélyeg és a matrica gyártási méreteit és tűrését úgy meghatározni, hogy

az ezen szerszámokkal gyártott munkadarabok méretei az előírt tűrésen belül

legyenek, még a szerszámelemek kismértékű kopása, illetve a darab

visszarugózása után is.

A tűrésszámítás menete

Anyagba irányulóan helyezzük el a tűrésmezőket, így lyukaknál az alsó határméret,

míg csapoknál a felső határméret egyezik meg a névleges mérettel.

A kivágott darab méretét a matrica, a lyukasztott darab méretét a bélyeg határozza

meg.

A munkadarab vágás utáni rugalmas deformációját elhanyagolva, valamint

figyelembe véve azt, hogy a szerszám működése közben - kopás miatt - a bélyeg

mérete csökken, a vágólap mérete pedig nő, a szerszámelemek tűrésmezőit

lyukasztáskor az „a” ábra szerint, kivágáskor pedig a „b” ábra szerint kell elhelyezni

a munkadarab tűrésmezejéhez képest.

A tűrésmezőknél vigyázni kell arra, hogy mivel a tűrések átmérőre vonatkoznak, a

vágórésnél is az egyoldali rés (u=z/2) kétszerese (z) szerepel!

 

A vágólap és bélyeg tűrésszámítása 
Feladat a bélyeg és a matrica gyártási méreteit és tűrését úgy meghatározni, hogy az ezen szerszá-
mokkal gyártott munkadarabok méretei az előírt tűrésen belül legyenek, még a szerszámelemek kis-
mértékű kopása, illetve a darab visszarugózása után is. 
A tűrésszámítás menete 
 
Anyagba irányulóan helyezzük el a tűrésmezőket, így lyukaknál az alsó határméret, míg csapoknál a 
felső határméret egyezik meg a névleges mérettel. 
 
A kivágott darab méretét a matrica, a lyukasztott darab méretét a bélyeg határozza meg.  
 
A munkadarab vágás utáni rugalmas deformációját elhanyagolva, valamint figyelembe véve azt, hogy 
a szerszám működése közben - kopás miatt - a bélyeg mérete csökken, a vágólap mérete pedig nő, a 
szerszámelemek tűrésmezőit lyukasztáskor az „a” ábra szerint, kivágáskor pedig a „b” ábra szerint 
kell elhelyezni a munkadarab tűrésmezejéhez képest.  
 
A tűrésmezőknél vigyázni kell arra, hogy mivel a tűrések átmérőre vonatkoznak, a vágórésnél is az 
egyoldali rés (u=z/2) kétszerese (z) szerepel! 
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7.2.12. ábra A tűrésmezők elhelyezkedése

a) ha a munkadarab külső mérete tűrésezett

b) ha a munkadarab belső átmérője tűrésezett

 

 
A szerszámelemek tűréseit úgy kell megválasztani, hogy az előirányzott (optimális) vágóréstől (zopt) a 
tényleges ne térjen el kb. 30 %-nál nagyobb mértékben, továbbá lyukasztáskor a bélyeg tűrésmező-
jének szélessége, kivágáskor pedig a vágólapé ne legyen nagyobb, mint a munkadarab tűrésmező 
szélességének 0,1-0,15-szöröse (a szerszámélek kopása miatt), végül a vágólap tűrésmezőszélessége 
legyen egy IT fokozattal nagyobb, mint a bélyegé - a könnyebb gyárthatóság érdekében. A vágás 
elemzésénél elmondottak miatt célszerű a zmin = zopt egyenlőségből kiindulni.  
Az irodalmi adatok szerint kivágás-lyukasztásnál a munkadarab pontossága IT9-IT12, és ehhez IT6-IT8 
szerszámpontosságot javasolnak. A vázolt számítás csereszabatosságot biztosító szerszámgyártást 
tételez fel. A kivágó szerszámok többsége azonban egyedi gyártással készül. Elkészítik a bélyeget a 
végleges méretre, véglegesen beépítik a felső szerszámfélbe, és ehhez alakítják ki a vágólap áttörését 
úgy, hogy a vágási vonal mentén egyenletes legyen a vágórés. Ezáltal könnyebben megvalósítható a 
szerszám gyártása, megfelelő a vágott felület minőség, a munkadarab mérete, de nem csereszabato-
sak a szerszám elemei. 
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Pontossági vágás

Az olyan munkadarabok, amelyek, vágott felületének simának, sorjamentesnek, a 

lemezsíkra merőlegesnek kell lennie ill. szűk méret- és alaktűrésekkel készítendők, 

nem gyárthatók (csak) hagyományos kivágással.

Pontossági vágással vagy finomkivágással e fokozott minőségi követelmények 

teljesíthetők. 

Az alkalmazandó vágórés kb. tizede a hagyományos kivágásnál alkalmazottnak. 

Olyan alakítógépre kell szerelni a finomkivágó szerszámot, ami biztosítani tudja az 

ékgyűrű, az ellenbélyeg, és a kivágóbélyeg pontos, összehangolt, szabályozott 

sebességű ill. erejű működtetését.

7.2.13. ábra Pontossági vágás

 

Pontossági vágás 
 
Pontossági vágáskor a hagyományos módon, ráhagyással kivágott munkadarabot tájolólap központo-
sítja a vágólaphoz, majd a vágóbélyeg a vágólapba nyomja, miközben a vágott felületről a hibás réteg 
"leborotválódik". Az után vágott darab a vágólapon keresztül távozik a szerszámból.  
Finomkivágáskor a vágott kontúr külső oldalán a sávba vagy a szalagba nyomott ékgyűrű, a belső 
oldalán az ellenbélyeg hoz létre a vágólappal ill. a vágóbélyeggel együtt nyomófeszültséget és ezzel 
kedvezőbb feszültség-állapotot a törésig elviselhető alakváltozás megnövelésére. A vágási folyamat 
során a nyírt zóna mindvégig képlékeny állapotban marad, így a vágási felületen repedés, ill. tört, 
szakadozott rész nem képződik. Az alkalmazandó vágórés kb. tizede a hagyományos kivágásnál al-
kalmazottnak. Olyan alakítógépekre kell szerelni a finomkivágó szerszámot, ami biztosítani tudja az 
ékgyűrű, az ellenbélyeg, és a kivágó bélyeg pontos, összehangolt, szabályozott sebességű ill. erejű 
működtetését. A síkfolyatásos darabolás rúdanyagok vágására szolgáló eljárás, amely a vágott felület 
környezetében nem okoz torzulást és anyagveszteség nélküli szétválasztást 
tesz lehetővé. Az anyagban a vágás síkja környezetében folyáshatárhoz közeli mértékű axiális irányú 
nyomófeszültséget hoznak létre, majd a vágókéseket a vágási sík mentén elcsúsztatják a teljes szétvá-
lasztás eléréséig. 
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Egyéb vágási műveletek

7.2.16. ábra Kézi vágás (fűrészelés)

7.2.17. ábra Gépi vágás (fűrészelés)

7.2.14. ábra Levágás
7.2.15. ábra Körbevágás

 

Egyéb vágási műveletek 
 
A forgácsoló vágás legjellegzetesebb eljárása a fűrészelés, ami darabolás ill. leszabás mellett keskeny 
hornyok és rések kialakítására is alkalmazható. A megfelelő sebességgel haladó vagy forgófűrészlap 
pontos vezetésével és a munkadarab szilárd befogásával sík és kis érdességű, méretpontos vágott 
felület hozható létre. A fűrészlap forgácsolás közbeni beszorulásának elkerülésére és szabadon futá-
sának biztosítására alkalmazott megoldások: a terpesztés (fogak váltakozva jobbra-balra hajtogatá-
sa), a hullámosítás(fogsor hullám alakra hajlítása), zömítés(szélesebb fogél kialakítása), köszörülés 
(fűrészlap fokozatos vékonyítása). 
Nagyobb teljesítményű gépi fűrészelés lap-, szalag-vagy körfűrésszel végezhető. Az állványos fűrész-
gépbe befogott fűrészlap előre-hátra (alternáló) mozgatását pl. elektromotoros meghajtású forgaty-
tyús mechanizmussal valósítják meg. A lökethosszt és a forgácsolóerőt a vágathossznak megfelelően 
állítják be. A visszatérő löketben (üresjáratban) a fűrészlapot bütykös tárcsával vagy hidraulika-
hengerrel megemelik. A szalagfűrészgépben egy végtelenített fűrészszalag fut kettő vagy három tár-
csára kifeszítve, így nincsen üres löket. A gépek vízszintesen vagy függőlegesen futó fűrészlappal dol-
goznak, melyek közül az előbbit csak darabolásra, az utóbbit bevágásra is használják. A köralakú fű-
részlap kerülete mentén marással kialakított vagy keményfémből beszerelt fogak forgácsolnak. Az 
előtolás a körfűrészgéptől függően vízszintesen oldalról vagy függőlegesen felülről lefelé történhet.  
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7.2.18. ábra Plazmavágás

a) A plazmavágás elve

b) A plazmavágás eszközei

Termikus vágás

 

Termikus vágás 
 
A korrózióálló acélok, az öntöttvasak, a réz, az alumínium és ötvözeteik stb. csak plazmavágással 
élezhetők le vagy darabolhatók. A plazmavágás során nem megy végbe exoterm folyamat, mivel a 
vágandó anyag nem ég el oxigénben. A vágandó résben az intenzív és erősen koncentrált plazma a 
fémet megolvasztja, a gázok kinetikai energiája a megolvasztott fémet a vágási résből eltávolítja.  
A plazmavágáshoz használt fontosabb gázkeverékek a következők: 
Argon+hidrogén kézi vágáshoz 80…67% Ar + 20…33% H2;  
gépi vágáshoz 70…60% Ar + 30…40% H2. 
A plazmavágás előnye, hogy a kémiai reakciókkal járó lángvágással ellentétben a vágás sikere nem 
függ a vágandó anyagtól. Külső ívű plazmavágáskor a plazmasugár a vágórésbe hatolva növekvő mér-
tékben elhasználódik, s egy lefelé szűkülő szakasz alakul ki. A plazmasugár nagy kilépési sebessége 
következtében az ív mélyen  a keletkező résbe nyúlik és talppontja fel-alá oszcillál. Közben az 
anyag megolvad, részben elpárolog, részben a plazmasugár nagy  kinetikai energiája által kisod-
ródik a résből. A plazmavágás több változatát fejlesztették ki a vágás minőségének javítására, ill. a 
költségek csökkentésére (pl. olcsóbb hordozóanyag). A legterjedtebb, argon-hidrogén keverékkel 
való vágás nagy előnye, hogy könnyen kezelhető, a berendezések egyszerűek. Kézi és gépi úton is 
használhatók 10...100 kW-ig, 80 mm vastagságú lemez is vágható.  
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Lángvágás

A vágófejet (1) a gördülő kocsira (2) szerelik. A vágóoxigén a 3 csapon keresztül jut a 

vágóégőhöz. A 4 csap az előmelegítő láng szabályozására szolgál. 

Az előmelegítő láng valamilyen éghető gáz és oxigén keveréke (pl.: acetilén + oxigén)

A lángvágás feltételei:

a fém oxigénben elégethető legyen

a fém gyulladási hőmérséklete az olvadáspontja alatt legyen

a fém oxidjának olvadáspontja kisebb legyen, mint a fém 

olvadáspontja, az égéstermékek hígfolyósak, könnyen eltávolíthatóak legyenek a 

fém égéshője (reakcióhője) lehetőleg nagy, hővezető képessége csekély legyen.

7.2.19. ábra A lángvágás berendezése

 

Lángvágás 
 
Lángvágáskor a vágandó vonal kezdőpontját elő kell melegíteni. Ezután az előmelegített helyre irányí-
tott oxigénsugárral a vasat elsalakosítják. A képződött hígfolyós salakot az oxigénsugár nyomása a 
hézagból kiszorítja. 
Minél nagyobb a vágandó lemez vastagsága, annál nagyobb legyen az oxigén nyomása és a fúvóka 
furata. (Az oxigén nyomását csak a gyakorlatban megállapított optimális értékig célszerű növelni.) 
Előnyös a vágási teljesítményre az oxigén tisztasága.  
A lángvágás legelőnyösebben a kis karbontartalmú acélokhoz használható.  
Gazdasági előnyt (gyorsítás) jelent, ha a vágandó anyagot előmelegítik. 
A láng csak a felületet hevíti, a mélyebben fekvő részeket pedig a fém égéshője, kismértékben a salak 
hője és a hevítőláng melegíti.  
A lángvágás feltételei: 
a fém oxigénben elégethető legyen 
a fém gyulladási hőmérséklete az olvadáspontja alatt legyen 
a fém oxidjának olvadáspontja kisebb legyen, mint a fém  
olvadáspontja, az égéstermékek hígfolyósak, könnyen eltávolíthatóak legyenek a fém égéshője (reak-
cióhője) lehetőleg nagy, hővezető képessége csekély legyen. 
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Lézeres vágás

A lézer sugár helyileg megolvasztja a vágandófémet, az olvadékot gáz fújja ki

• elsősorban fémek vághatók, közelítően 25 mm-ig

• robotra szerelve tetszőleges alakú vágás valósítható meg

7.2.20. ábra Lézeres vágás

 

Lézeres vágás 
 
Lézervágásnál a fotonokból álló, monokromatikus (egyszínű), kis divergenciájú (közel párhuzamos 
nyalábú), koherens (állandó fáziskapcsolatú) fotonokból álló lézersugár fókuszolásával olyan 
nagyteljesítménysűrűséget (p=P/A[W/mm2]) lehet elérni, melynek hatására az anyag lokálisan meg-
olvad és elgőzölög. Megfelelő gázsugár befúvásával - a keletkező keskeny vágórésből -az elgőzölögte-
tett anyag eltávolítható. A lézersugár és az anyag kölcsönhatásakor a sugárzás egy része visszaverő-
dik, másik része elnyelődik. Az elnyelődés mértéke, azaz az abszorpciós tényező értéke a sugárzás 
hullámhosszától és az anyag minőségétől függ. A vágás és a hegesztés szempontjából is a minél na-
gyobb abszorpciós tényező előnyös. A rosszabb abszorpciójú anyagokat speciális bevonattal látják el 
megmunkálás előtt. Gyakorlatilag minden anyag vágható lézerrel, ami gyorsan ki-bekapcsolható, 
automatizálható és bármely optikai úton (mechanikai kontaktus nélkül) elérhető anyagtartomány 
megmunkálására alkalmas.  
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A lézeres vágás fajtái:

• oxigénes vágás:

A fókuszált lézernyaláb a vágandó anyagot a gyulladási hőmérsékletre hevíti. 

A vágási résbe fúvott nagytisztaságú (3,5-ös) oxigén segédgáz elégeti az 

anyagot és kifújja a keletkezett salakot. Az égési folyamat gyorsítja a vágást. Ezt 

a technológiát leginkább a normál acélok vágására használják.

• nagynyomású inert gázos vágás 

A fókuszált lézernyaláb megolvasztja a vágandó anyagot. Az olvadékot kb. 20 

bar nyomású, nagytisztaságú (4,5-ös) inert segédgáz (leggyakrabban nitrogén) 

fújja ki a vágási résből. Ezt az eljárást például rozsdamentes acélok, 

szerszámacélok, alumínium, stb. vágására használják. 

• szublimációs vágás

A fókuszált lézernyaláb elgőzölögteti a vágandó anyagot. Inert gáz (nitrogén 

vagy argon) fújja ki a gőzt a vágási résből. Ez a módszer azoknál az anyagoknál 

használatos, amelyeknek nincs folyadék fázisa, illetve nem képeznek olvadékot. 

Ilyenek például a papír, fa, egyes műanyagok, textíliák és a kerámia. 

 

A lézeres megmunkálások közül a vágás terjedt el a legszélesebb körben. Az eljárás rendkívül rugal-
mas, sokoldalúan használható és nagyon jó minőségű vágási felületet ad. Sokféle anyag vágható, de 
ez függ az anyag felületének abszorpciós tulajdonságaitól, az anyag olvadáspontjától, hővezető ké-
pességétől, stb. A lézeres vágáshoz jellemzően 2-4 kW-os CO2 lézereket használnak, de 1-2 kW-os 
Nd:YAG lézereket is alkalmaznak finomabb megmunkálásokhoz. -oxigénes vágás:A fókuszált lézer-
nyaláb a vágandó anyagot a gyulladási hőmérsékletre hevíti. A vágási résbe fúvott nagytisztaságú 
(3.5-ös) oxigén segédgáz elégeti az anyagot és kifújja a keletkezett salakot. Az égési folyamat gyorsítja 
a vágást. Ezt a technológiát leginkább a normál acélok vágására használják. - nagynyomású inert gá-
zos vágás A fókuszált lézernyaláb megolvasztja a vágandó anyagot. Az olvadékot kb. 20 bar nyomású, 
nagytisztaságú (4.5-ös) inert segédgáz (leggyakrabban nitrogén) fújja ki a vágási résből. Ezt az eljárást 
például rozsdamentes acélok, szerszámacélok, alumínium, stb. vágására használják. - szublimációs 
vágás 
A fókuszált lézernyaláb elgőzölögteti a vágandó anyagot. Inert gáz (nitrogén vagy argon) fújja ki a 
gőzt a vágási résből. Ez a módszer azoknál az anyagoknál használatos, amelyeknek nincs folyadék 
fázisa, illetve nem képeznek olvadékot. Ilyenek például a papír, fa, egyes műanyagok, textíliák és a 
kerámia.  
A lézeres vágás előnyei:Érintésmentes technológia, tetszőleges bonyolultságú, kis és nagyméretű 
alkatrészek egyaránt kivághatók. Nincs szükség kivágó szerszámra vagy szerszámcserére. Precíz, a 
vágási rés mindössze néhány tized milliméter. A nagy energiasűrűség miatt a hőnek kitett zóna kes-
keny, a vetemedés csekély. A vágás gyors, a vágási felület sima, sorjamentes.  
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Lézeres vágás

• érintkezésmentes termál vágási eljárás, a legnagyobb pontossággal, 

• erősen fókuszált lézer sugár következtében nagyon keskeny vágási rés (0,1 – 0,6 

mm) és minimális a hő okozta alakváltozás, 

• leélezés 15 mm vastagságig lehetséges, 

• a lángvágással és a plazmavágással összehasonlítva, a lézervágás után további

felület megmunkálásra nincs szükség.

A lézeres vágás előnyei:

• Érintésmentes technológia, tetszőleges bonyolultságú, kis és nagyméretű 

alkatrészek egyaránt kivághatók. 

• Nincs szükség kivágó szerszámra vagy szerszámcserére. 

• Precíz, a vágási rés mindössze néhány tized milliméter. 

• A nagy energiasűrűség miatt a hőnek kitett zóna keskeny, a vetemedés csekély. 

• A vágás gyors, a vágási felület sima, sorjamentes. 

 

Lézeres vágás 
  érintkezésmentes termál vágási eljárás, a legnagyobb pontossággal, • erősen fókuszált lézer sugár 
következtében nagyon keskeny vágási rés (0,1 – 0,6 mm) és minimális a hő okozta alakváltozás,  
• leélezés 15 mm vastagságig lehetséges,  
• a lángvágással és a plazmavágással összehasonlítva, a lézervágás után további felület meg-
munkálásra nincs szükség. 
A lézeres vágás előnyei: 
Érintésmentes technológia, tetszőleges bonyolultságú, kis és nagyméretű alkatrészek egyaránt kivág-
hatók.  
Nincs szükség kivágó szerszámra vagy szerszámcserére.  
Precíz, a vágási rés mindössze néhány tized milliméter.  
A nagy energiasűrűség miatt a hőnek kitett zóna keskeny, a vetemedés csekély.  
A vágás gyors, a vágási felület sima, sorjamentes.  
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7.2.21. ábra Lézeres vágógép
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Abrazív vízsugaras vágás

Nagynyomású vízsugár (~3800 bar) vágja át az anyagot, gyakran a sugárba abrazív

anyagot (pl.: gránit őrleményt) adagolnak

• A lemezt koordináta asztal mozgatja x és y irányban

• Szinte minden anyag vágható ezzel az eljárással, acél lemez 100 mm-ig is

7.2.22. ábra Vízsugaras vágógép

 

Abrazív vízsugaras vágás 
 
Vízsugaras vágássorán a nagy nyomással (≈4000 bar), kb. 0,1 mm átmérőjű fúvókán keresztül áramol-
tatott (28 liter/óra)víz háromszoros hangsebességgel nekiütközik a vágandó anyagnak és kinetikus 
energiája révén eróziós koptató hatást vált ki. Megkülönböztethetünk vízsugárral megvalósuló 
„waternife” vágást; valamint abrazív anyagos vízsugárral megvalósuló „paser” vágást. Amennyiben a 
vízsugár nem tartalmaz kemény finom szemcséket (pl. SiC-ot, SiO2-ot), akkor papír, fa, gumi, textil, 
bőr, üveggyapot, rétegelt lemez, karbon-vagy üvegszállal erősített műanyag stb. vágására alkalmas. 
Fémek (nagyszilárdságú acél, Ti-és Al-ötvözetek, ...) természetes vagy mesterséges kerámiák, üvegek, 
kompozitok csak szemcseadagolással vághatók. A kialakuló, jó felületminőségű vágási rés 1,2-1,5 mm 
széles, lefelé enyhén összeszűkülő. Az abrazív szemcse- adalék közvetlenül a fúvóka előtt kerül a víz-
sugárba. Az erős koptató hatás miatt a fúvóka zafírból készül, de így is gyakori cserére szorul. A fel-
használt víz tisztasága a lehető legnagyobb ill. szilárd szennyező tartalma - a nagynyomású alkatré-
szek kímélése érdekében - a lehető legkisebb kell legyen.  
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A vízsugár vágás hasznos alternatívája lehet a hagyományos termál

vágásoknak. 

A kiegészítésként a vízsugárba adagolt koptató (abrazív) anyagok a fémes és nem-

fémes anyagok széles változatainak vágását teszik lehetővé kiváló

alakpontossággal, mint pl.: lágyacél, rozsdamentes acél, titán, alumínium, kövek, 

üveg, kerámia, műanyagok és kompozitok.

A részecskék eloszlási sűrűsége és apró mérete miatt ebben a vonalban egy 

rendkívül egységes és pontos anyageltávolítás jön létre. Ez maga a vágási él.

Megfelelő sűrítési viszony és előtolás esetén elérhető a szinte köszörüléshez 

mérhető felületi minőség is. Vízsugaras vágás közben nincs sorja képződés és 

minimális a munkadarab hevülés (25-40 °C). 

A berendezést ESAB vágógéphez csatlakoztatva kiváló eredményt lehet elérni. 

Az eljárás követelményeinek kielégítésére az ESAB lineáris pályavezetéssel készült

gépével teljesen kihasználhatók a vízsugár által biztosított lehetőségek. 

A szervóhajtású hajtóegységek koptató anyaggal 2,5 – 25 000 mm/perc vágási

sebesség elérését teszik lehetővé. 

Csak víz használatánál a vágási sebesség 50 000 mm/perc-ig terjedhet.

(http://www.esab.co.hu/)

 

Vízvágás esetén egy kis átmérőjű, igen nagy nyomású folyadéksugár halad extrém sebességgel a cél-
tárgy felé. Áramában több millió apró részecskét szállít, közel 2.5 szeres hangsebességgel. Ezek a 
szemcsék speciális, erre a célra előállított nagy szilárdságú kőzet darabkák, melyeket egy adagoló 
rendszer kever a vízáramba. Becsapódásuk során oly mértékű energiát továbbítanak az anyag felé, 
mintha sok tízezer apró ágyú bombázná a vágósíkot. Mivel a sugár jól fókuszált, (létezik 0.1 mm át-
mérőjű fúvóka is) ezért csak egy pontos vonal mentén fejti ki vágó hatását. A részecskék eloszlási 
sűrűsége és apró mérete miatt ebben a vonalban egy rendkívül egységes és pontos anyageltávolítás 
jön létre. Ez maga a vágási él. 
Megfelelő sűrítési viszony és előtolás esetén elérhető a szinte köszörüléshez mérhető felületi minő-
ség is. Vízsugaras vágás közben nincs sorja képződés és minimális a munkadarab hevülés (25-40 °C).  
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A vízsugaras vágás technológiájának legnagyobb előnye, hogy maga a folyamat 

hidegvágási eljárás és gyakorlatilag bármely anyag vágható. Legnagyobb 

hátránya, hogy viszonylag költséges technológia.

Előnyei:

a vágás során nem keletkeznek, illetve nem használnak környezetre káros 

anyagokat (mert nincs hűtő- és kenőfolyadék, nincsenek felszabaduló gázok, stb.) 

a vágási felületen nem keletkezik salakanyag 

a vágható anyagi minőség skálája igen széles 

a vágható anyagok vastagsága akár 30 cm is lehet, még vas esetén is meghaladja 

a 10 cm-t 

a kicsi vágórésnek (0,03-1,6 mm) köszönhetően minimális az anyagveszteség 

a vágás gyors 

bonyolult alakzatok hozhatók létre 

a vágási felületen nincs hőmérséklet-emelkedés, ezáltal a vágott anyag belső 

tulajdonságai nem változnak meg 

 

A vízsugaras vágás technológiájának legnagyobb előnye, hogy maga a folyamat hidegvágási eljárás 
és gyakorlatilag bármely anyag vágható. Legnagyobb hátránya, hogy viszonylag költséges technoló-
gia. 
 
Előnyei: 
a vágás során nem keletkeznek, illetve nem használnak környezetre káros anyagokat (mert nincs 
hűtő- és kenőfolyadék, nincsenek felszabaduló gázok, stb.)  
a vágási felületen nem keletkezik salakanyag  
a vágható anyagi minőség skálája igen széles  
a vágható anyagok vastagsága akár 30 cm is lehet, még vas esetén is meghaladja a 10 cm-t  
a kicsi vágórésnek (0,03-1,6 mm) köszönhetően minimális az anyagveszteség  
a vágás gyors  
bonyolult alakzatok hozhatók létre  
a vágási felületen nincs hőmérséklet-emelkedés, ezáltal a vágott anyag belső tulajdonságai nem vál-
toznak meg  
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Hátrányai:

pontossági problémák (az anyagfüggő koptatási hatás miatt kialakuló vágórés az 

adott anyagi összetételre jellemző, nem sima felületű) 

a fókuszálók viszonylag alacsony élettartama 

vízpára keletkezése 

a vágás közben fröccsenő víz és egyéb anyagok 

a magas zajszint 

a nagynyomású szivattyú gyakori kötelező szervizelése (tömítések cseréje) 

a vágóasztalt képező kádban időről időre felgyülemlő abrazív homok és egyéb 

beleeső, a vágáskor keletkező anyagdarabok, amelyet a gép szüneteltetése mellett 

ki kell takarítani 

 

Hátrányai: 
 
pontossági problémák (az anyagfüggő koptatási hatás miatt kialakuló vágórés az adott anyagi össze-
tételre jellemző, nem sima felületű)  
a fókuszálók viszonylag alacsony élettartama  
vízpára keletkezése  
a vágás közben fröccsenő víz és egyéb anyagok  
a magas zajszint  
a nagynyomású szivattyú gyakori kötelező szervizelése (tömítések cseréje)  
a vágóasztalt képező kádban időről időre felgyülemlő abrazív homok és egyéb beleeső, a vágáskor 
keletkező anyagdarabok, amelyet a gép szüneteltetése mellett ki kell takarítani  
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Vágható anyagok széles választéka:

Ötvözött acél

Rozsdamentes acél (inox)

Akrilok

Aluminium

Aluminium ötvözetek

Bóracél pajzs

Bronz

Golyóálló üveg

Szénszálas anyagok

Öntött vas

Kerámia

Járólap

Kobalt

Réz

Egzotikus ötvözetek

Expandált lemezek

Üvegszálas anyagok 

Hab 

Gránit 

Grafit

Edzett acél 

Melegen hengerelt acél 

Inconel - ausztenites 

nikkel-króm alapú 

szuperötvözet

Kevlar

Mészkő

Linoleum

Magnézium 

Márvány

Lágy acél

Molibdén

Mylar lemezek

Neoprene

Nikkel ötvözetek

Niobium

Nylon

Fenolok

Plasztik

Plexiüveg

Kemény felületű polimerek

Polikarbonát lemezek 

Polietilén

Porcelán

PVC

Gumi

Szilikon

Tantál

Teflon

Hőálló plastik

Vágólapok

Bádog, pléh

Titán

Szerszám acél

Wolfram

Uretán

Vinyl

Fa

Kovácsolt acél

Zink

 

A vízsugár vágás nagy előnye a lézerrel szemben, hogy az anyagok szinte mindegyikén alkalmazható 
tekintet nélkül azok szerkezeti felépítésére, továbbá kifejezetten nagy a maximális vágási vastagság. 
A rendszer képes akár 150 mm vastagságú fém- ill. kő táblát is átvágni! Ilyen teljesítményű lézeres 
rendszer egyelőre még nem létezik, de kifejlesztésére nem is nagyon törekszenek, mert üzemeltetése 
gazdaságtalan lenne. 
A forgácsoló eljárások nem képesek például a tömör szemcsés kőzetek, üveg vagy a habosított anya-
gok megmunkálására, hiszen a marók geometrai éleit nem lehet ennek megfelelően köszörülni, mert 
gazdaságtalan és műszakilag nehezen kivitelezhető lenne. A vízsugaras vágással vágható anyagoknak 
igen széles a választéka, ezeket a következő ábra mutatja be. 
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Ultrahangos vágás

Az előző eljárásokkal nem vagy nehezen ill. nem eléggé kicsi érdességgel 

megmunkálható rideg, elektromosan nem vezető anyagok(műszaki kerámiák, 

üvegek, félvezetők stb.) vágására használható technológia. 

Az alkalmazott berendezések a magnetostrikció elvén működnek. 

A szerszámot a ferromágneses anyagból készült rezonátor után csatlakoztatott 

akusztikai transzformátorhoz forrasztással erősítik. 

Az akusztikai transzformátort a rezonátor által keltett mechanikai rezgés 

amplitúdójának megnövelésére alkalmazzák. 

Hátránya, hogy viszonylag kicsi az átvágható keresztmetszet az 

energiahasznosítás hatásfoka sem túl jó (kb. 40 %).

7.2.23. ábra Ultrahangos 

vágóberendezés felépítése

 

Ultrahangos vágás 
 
Az ultrahangos vágás elsősorban más eljárásokkal nem vagy nehezen ill. nem eléggé kicsi érdességgel 
megmunkálható rideg, elektromosan nem vezető anyagok(műszaki kerámiák, üvegek, félvezetők 
stb.) vágására használható technológia. Az alkalmazott berendezések a magnetostrikció-elvén ala-
pulnak. A 20-30 kHz frekvenciával -a vágási vonalnak megfelelő irányban -rezgő szerszám és a mun-
kadarab között lévő szuszpenzió lebegő kemény szemcséi ide-oda mozogva, áramolva, erodáló hatás 
révén elkoptatják az anyagot, kialakítva a szerszámvastagsághoz igazodó vágórést. Szerszámként pl. 
0,2 mm vastag permendur(49% Co+ 49% Fe+ 2% V) lemezt, szemcseként igen finom bórkarbidot 
használnak vizes szuszpenzióban. A szerszámot a ferromágneses anyagból készült - hossztengelyével 
párhuzamos irányú, váltakozó mágneses térbe helyezett –rezgő (rezonátor) után csatlakoztatott 
akusztikai transzformátorhoz forrasztással erősítik. Az akusztikai transzformátort a rezgő által keltett 
mechanikai rezgés amplitúdójának megnövelésére alkalmazzák. Hátrány, hogy viszonylag kicsi az 
átvágható keresztmetszet az energiahasznosítás hatásfoka sem túl jó (kb. 40 %). 
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A hagyományos technológiákhoz képest ultrahangos vágás közben a vágófej 

olvasztja az anyag széleit, ezáltal nem szálasodik, nem igényel utólagos 

munkálatokat. Legjobb példa a textiliparban is használt műszálas anyagok vágása.

Alkalmazási területe: 

• élelmiszeripar

• textilipar

• álllateledel gyártás

• csomagolástechnika

7.2.24. ábra Ultrahangos vágóberendezés

 

A hagyományos technológiákhoz képest ultrahangos vágás közben a vágófej olvasztja az anyag széle-
it, ezáltal nem szálasodik, nem igényel utólagos munkálatokat. Legjobb példa a textiliparban is hasz-
nált műszálas anyagok vágása. 
Alkalmazási területe:  
• élelmiszeripar 
• textilipar 
• álllateledel gyártás 
• csomagolástechnika 
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1. Ismertesse a vágás alapfogalmait!

2. Vázlat segítségével mutassa be milyen vágási műveleteket ismer?

3. Mutassa be vázlat segítségével a lyukasztás ls a kivágás közötti különbséget!

4. Mutassa be vázlat segítségével a szerszám vezetőelemeit!

5. Sorolja fel az oldalvágó bélyegek használatának előnyeit és hátrányait!

6. Mi a pontossági vágás?

7. Milyen egyéb vágási műveleteket ismer?

Ellenőrző kérdések:
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Összefoglalás 
Ebben a fejezetben megismerkedhettünk a különböző vágási technológiákkal, az egyszerű 
darabolástól egészen a különleges technológiákig (plazmavágás, vízsugaras vágás, ultra-
hangos vágás).  
Foglalkoztunk a kivágás, lyukasztás elvével, szerszámainak felépítésével. 
Mindegyik bemutatott technológiánál igyekeztünk bemutatni az eljárás elvét, berendezését, 
esetlegesen a technológiai paraméterek meghatározását, ill. az adott technológia előnyeit és 
hátrányait. 
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Angol kulcsszavak (English keywords)

• blanking,

• piercing

• plasma cutting, 

• laser cutting, 

• jet cutting, 

• ultrasound cutting

• kivágás,

• lyukasztás

• plazmavágás,

• lézeres vágás, 

• vízsugaras vágás, 

• ultrahangos vágás
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Anyagtechnológiák

7. A forgácsolás, vágás technológiái
7.3. Egyéb anyagszétválasztó eljárások

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Szerző: Dr. Kári-Horváth Attila  
kari-horvath.attila@gek.szie.hu

 

Bevezetés: 
Napjaink ipari-technológiai gyakorlata mindinkább valóssá teszi azt a törekvést, ami korábban több-
nyire csak idealizát formában, perspektívikusnak vélt, de kevésbé alkalmazott tudományos-kutatási 
eredményekben realizálódott. Az ilyen fejlesztések többek között a teljesítmény (termelékenység) 
növelését célozzák az energiafelhasználás egyidejű csökkentése mellett. At energiatakarékosság ilyen 
feltételek közötti megvalósulásának lehetősége az energia koncentrálása a megmunkálandó anyag 
minimális térfogata. Ebből fakad az úgynevezett nagy teljesítménysűrűségű vagy elterjedtebb szó-
használattal nagy energiasűrűségű ill. az ezt megvalósító eljárások alkalmazása. 
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Szikraforgácsolás

A szikraforgácsolás szerepét a fémmegmunkálásban előnyei határozzák meg:

• bármilyen  kemény,  fémesen  vezető  anyag  nála  lágyabb  szerszámmal,  

nagy pontossággal megmunkálható megfelelő felületi minőségűre,

• szikraforgácsolás közben gyakorlatilag nem lépnek fel mechanikai 

erőhatások, amelyek a munkadarabot és szerszámot eltorzítanák,

• sorja nem keletkezik.

A szikraforgácsolás alkalmas:

• bonyolult  alakú,  méretpontos  felületek  előállítására kemény  (edzett)  anyagba 

(szerszámgyártás)

• kis keresztmetszetű nyílások, áttörések készítésére (alkatrészgyártás - pl.:  

dízeladagolószivattyúk,  porlasztók,  gázturbina-hűtőfuratok-,  a  nukleáris  

technikában  használt alkatrészek)

• alakos felületek körülvágására (kissorozatú lemezalkatrész-gyártás, 

szerszámjavítás)

• igen kemény anyagok darabolására (laboratóriumi munkák)

• a szerszámüregek     hőkezelés     nélküli     felújítására     

továbbsüllyesztéssel (szerszámjavítás).

 

Szikraforgácsolás 
A szikraforgácsolás alapjainak kidolgozása és az ipari hasznosítása a szovjet Lazarenko házaspár ne-
véhez fűződik, akik 1943-ban szabadalmaztatták eljárásukat.  
Két évvel a szikraforgácsolás feltalálása után 1945-ben Perfilev és Bauer szabadalomként bejelentette 
azt a gondolatot, hogy szerszámelektródaként egy folyamatosan letekercselt huzalt alkalmazzanak.  
A fémmegmunkálás legismertebb és jelenleg is legnagyobb mértékben használt technológiája a mec-
hanikai forgácsolás, amelynek során a munkadarabba nála keményebb, ék alakú testet, forgácsoló-
szerszámot nyomunk be. A szerszám megszünteti az anyagszemcsék között a kohéziós kapcsolatot és 
ezzel anyagot választ le a munkadarabról. 
A mechanikai forgácsolás mechanikai energiát használ fel, a hajtásokra (mozgatásokra) azonban zö-
mében villamos energiát alakít át mechanikai energiává, azaz a villamos energia közvetett hasznosí-
tásáról van szó. 
A villamos megmunkálások a villamos energia közvetlen hasznosítását teszik lehetővé. A forgácsoló-
szerszám nem vesz részt többé a folyamatban, helyébe a szerszámelektróda lép. A villamosság új 
szerepkörében hatalmas távlatot tárt a fémmegmunkáló ipar elé, lehetővé téve bármely áramvezető 
anyag megmunkálását függetlenül keménységétől, fizikai és vegyi tulajdonságaitól. 
Természetesen ezek a villamos megmunkálások csak akkor lehetnek versenyképesek a mechanikai 
forgácsolással, ha adott anyag megmunkálása során legalább olyan termelékenység, méretpontos-
ság, felületi minőség érhető el, mint a mechanikai forgácsolással. 
Legjelentősebb alkalmazási területe a szerszámgyártás és javítás, ezen belül is a képlékeny alakító 
szerszámok gyártása. Az áttört szerszámalkatrészek (kivágó-szerszámok, vágó és vezetőcsapjai, húzó-
szerszámok) üreges szerszámelemek (műanyag megmunkáló-, kovácsoló-, fröccsöntő, stb. szerszá-
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mok) és külső alakos felületek (bélyegek) megmunkálása egyaránt alkalmas, ezért a szikraforgácsolás 
fejlesztési irányát egyértelműen a szerszámgyártás igényei határozzák meg. 
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A szikraforgácsolás elve

Szikraforgácsoláskor két, szigetelő folyadékba (dielektrikumba), un. 

munkafolyadékba merített villamos elektróda között kisüléssorozatokat hozunk 

létre, és ennek eredményeként az egyik elektródán (munkadarab) kialakul a másik 

elektróda (szerszámelektróda) alakjának lenyomata (negatívja).

7.3.1. ábra A szikraforgácsolás elve

l munkadarab; 2 szerszámelektróda; 3 szabályozó-berendezés; 

4 generátor; 5 munkafolyadék

 

A szikrakisülés során az elektronok becsapódása által az anódon - a munkadarabon -jóval nagyobb az 
anyagleválasztás, mint a katódba ütköző kis sebességű, de nagyobb tömegű ionbecsapódás által oko-
zott anyagleválasztás. Ez a jelenség okozza a szerszámelektróda kopását. 
A szikraforgácsolás során felszabaduló energia 90%-a a szerszámelektródán, a munkadarabon és a 
munkafolyadékban hővé alakul. Az igen erős hőhatás indokolja, hogy a szikrakisülés csak rövid ideig 
tartson, mivel a tartós hőhatás a munkadarab anyagát károsítaná. 
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Anyagleválasztás fázisai

7.3.2. ábra Az anyagleválasztás fázisai

 

Ha két áramvezető, szilárd testet (elektródát) szigetelő folyadékba merítünk, és rájuk egyenfeszültsé-
get kapcsolunk, közöttük villamos erőtér alakul ki (1. lépés). Ennek erőssége ott a legnagyobb, ahol az 
elektródák egymáshoz a legközelebb vannak. Az erőtér hatására a katódról elektronok lépnek ki és az 
anód felé haladnak (un. hideg emisszió, 2. lépés). Mozgásuk során ütköznek a szigetelő folyadék (die-
lektrikum) molekuláival és azokat ionizálják. A villamos tér hatására ezek az elektronok is továbbha-
ladnak az anód felé, aminek következtében az ütközések, ionizációk sorozata, vagyis lökésionizáció 
alakul ki (3. lépés). A folyamat lavinaszerűen felgyorsul, a két elektródát egymástól elválasztó folya-
dék szigetelőképességét átüti a feszültség (4. lépés). Az elektródák között vezetőcsatorna, un. ioncsa-
torna jön létre. Az ioncsatorna ellenállása kicsi, így igen nagy áramot tud átbocsátani igen rövid idő 
(1...10 u.s) alatt. (A szikrakisülés időtartama annál nagyobb, minél nagyobb a kezdeti feszültség és a 
felszabaduló energia.) Az ioncsatornában felgyorsult elektronok az anódba csapódva annak felületét 
megolvasztják (5. lépés), az igen magas hőmérsékleten a fém gőzbuborék formájában kivetődik (6. 
lépés), magával ragadva az olvadék egy részét is (7. lépés). Az olvadék az elektródák közötti térben 
lehűl és megszilárdul, szétoszlik a folyadékban (8. lépés). A becsapódás helyén üreg keletkezik (9. 
lépés). 
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A szikraforgácsolt felület Rmax legnagyobb érdessége és az impulzus 

energiatartalma között az összefüggés:  

p

eWKR max
ahol:

K anyagjellemző, We az impulzus energiája,p az anyagra jellemző hatványkitevő.

Elektródaanyagok

Szerszámelektródának bármilyen, jól vezető fém alkalmas. A leggyakrabban 

használt elektródaanyagok:

• réz,   elektrolitréz vagy normalizált   sajtolt   réz   (általános   használatra,   

acél megmunkálására)

• sárgaréz, elsősorban huzalos szikraforgácsolásra

• nagy tömörségű grafit, elsősorban acél nagyoló megmunkálására, 

(volfrámréz, keményfém megmunkálására)

• volfrám, furatok fúrására

• alumínium (szilumin), kovács-süllyesztékek nagyoló szikraforgácsolására.

 

A szerszámelektróda anyaga is befolyásolja a szikraforgácsolt felület érdességet. Általános szabály, 
hogy a tartósabb anyagú elektróda durvább szikraforgácsolt felületet készít. A szikraforgácsolt felületi 
réteg károsodása az igen erős hőhatás következménye. A felület mikroszerkezete, keménysége, fe-
szültségi állapota, vegyi összetétele különböző mértékben módosul.  
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Munkafolyadék

A munkafolyadék mindig valamilyen dielektrikum, amely:

• részt vesz a szikraforgácsolási folyamatban

• a szerszámelektródát elszigeteli a munkadarabtól

• a feszültség alatt álló részeket elszigeteli a környezettől, így balesetvédelmi

feladatot is ellát

• eltávolítja a forgácsoláskor keletkezett anyagszemcséket

• tárolja és elvezeti a szikraforgácsolás során keletkezett hőt (hűtőhatás).

A munkafolyadékkal szemben támasztott legfontosabb követelmények:

• nagy átütési szilárdság magas hőmérsékleten is

megfelelő viszkozitás

nagy fajhő

jó hővezető képesség

magas lobbanáspont

gyenge gázelnyelő és salakoldó képesség

a munkafolyadék gőze, minél kevésbé legyen

ártalmasak az egészségre, végül

ne okozzon korróziót.

 

A munkafolyadékkal szemben támasztott legfontosabb követelmények: 
Nagy átütési szilárdság magas hőmérsékleten is; ez ugyanis csökkenti a szikraközt, és ez által növeli a 
szikraforgácsolás leképezési pontosságát. - Rövid rekombinációs idő (hamar visszanyerje a szigetelő-
képességét), mert ez által csökken a szünetidő, nő a t impulzus-kitöltési viszony és a Vw, anyaglevá-
lasztási teljesítmény; ez egyben csökkenti a statikus ív ki-alakulásának veszélyét is. 
Megfelelő viszkozitás, hogy a kisülési csatorna összeomlásakor keletkezett lökéshullám magával ra-
gadja a leválasztott anyagrészeket, de elég nagy viszkozitás ahhoz, hogy a leválasztott részecskéket 
fékezze, nehogy a kivetett fémcseppek még olvadt állapotban az elektróda felületére kerüljenek, s 
hozzátapadva beégessék. Kisenergiájú kisülésekhez kisebb, nagyobb energiájú kisülésekhez nagyobb 
viszkozitású munkafolyadék kell. 
Nagy fajhő, mivel a hőtárolás a munkafolyadék feladata. 
Jó hővezető képesség, hogy minél gyorsabban elvezesse a szikraforgácsolás során keletkezett hőt. így 
hamar megszilárdulnak a szikraforgácsoláskor olvadt állapotban kivetett fémcseppek, nem tapadnak 
az elektródához, és azt nem égetik be. 
Magas lobbanáspont. A használatos munkafolyadékok általában éghető anyagok, szénhidrogének, 
ezért az alacsony lobbanáspontú anyag tűzveszélyes. Finommegmunkáláshoz 50...80 °C lobbanáspon-
tú munkafolyadék is megfelel, nagyoló megmunkáláshoz azonban 100 °C-ot meghaladó lobbanáspon-
tú kell. 
Gyenge gázelnyelő és salakoldó képesség. Minél kevésbé hajlamos a munkafolyadék a kisülés során 
keletkező gázok és folyadékfázisok elnyelésére, ill. a szilárd égéstermékek (korom, koksz) oldására, 
annál tovább megőrzi eredeti tulajdonságát. Az ily módon szennyezett munkafolyadékot szűréssel 
kell regenerálni. 
A munkafolyadék gőze, a szikraforgácsoláskor keletkező gázok és a korom minél kevésbé legyenek 
ártalmasak az egészségre. Ezt a követelményt általában a nyílt láncú (alifás) szénhidrogének elégítik 
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ki. A zárt láncú (aromás) vegyületekből ugyanis szikraforgácsoláskor mérgező füstgázok szabadulnak 
fel, ezért ezek aránya a munkafolyadékban nem lehet több 15%-nál. 
Ne okozzon korróziót. Erre a célra a szénhidrogének jól megfelelnek, ha pedig ionmentesített vizet 
használunk, rozsdagátlókat (inhibitorokat) kell adagolni a korrózió megelőzésére.  
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Leggyakrabban használt munkafolyadékok:

• ionmentesített víz

• Transzformátorolaj, és

• petróleum

Öblítés

a) vegyesáramú öblítés az elektróda kiemelgetésével; b) ellenáramú öblítés; 

c) egyenáramú öblítés; d) szívásos ellenáramú öblítés; e) szívásos egyenáramú 

öblítés

7.3.3. ábra Az öblítés fajtái

 

Megmunkálás esetén a 0-0,15 MPa öblítőnyomás-tartományban az anyagleválasztási teljesítmény 
nő, az elektródakopás pedig jelentősen csökken, ezért simító megmunkáláskor 0,05-0,15 MPa nyo-
mású öblítés célszerű. Simító megmunkáláskor ugyanis a lökéshullámok kis energiája nem teszi lehe-
tővé a szikraköz öntisztulását, ennek következtében bizonyos helyeken a szennyező anyag összegyű-
lik, rövidzárlatot okoz, csökkenti az anyagi e választási teljesítményt és növeli az elektródakopást. 
Megakadályozza, hogy a szennyező anyagok összegyűljenek, a nyomás további növelése viszont már 
csökkenti az anyagleválasztási teljesítményt a kisülési késedelem növelése, a kisülési idő rövidülése 
és hűtőhatása által. 
Nagyoláskor a keletkező nagy mennyiségű eróziós termék miatt a szikraközben rohamosan csökken a 
dielektrikum (a munkafolyadék) átütési szilárdsága, nő tehát a szikraköz, és ez elősegíti a szikraköz 
öntisztulását, ezért ritkábban gyűlik össze szennyeződés, mint kis energiájú megmunkáláskor. Ha a 
szikraközt nyomással öblítjük, akkor a szikraközbe juttatott tiszta munkafolyadék nagyobb átütési 
szilárdsága következtében a szikraköz csökken. A leválasztott szemcsék mérete megközelítheti a szik-
raköz méretét, ami spontán rövidzárlatot okoz, rontva az anyagleválasztási teljesítményt. A sorozatos 
rövidzárlatok miatt a szerszámelektróda felhevül, és gyorsabban kopik. Az öblítés sebességének 
(nyomásának) növelésével a kitöltési tényező kevésbé csökken, és nő a kisülési késedelem, ami to-
vább csökkenti az anyagleválasztási teljesítményt. A rövidzárás megszűnése és a hatékonyabb hűtés 
következtében azonban jelentősen csökken az elektródakopás. 
Nagyoló megmunkáláskor tehát nem célszerű a folyamatos öblítés, ekkor csak az elektródaköz időn-
kénti tisztítására van szükség szakaszos öblítéssel, néhány század MPa nyomású munkafolyadékkal, 
az elektróda kiemelésével.  
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Szikraforgácsolás eljárásai

7.3.4. ábra Szikraforgácsolás 

alakos elektródával 

7.3.5. ábra Szikraforgácsolás huzalelektródával

M: munkadarab, E: elektróda, 

CS: huzalcsévék, G: géptest, 

D: dielektrikum

 

Az alakos elektródával történő szikraforgácsolásnál a dielektrikumba merülő munkadarabot villamos 
úton vagy hidraulikus módon előtolt elektróda munkálja meg.  
A huzalelektródával való megmunkálás. A néhány tizedmilliméter átmérőjű huzal két cséve között 
viszonylag nagy sebességgel fut, miközben a szikraforgácsolás elvének megfelelően anyagot választ le 
a munkadarabról. A huzal által megtett pálya tetszőleges, így egyszerű elektródával nagyon bonyolult 
áttört szerszámlapok, húzószerszámok alakíthatók ki. 
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7.3.6. ábra Szikraforgácsolás forgó elektródával

Sz: szikraköz, E: elektróda, D: dielektrikum, M: munkadarab 

 

A forgó elektródával való szikraforgácsolás elsősorban alakos bélyegek, hajlító-szerszámok alkatré-
szeinek a megmunkálására alkalmas. Ez a technológia elsősorban a munkadarab alakos áttörésére és 
alakos üreg készítésére alkalmas. Az üreg alakját és pontosságát az elektróda anyaga, alakja, pontos-
sága és az ezzel összhangban álló technológiai adatok határozzák meg. Az elektródának tehát döntő 
jelentősége van a technológia alkalmazásában, az elektróda elkészítése, pedig nagymértékben hat a 
gazdaságosságra. 
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Elektrokémiai megmunkálás

Elve: az elektroliton külső feszültség forrás egyenáramát vezetjük át, akkor az 

elektrolit pozitív (kation) ionjai a negatív pólushoz (katód), a negatív (anion) ionok a 

pozitív pólushoz (anód) vándorolnak. 

Elektrokémiai úton való fém megmunkálás két változata ismert:

fém alkatrész felújítás fémfeltöltéssel

fémleválasztás.

Fémfeltöltés

Galvanotechnikai és kémiai eljárásokat kisebb kopás esetén fémfeltöltésre vagy 

felületkezelésként korrózió elleni védelemre alkalmazzák.

Fémfeltöltő eljárások:

• kemény szivacsos krómozás

• galvanikus vasazás

• kémiai rezezés.

Előnyei:

• nem okoznak szövetszerkezeti változást

• nem ébresztenek nagyobb fezültséget

• bevonat vastagsága jól szabályozható.
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Galvanikus fémleválasztás

A fémsók vizes oldatának elektrolízisével valósítható meg. Az elektrolit itt olyan 

fémionokat tartalmazó sóoldat, amely fémmel az alkatrészt be kívánjuk vonni.

A galvánbevonat előnyei:

• alapfémhez jól tapad

• egyenletes rétegvastagság

• tömör, pólusmentes bevonat keletkezik.

7.3.7. ábra A fémréteg vastagságának függése 

az anód és a munkadarab alakjától 
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Az áramforrás energiája nem csak az ionok közömbösítésére fordítódik, hanem 

veszteségei is vannak. Ezt az áram-kihasználtsági tényezővel szokták jellemezni. 

f

t

Á
m

m


Galvánfürdők alkotói:

• fémsók, melyek kationjai az alkatrészen kiválnak

• vezetősók illetve vezető elektrolitok, amelyek csökkentik a fürdő ellenállását 

és kis feszültség mellett nagy áramerősség alkalmazható

• anódos polarizáció szabályozói, amelyeket fényesítő adalékoknak is 

neveznek

• PH érték szabályozó pufferek

• felületaktív (detergens) anyagok, amelyek csökkentik a felületi feszültséget
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Elektrolitikus köszörülés

Az elektrolitikus köszörülés, a hagyományos köszörülési és az elektrokémiai 

anyagleválasztás kombinációja. Legfontosabb alkalmazási területe a 

szerszámélezés, különösen a köszörülésre érzékeny szerszámok élezésénél van 

nagy jelentősége 

7.3.8. ábra Elektrolitos köszörülés elvi vázlata

1. csiszolószemcse, 2. a köszörűtárcsa kötőanyaga, 3. keményfémtárgy felülete

4. anódos film (az oldás terméke), elektrolit
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Elizálás

Elizálásnál a munkadarabot meghatározott nyomással szorítjuk a fémes, 

elektromosan vezető koronghoz. Az elektrolitot egy szállító cső továbbítja a 

megmunkálás helyére (elizálótárcsához). 

7.3.9. ábra Az elizálás elvi vázlata 
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Az elektrolit feladata:

• az elektrolízis fenntartása

• korrózióvédelem

• félvezető réteg létrehozása a szerszám felületén, amely megakadályozza a

szikraátütést

• hozzájárul még a leválasztott szemcsék eltávolításához

• a munkadarab felületén képződött réteget mechanikusan távolítjuk el.

A leváló tömeg (mL) meghatározása 

ahol:

Ar: a munkadarab anyagának relatív atomtömege

I: az átfolyó áramerősség

t: az áramfolyás ideje

n: az elem vegyértéke.

96500




n

tIAr
mL
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Az anyagleválasztási teljesítményt meghatározó tényezők:

• feszültség

• szerszám és a munkadarab anyaga

• megmunkálandó felület nagysága

• szerszám fordulatszáma

• átfolyó elektrolit mennyisége és a köszörülési nyomás.

7.3.10. ábra Az elektrolit ellátás 

hatékonyságát fokozó 

javított alakú korong 

Az elektrolit sajátossága:

• fémleválasztás csak az anódon megy végbe,

• a leválasztott anyagmennyiség és az áramerősség

között közvetlen összefüggés van.

Munkafeszültség: 5-15 V

Áramsűrűség :0,5-2 A/mm2

Szorítónyomás: 2-12 daN/cm2

Köszörülési sebesség: 20-30 m/s

 

A vas anódos leválasztás esetén: Fe-3e=Fe3+ ionok keletkeznek és a fürdőfolyadékba diffundálnak, így 
a felület további elektrolitos támadásnak van kitéve. Keményfémeknél például wolframkarbid nem 
oldható fel közvetlenül, hanem első lépésben olyan anyag keletkezik, amely képes reakcióba lépni a 
wolframkarbiddal. 
nitrit-ionok NO2-e=NO2

+ 
 nitrogénoxid (cserebontás) NO2 <-> N2O4 

2WC+5N2O4=2WO3+2CO2+10NO 
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Elektronsugaras megmunkálás
(EBM: Electron Beam Machining)

Az elektronsugaras megmunkálás folyamata:

- az elektronsugarakat a munkadarab felületére irányítjuk

- a becsapódott elektronok lefékeződnek

- kinetikai energia  HŐENERGIA

- a sugár behatol az anyagba

- az anyag megolvad

- az olvadék: elgőzölög

gőzbuborékok szétrobbanásakor kivetődik

Az elektronok behatolásának mélysége függ:

- az elektron sebességétől

- a gyorsító feszültségtől

- az anyag sűrűségétől

 

Elektronsugaras megmunkálás 
 
A nagysebességű elektronsugarakat már régen hasznosítjuk röntgen és katódsugár csövekben, elekt-
ronmikroszkópokban, stb.. Ha az elektronsugár koncentrált mozgási energiáját a becsapódás helyén 
hőenergiává alakítjuk, azzal speciális megmunkálási feladatokat tudunk elvégezni. Az elektronsugaras 
megmunkáláskor az élesen fókuszált, felgyorsított elektronokból álló sugarakat a megmunkálandó 
anyag (amely fém vagy más nem átlátszó anyag) felületére irányítjuk. A munkadarab felületére be-
csapódó elektronok lefékeződnek, a kinetikai (mozgási) energiájuk a fékezés hatására hőenergiává 
alakul át. 
 Ha nagy intenzitású energiasugár éri a fémet, akkor a sugár viszonylag kis mélységben hatol 
be, miközben energiájának nagy része hővé alakul. Az elektronok behatolásának mélysége függ az 
elektronok sebességétől, a gyorsító feszültségtől és az anyag sűrűségétől. A nagy energiasűrűség 
miatt a felületi rétegben a fém megolvad, részben elgőzölög, az olvadék egy része a gőzbuborékok 
szétrobbanásakor az olvadékból kivetődik. 
 Mivel az elektronsugár a levegőben a nitrogén- és oxigénmolekulákkal ütközve szétszóródik, 
ezért mind a sugár vezetéséhez, mind pedig a megmunkáláshoz vákuumra van szükség. Az elektron 

sugárral az energiát nagyon kis felületre 10-7 cm2
 lehet koncentrálni, a teljesítmény sűrűség pedig 

meghaladhatja a 108 W/cm2 értéket. 
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7.3.11. ábra Optikai rendszer

S: fényforrás, I: kolliméter lencse, II: fókuszáló lencse

7.3.12. ábra Az elektronoptikai rendszer

a: katód, b: kilépési rekesz (apertúra), c: gyorsító rekesz (apertúra)

d: fókuszáló elektromágneses tekercs, e: nagyfeszültség

 

Az izzó katódból kilépő elektronokat elektronoptikai módszerekkel irányíthatjuk, melyek a fényopti-
kai módszerekkel analóg módon vezérelhetők. Az optikai rendszerben a fényforrás az I. lencse fóku-
szában van, a párhuzamos fénynyalábot a II. lencse a fókuszában gyűjti össze  
Ezzel analóg módon a hevített huzalból kilépő elektronokat a kilépési apertúra lap elektrosztatikus 
hatása párhuzamosítja, majd a két apertúra közti feszültségkülönbséget felgyorsítja.  
Az elektronsugarakat a végén egy elektro-mágneses kondenzátor tekercs fókuszálja, és kis felületre 
gyűjti össze. Az elektronsugár elektromágneses tér segítségével jól fókuszálható, iránya gyorsan vál-
toztatható, így általában megmunkáláskor a munkadarab és a sugár relatív mozgását a sugár mozga-
tásával érjük el. 
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7.3.14. ábra Az elektronsugaras megmunkáló berendezés felépítése 
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Elektronágyú

Volfrám, tantál katódú elektroncső elektronokat bocsát ki. Felgyorsítja az 

elektronsugarat 200000 km/s sebességre, ami a fénysebesség 66%-a, majd az 

elektromágneses lencse fókuszálja (10-200 μm) a munkadarabra, így nagy 

áramsűrűség 1 MW/mm2 koncentrálódik kis területre.

Elektromágneses mező:kis (< 30 kV) és nagyfeszültségű (> 100 kV) rendszerek.

A berendezéssel szemben támasztott legfontosabb követelmények:

• nagy teljesítmény sűrűség kis felületen

• energiaközlés rövid impulzusokban történjen

• az elektronok hatótávolsága és a gyorsító feszültség az adott feladathoz 

illeszkedjen.

Az elektronsugaras megmunkálás alkalmazása:

• polimerizálásra

• felületi edzésre

• hegesztésre

• átolvasztásra

• fúrásra

• vágásra

• marásra

• Gravírozásra.

 

Az elektronsugarakat csak vákuumban lehet alkalmazni. A megfelelő vákuum nagy teljesítményű 
vákuumszivattyúk és nagyméretű vákuum kamrák segítségével biztosítható.  

A furatok átmérőjét a sugárnyaláb mérete határozza meg. Lehetséges hosszú furatok L/D20 meg-
munkálása is. Általában 0,01-1 mm méretű furatok és hornyok készíthetők  
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Megmunkálás ultrahang alkalmazásával

Elve:

Az ultrahang előállítása

rezgő hangforrás  MAGNETOSZTRIKCIÓ

REZGÉS gyakoriság:

nem függ: a gerjesztés mechanizmusától

függ : a hangforrás méreteitől

a rezgő közeg rugalmassági jellemzőitől

7.3.15. ábra A magnetosztrikció elve 

 

Megmunkálás ultrahang alkalmazásával 
 
Az ultrahangos megmunkálás a rezgések mechanikai energiáját csiszoló szemcsék felgyorsításával 
közvetve hasznosítja. 
Az eljárás tehát lényegében mikroforgácsolás, ahol a forgácsoló mozgást a hagyományostól eltérő 
módon hozzák létre.  
Az ultrahang keltéséhez rezgő hangforrásra van szükség. A rezgés gyakorisága nem függ a gerjesztés 
mechanizmusától, csak a hangforrás méreteitől és a rezgő közeg rugalmassági jellemzőitől. Az ultra-
hangos hangforrások ennek megfelelően kisméretűek. 
Az ultrahang gerjesztésére a villamos áram valamilyen fizikai hatását használjuk fel. Mint ismeretes a 
fizikából, a magnetosztrikció alatt azt értjük, hogy a ferromágneses rúd változó mágneses térben a 
hosszát változtatja.  
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A magnetosztrikció előnyei:

a szokásos 20 kHz körüli tartományban jó a hatásfoka

nagy teljesítményt nyújt széles skálában

külső behatásokra (víz, nyomás, stb.) érzéketlen

megfelelő hűtéssel nagy az élettartama

viszonylag egyszerű, olcsó

A hangforrásokkal szemben támasztott követelmények:

hangolhatóság

hangerő szabályozás

stabilitás

jó sugárzó képesség

megfelelő frekvencia tartomány

nagy teljesítmény
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7.3.16. ábra A koncentrátor 

működésének elve 
7.3.17. ábra Anyagleválasztás ultrahangos 

megmunkálásnál

C: szerszám, p: nyomás, 

M: munkafolyadék

W: munkadarab, C: csiszolószemcsék

 

A koncentrátor különböző pontjai amplitúdónak rezegnek, ezért jelentősbelső feszültségek keletkez-
nek. A rúd periodikus hosszváltozása akkor éri el a maximumát, ha a mágneses térerősség ingadozás-
sal rákényszerített rezgés frekvenciája megegyezik a rúd mechanikus rezgéseinek saját frekvenciájá-
val, vagyis rezonancia van. Ezért a koncentrátor méreteit az alkalmazott frekvenciához illeszteni kell  
A koncentrátor végére erősített szerszámot p nyomással a munkafolyadékba merített munkadarab-
hoz nyomjuk. Minthogy a munkafolyadék csiszolószemcséket is tartalmaz, ezeket a szerszám és a 
munkadarab közé ékelődve, bizonyos távolságban tartják őket egymástól. A szerszám axiális rezgése-
ket végez, és alakja folyamatosan átmásolódik a munkadarabra. Közben maga is kopik. 
Az anyagleválasztás folyamata 4 féle hatásból tevődik össze: 
A nagy méretű szemcsék a rezgő testtel megtámasztva közvetlenül gyorsulnak fel és közben 
perdületük is kialakul. Ezzel rideg anyagoknál mikro forgácsszerű anyagleválasztást hoznak létre. 
A kisebb méretű szabad szemcsék a folyadékban tömegüknek megfelelő amplitúdójú rezgéseket vé-
geznek és ezzel, mintegy csiszolásnak vetik alá a felületet, simítanak. 
A nagy energiájú és sebességű rezgés hatására a folyadékban kavitáció keletkezik, szintén koptatja a 
szerszámot a munkadarab. 
A folyadékban oldott vegyszerekkel kémiai anyagleválasztást lehet elérni. 
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7.3.18. ábra Ultrahangos megmunkálógép elvi vázlata

1: magnetosztriktor, 2: koncentrátor, 3: a szerszámfelület, 4: hűtőköpeny

5: ellensúly, 6: géptest, 7: munkadarab, 8: szivattyú

9: munkafolyadék tartály, 10: nyomást adó súly
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Az ultrahangos megmunkálás fontosabb technológiai jellemzői:

a rezgés sebessége, v m/s

frekvencia, f kHz

amplitudó, A0 m

munkadarab anyaga,

nyomás, p Pa

megmunkált felület nagysága, Asz mm2

szemcseanyag,

szemcsenagyság, d m

munkafolyadék,

szemcse-koncentráció a folyadékban, Vm mm3/min

előtolási sebesség, ve mm/min

szerszámkopás, Vsz mm3/min

fajlagos szerszámkopás, =(Vsz/Vw)100%

a munkafolyadék keringetés,

a furat mélysége, h mm

A forgómarós ultrahangos megmunkálás kombinálja a forgó és a rezgő mozgás 

eróziós hatását. 

A percenként 0-8000 fordulatot tevő gyémánt szerszámfej 20 [kHz] frekvenciával 

mozog a forgás közben 0,05 mm-t le és fel, és állandó előtolással halad előre.

 

A megmunkálási pontosság a hagyományos eljárások hiba okozói mellett (kinematikai pontosság, 
beállítási hibák, stb.) nagymértékben függ a speciális alakképzési problémáktól. A szerszám általában 
maga is kopik. A megmunkált felület egyenletes, matt fényhatású lesz. A felület érdessége sok para-
métertől függ. 
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Az ultrahanggal való megmunkálás alkalmazási területe:

nagyon kemény, rideg anyagok megmunkálásánál alkalmazzák. 

A munkadarabnak nem kell elektromosan vezetni, nemfémes anyagok 

megmunkálására is alkalmas. Az eljárást leginkább a finommechanikában, precíziós 

szerszámok (kivágó és fröccsöntő szerszámok, húzókövek, stb.) gyártásában lehet 

hasznosítani.

A megmunkálás szempontjából igen fontosak a megmunkálandó anyag 

tulajdonságai.

Megmunkálható anyagok:

• üveg

• félvezetők

• drágakő

• kerámia

• stb. 

Az ultrahanggal megmunkált felület minősége függ:

• a szemcsemérettől

• a munkadarab fizikai-mechanikai tulajdonságaitól

• a szerszám rezgésamplitudójától

• a szerszám érdességétől

• a szemcsét szállító folyadék tulajdonságaitól

 

Az ultrahangos megmunkálást nagyon kemény, rideg anyagok megmunkálásánál alkalmazzák. Mint-
hogy a munkadarabnak nem kell elektromosan vezetni, nemfémes anyagok megmunkálására is al-
kalmas. Korlátot jelent viszont a szerszámok akusztikai rezonancia miatti kis mértéke. Az eljárást leg-
inkább a finommechanikában, precíziós szerszámok (kivágó és fröccsöntő szerszámok, húzókövek, 
stb.) gyártásában lehet hasznosítani. 
A legjobban elterjedt az ultrahangos fúrógép, de más mozgás kombinációjú gépek is előfordulnak. A 
fúrógépeken furat és üregkészítés mellett darabolási feladatok is előfordulnak. Darabolásnál gyakran 
alkalmaznak csoportszerszámot. Fúrásnál a kiszúró szerszám a jellemző. 
Az üveg megmunkálása igen jól végezhető. Pontos munka végezhető optikai lencsék csiszolásánál, 

díszítő gravírozásnál. SiC szemcséket szoktunk alkalmazni. Szerszámfogyás:  1%-os. 

A félvezetők megmunkálása nem sokkal nehezebb. Szerszámfogyás:  3%-os. 
A drágakövek megmunkálása különleges szerszámgépet igényel. Gyémánt és B4C szemcséket alkal-

maznak olajban elosztva, ecsettel viszik fel a felületre. Szerszámfogyás:  10%-os. 

A kerámia aránylag jól munkálható meg, 6%-os szerszámfogyás mellett. Elsősorban húzókövek és 
forgácsoló szerszámok esetén alkalmazzuk. 
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Megmunkálás plazmasugár alkalmazásával

7.3.19. ábra Plazmatron elvi vázlata

A fej belsejében lévő magas olvadáspontú anyagból készült rúd a katód és 

körülötte lévő vízhűtéses fúvóka az anód. A rúdból és anódból álló rendszerre 

50- néhány száz volt van kapcsolva és 100 A nagyságrendű áram folyik. Az igen 

magas hőmérsékletű plazmasugár a fúvókán 2-3 Mach sebességgel áramlik ki és 

ez a plazmasugár végzi el a megmunkálást. 

 

Megmunkálás plazmasugár alkalmazásával 
 
Gázplazmákat az ipar elég régen alkalmazza. Tulajdonképpen az ívhegesztés tekinthető az ősnek, 
illetve egyes metallurgiai műveletek esetében anyagok olvasztása villamos ív segítségével szintén 
régtől ismert  
A modern plazmatechnológia túllépett az egyszerű ívkisülésen és nagysebességű gázsugár plazma 
alkalmazásának stabil villamos és termikus hátterét teremtette meg. Az ilyen stabilan működő plaz-
masugarat előállító u. n. plazmatron. A fej belsejében lévő magas olvadáspontú anyagból készült rúd 
a katód és körülötte lévő vízhűtéses fúvóka az anód. A rúdból és anódból álló rendszerre 50- néhány 
száz volt van kapcsolva és 100 A nagyságrendű áram folyik. Az igen magas hőmérsékletű plazmasugár 
a fúvókán 2-3 Mach sebességgel áramlik ki és ez a plazmasugár végzi el a megmunkálást.  
Létezik a plazmatronok egy másik típusa is, ahol a plazmát rádiófrekvenciás tér hozza létre. A plaz-
maágyú egy magas olvadáspontú anyagból készült egyik végén nyitott cső, melybe fúvókán bevezetik 
a gázt (Ar-t). A csövet RF tekercs veszi körül, amely induktívan csatolja a teljesítményt. A plazma be-
gyújtását egy a csőbenyúló, elektron emitter rúd biztosítja, melyet az emisszió hőmérsékletére a 
nagyfrekvenciás örvényáram melegít. A plazma önfenntartóvá válása után a rudat kiiktatják.  
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Plazmavágás 
Plazmavágásnál nincs oxidálás. 

Az anyagot néhány tized mm2 felületre koncentrált nagyenergiájú plazma csupán 

megolvasztja, és a nagysebességű plazmasugár a vágatból eltávolítja az olvadékot. 

A gáz áramlási sebessége

a plazma teljesítményével és a 

fókuszfolt ármérőjével összhangban szabályozható. 

A lángvágással szemben, ahol túlnyomórészt fémeket vágnak, a plazmavágás 

alkalmas egyéb anyagok vágására, mint pl. Al2O3 és egyéb kerámiák, üveg, kvarc 

stb. 

Acélszerkezetek technológiájában 

előnyösen használható olyan idomok 

kivágására, melyek összehegesztése is 

plazmatechnikával történik, a vágat falának 

simasága és pontossága miatt

7.3.20. ábra Plazmavágás 

 

A mechanikai technológiában fémeket magas hőmérsékletű gázlánggal vágják oxigén áramoltatása 
közben. Ezzel az ősi, hagyományos technikával a fémet elégetik és a folyós oxidot a gázáram mintegy 
kifújja a vágatból.  
Plazmavágásnál nincs oxidálás. Az anyagot néhány tized mm2 felületre koncentrált nagyenergiájú 
plazma csupán megolvasztja, és a nagysebességű plazmasugár a vágatból eltávolítja az olvadékot. A 
gáz áramlási sebességét a plazma teljesítményével és a fókuszfolt ármérőjével összhangban szabá-
lyozzuk, igen szép, sima felületű vágatot kapunk. Mivel a haladási sebesség nagy, a plazma széle utáni 
légáram intenzíven hűt is, a plazma hatása nem terjed lényegesen túl a fókuszfolt átmérőjénél, ezért 
az anyag belsejében semmilyen elváltozásra nem kell számítani. A lángvágással szemben, ahol túl-
nyomórészt fémeket vágnak, a plazmavágás alkalmas egyéb anyagok vágására, mint pl. Al2O3 és 
egyéb kerámiák, üveg, kvarc stb. 
Kisebb teljesítményű, igen kis átmérőjű foltra fókuszált plazmával elektronikus eszközök (Si) vágása is 
megoldható.  
Könnyen oxidálódó anyagok (fémek) vágása esetén az Ar-ba célszerű H2 gázt is keverni.  
Fémek közül az Al is kiválóan vágható, ami a hagyományos technikával közismerten nehéz feladat. 
Alkalmazásának nagy előnye még, hogy lemezkötegek is vághatók, ha hézagmentesen fektethetők 
egymásra, anélkül, hogy a vágatok szélei összehegednének.  
Acélszerkezetek technológiájában előnyösen használható olyan idomok kivágására, melyek összehe-
gesztése is plazmatechnikával történik, a vágat falának simasága és pontossága miatt   
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A vágás eszközei: 

- Áramforrás.A szükséges feszültség 50-400 V, áram 150-200 A szabályozható 

értékekkel. 

-Plazmatron. A katód anyaga általában W vagy Mo, az anód vörösréz. A nagy 

hőterhelése miatt vízhűtéssel kell ellátni. 

- Gázellátó rendszer. A szükséges gázokat palackokból megfelelő 

nyomáscsökkentőn keresztül vezetjük a fejbe közbeiktatva a vezérlőrendszert. 

- Hűtés. Az előzőekben szó volt az anód (fúvóka) hűtésének szükségéről. 

A vágás mechanizmusa összetett, általános technológiai előírások nehezen 

adhatók meg. Adott gyártmányú vágóberendezés esetében a gyártó megadja a 

célszerű paraméter értékeket, ezeket célszerű betartani. 

Plazmasugárral nem csak vágás, hanem fúrás is lehetséges. Ebben az esetben a 

plazmasugár (és a munkadarab) áll mindaddig, míg a lemez teljes vastagságán át 

nem jut. Igen gazdaságos eljárás, mivel a műveleti idő néhány másodperc. 

 

A vágás eszközei:  
Áramforrás. Elvileg bármilyen egyenáramot előállító eszköz lehet. Régebben dinamó látta el ezt a 
feladatot, ma már félvezető egyenirányítós tápforrások használatosak. A szükséges feszültség 50-400 
V, áram 150-200 A szabályozható értékekkel.  
Plazmatron. A katód anyaga általában W vagy Mo, az anód vörösréz. A nagy hőterhelése miatt vízhű-
téssel kell ellátni. A plazmatronba gázbevezető cső megfelelő szelepekkel csatlakozik az esetleg szük-
séges védőgázok és a plazmát alkotó gáz bevezetésére.  
Gépi vágás esetén a plazmatront megfelelő felfogó és mozgatószerkezetre szerelik.  
Gázellátó rendszer. A szükséges gázokat palackokból megfelelő nyomáscsökkentőn keresztül vezet-
jük a fejbe közbeiktatva a vezérlőrendszert.  
Hűtés. Az előzőekben szó volt az anód (fúvóka) hűtésének szükségéről. Ezt célszerű zárt (keringtetős 
rendszerrel megoldani.)  
A vágás mechanizmusa összetett, általános technológiai előírások nehezen adhatók meg. Adott 
gyártmányú vágóberendezés esetében a gyártó megadja a célszerű paraméter értékeket, ezeket cél-
szerű betartani.  
Plazmasugárral nem csak vágás, hanem fúrás is lehetséges. Ebben az esetben a plazmasugár (és a 
munkadarab) áll mindaddig, míg a lemez teljes vastagságán át nem jut. Igen gazdaságos eljárás, mivel 
a műveleti idő néhány másodperc.  
 
  



7.3. Egyéb anyagszétválasztó eljárások 405 

© Kári-Horváth, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Irodalom

1. Gergő Ferenc: Szikraforgácsolás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

2. Kovács József-Vincze Árpád: A képlékeny alakítás szerszámai. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1981

3. Somfai Károly: Megmunkálás ultrahanggal, Bp., Műszaki könyvkiadó, 1966

4. Horbenko, I. G.: Ultrahang a gépiparban, Bp., Műszaki könyvkiadó, 1977

5. Erdődy F.: Speciális megmunkálások, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 

Kézirat. Tankönyvkiadó, 1990

6. Korszakov V. Sz.: Korszerű gyártástechnológiák, Bp., Műszaki könyvkiadó, 1968

7. Gyulai József (et al.): Mikroelektronikai technológiák perspektív kiaknázása extrém 

finom megmunkálások és szubminiatűr mechanikai rendszerek megvalósítása 

területén, Bp., 1992 Rakt. Szám:352017

8. Panlovics Imre: Az ultrahangos megmunkálás alkalmazása a gépészetben, Műszaki 

doktori értekezés, 1991 Rakt. Szám: K-6843

9. Korach Marcell: Elektronsugaras helyi olvasztás és hőkezelés hatása néhány 

szerszámacél tulajdonságaira, Kandidátusi értekezés 1986  K-5323

10. Kodácsy János: Finomfelületi és különleges megmunkálások, GAMF Kecskemét, 

1995

11. Horváth Mátyás- Martos Sándor: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi könyvkiadó, 

1995 

 

 

  



406 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kári-Horváth, SZIE 

Ellenőrző kérdések:

1. Ismertesse vázlat segítségével a szikraforgácsolás elvét!

2. Milyen munkafolyadékokat alkalmaznak szikraforgácsoláskor?

3. Mutassa be az elektrokémiai megmunkálás fajtáit!

4. Ismertesse vázlat segítségével az elektronsugaras megmunkáló berendezés

felépítését!

5. Mutassa be a plazmavágás eszközeit!
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Összefoglalás: 
Az energiatakarékosság ilyen feltételek közötti megvalósulásának lehetősége az energia 
koncentrálása a megmunkálandó anyag minimális térfogata. Ebből fakad az úgynevezett 
nagy teljesítménysűrűségű vagy elterjedtebb szóhasználattal nagy energiasűrűségű ill. az 
ezt megvalósító eljárások alkalmazása. 
A fejezetben megismerhettünk a szikraforgácsolás technológiájával, amely nagyon fontos a 
mai korban a szerszámgyártásban. Bemutattuk az elektrokémiai megmunkálást, az elektronsu-
garas megmunkálást.  Ismertettük az ultrahang alkalmazásával történő megmunkálást, ill. a plazma-
vágás technológiáját. 
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Angol kulcsszavak (English keywords)

• Electric discharge machining, 

• dielectric,  

• Electrochemical Machining, 

• Electron Beam Machining, 

• Laser beam Machining, 

• Ultrasonic machining, 

• Water Jet machining, 

• Abrasiv Jet machining, 

• szikraforgácsolás, 

• munkafolyadék,  

• elektrokémiai megmunkálás, 

• elektronsugaras megmunkálás, 

• lézersugaras megmunkálás, 

• ultrahangos megmunkálás, 

• vízsugaras megmunkálás, 

• abrazív vízsugaras megmunkálás, 
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NNS/NS technológiák

Az anyagtudomány, mérés- és szabályozástechnika, stb. fejlődése 

lehetővé tette, hogy a korábbi előgyártási eljárásokkal (képlékeny 

alakítás, öntés, porkohászat …) kész (NS – Net Shape) vagy készhez 

közeli (NNS – Near Net Shape) munkadarabok is előállíthatók. Ez a 

költség-, energia-, élőmunka- és anyagkímélés szempontjából is 

meghatározó. 
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Az alkatrészgyártás anyag- és energiaigénye 

nyersanyagkihasználás      gyártási eljárás      energiaigény 1 kg termékre      

                   90     öntés      0-38      

                   95     porkohászat      29      

                   85     hideg-vagy félmeleg alakítás      41      

                   75-80     süllyesztékes kovácsolás      41-49      

                      45-40  forgácsoló megmunkálás      66-82      

     
100%     0%        0 MJ      100 MJ 

 

 

A forgácsolás a munkadarab gyártási pontossági igénye miatt nem nélkülözhető. 

A fokozott műszaki követelmények egyre pontosabb megmunkálást tesznek 

szükségessé, általánossá válik a nanotechnológia. 
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Az öntészet története

• I.e. 3000-1500 Bronzkor (ónbronz)

• I.e. 224 Rhodosi kolosszus (32 m magas, bronz)

• 1252 Great Buddha japán (120 t (9% Sn, 20% Pb))

• 1400 (Ming) Great Bell (Kína, Beijing) 46 t, 120 dB-20 km)

• 1709 Öntöttvas híd (USA Coalbrookdale)

• 1735 Kreml harang (193 t)

• Cár ágyú, az ágyúk cárja 

• Gábor Áron, Ganz Ábrahám

 

Az öntészet története 
A legrégibb öntött ékszereket és nyílhegyeket i.e. 4000 körül készítették. A legnagyobb öntött szobor 
Japánban található, a Nara-i Nap Buddha, amelynek súlya 500 tonna, bronzból készült, több mint 21 
méter magas. Hazánkban a legrégibb öntészeti emlékek az i.e. 1800-ból származó bronzkori leletek, 
nyílhegyek, lándzsahegyek, balták. Körülbelül 4700 éves, kora bronzkori (ókori) fémfeldolgozó ma-
radványaira bukkantak Dél-Jordániában. Több száz agyag öntőforma került elő. Baltákhoz, csapokhoz, 
vésőkhöz készültek Hirtelen nagyerejű földrengés temette be az éppen működő öntödét, a rákerült 
föld több ezer éven át elzárta. 
Az öntészet az 1700-as évekig kézművesség volt. Főleg ékszerek, gyertyatartók, kelyhek, tálak, me-
dencék, szobrok és fegyverek készültek öntött kivitelben. A legnehezebb öntvények a harangok, az 
ágyuk és a különböző épületdíszek voltak. 
Az ipari forradalom idejétől az öntészetet a mezőgazdasági gépek, a malomipari berendezések, az 
épületgépészeti szerelvények és egyéb gépalkatrészek gyártására kezdték használni. A hazai nagyipari 
öntészet az 1867-es kiegyezést követően alakult ki. 
Legelső öntödéink a MÁVAG Öntöde (1868), a Diósgyőri Vasgyár Öntödéje (1884) és a Weiss Manfred 
Művek Csepeli Öntödéje (1895) voltak. Ezekben a kor legmagasabb technikai színvonalán folyt a ter-
melés. A Budai Ganz Öntöde ugyancsak világhírű lett különleges kéregöntvényeivel. A vasút és a ma-
lomipar számára a világ minden tájára szállította öntvényeit, de a GANZ öntödében készült számos 
híres épület oszloprendszere  pl. a volt Indóház, ma Corvinus Egyetem előterének tartóoszlopai.  
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Rhodosi kolosszus
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Great BUDDHA

13.35 m magas, 120 tonna (Cu+9% Sn, 20% Pb)

 
A Great Buddha (Kamakura, Japán). Érdekessége, hogy táblákból állították össze, belül üreges, a táb-
lákat mechanikusan rögzítették és öntőhegesztéssel (folyékony fémmel) hegesztették össze. 
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A harangok cárja (Moszkva Kreml)

 
A világ legnagyobb bronzharangja, tömege 193 tonna, magassága 6,14 m, átmérője 6.6 m. 1733-35-
ben készítette Ivan Moritin orosz öntőmester és fia. 
Anyaga 84% Cu, 13% Pb. Az 1737-es tűzvészben, még az öntőgödörben megrepedt, amikor a tűz oltá-
sához használt vízzel a felhevült harangot lelocsolták. A mellette látható darab ki is tört a harangból, 
ennek tömege 11.5 t. a harang külső felülete gazdagon díszített, köztük  Alekszej Mihjlovics cár és 
Anna Ivanovna cárnő életnagyságú reliefje is látható. 
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CÁR-ÁGYÚ (Moszkva Kreml)

 
A XVI századi orosz öntőművészet remeke, a haditechnika egyik legértékesebb emléke. 1586-ban 
Andrej Csohov öntőmester készítette. A cár ágyú az ágyuk cárja, nem csak Fjodor Ivanovics cár ágyú-
ja. Az ágyúcső torkolati átmérője 90 mm, a bronz cső hossza 5,34 m, a csőfal vastagsága a torkolatnál 
15 cm, a lőporkamránál 40 cm. A cső tömege 40 t.  
Feladata a Kreml Szpasszkij –kapujának és a Moszkva folyó partjának védelme volt. Nem találták 
nyomát, hogy lőttek-e vele valamikor. A belül üres ágyúgolyók 1 tonnásak, a falvastagságuk 9 cm. 
Belsejüket lőporral töltötték meg és égő kanóccal lőtték az ellenségre. 
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Öntvények
1

5

4

3

2

6

 
1.-B&D fúrópajzs (AlSi ötvözet), 2.-Szgk hengerfej (OPEL), 3.-Neumann János mellszobra (BME szo-
borpark), 4.- Ganz Ábrahám csillekerék forma (Öntödei Múzeum Budapest), 5.-Diesel motorblokkok 
(Al és öntöttvas alapú) a Csepel Művek termékei (Öntödei Múzeum Budapest), 6.-Öntöttvas csigalép-
cső (Öntödei Múzeum Budapest) 
Tipikus öntött alkatrészek napjainkban a gépjármű motorok fő részei (motorblokk, főtengely, vezér-
tengely, henger, dugattyú), a vasúti kerekek, a víz-, és gázszelepek, a szivattyúházak, a szivattyú járó-
kerekek. De öntészettel készülnek a repülőgépek gázturbina-házai és a gázturbinák lapátjai is. Töme-
ges a száma az öntéssel készített használati tárgyaknak és szerelvényeknek, a kilincsektől a vízcsap-
okig, a kádaktól a kávéfőzőkig. A különböző öntészeti technológiák nagy mértékben eltérnek egymás-
tól a gyártási költségek, a termelékenység, az önthető munkadarab súlya, mérete, pontossága, az 
öntvény felületi minősége, az adott eljárással elkészíthető minimális falvastagság, és az elkészített 
öntvény megmunkálhatósága szempontjából. 
Az öntési eljárásokat kohászati féltermékek (rudak, tömbök, stb.) gyártására és alkatrészek előállítá-
sára (formaöntészet) egyaránt használják. A formaöntészet mai, korszerű eljárásai tipikus NNS/NS 
(near net shape/net shape - készhez közeli/kész alkatrészek gyártása) technológiák. Gazdaságossá-
guk, nagy termelékenységük biztosítják eme ősi alapú technológia reneszánszát. A forgácsolás a 
munkadarab gyártási pontossági igénye miatt nem nélkülözhető. A fokozott műszaki követelmények 
egyre pontosabb megmunkálást tesznek szükségessé, általánossá válik a nanotechnológia.  
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• Az öntészet alapelve, hogy a folyékony fémet az öntvénynek megfelelő 

(negatív) formába (üregbe öntjük). A fém felveszi a forma alakját, 

megszilárdulás után a formából eltávolíthatjuk az öntvényt. Egyszer és többször 

használható formák  vannak. 

• A forma klasszikus anyaga agyag kötésű homok - ez a nyers homokformázás. 

A tixotróp tulajdonságú agyag bevonja a homokszemcséket és összeköti 

azokat. A homokszemcsék között a keletkező gázok, gőzök távozni tudnak. (ezt 

légzőfuratok is segítik). Osztott és osztatlan formákat ismerünk.

• A formaüreget minta segítségével készítjük el. A minta lehet elvesző (viasz, 

polimerhab stb.),  vagy többször használatos, amit az öntés előtt eltávolítunk. A 

minta a munkadarab pozítív, ráhagyásokkal, magjellel, öntési ferdeséggel, 

esetleg beömlőrendszerrel módosított mása.

• A folyékony fém behatolását a munkadarab üregeibe magokkal akadályozzuk 

meg. 

• A folyékony fémet a beömlőrendszeren keresztül juttatjuk a formaüregbe.

 

Alapfogalmak a nyers homokformázásnál 
A homokformázás a legrégibb, de még ma is széles körben használt öntészeti technológia. Különböző 
változatai elsősorban a homok kötésére használt módszerekben és anyagokban térnek el egymástól. 
A nyers homokformázásnál a formakészítésre használt homokot agyaggal és vízzel keverik össze. (pl. 
alumíniumöntvényekhez jellemző formaanyag 10-15% agyag, 5-9 % nedvességtartalom. A nedves 
agyag biztosítja a kvarc-homokszemcsék egymáshoz tapadását. Az agyag tixotróp tulajdonsága bizto-
sítja a jó alakíthatóságot, majd a jó szilárdságot. A forma szárításával növelhető a szilárdsága. Főként 
a magasabb hőmérsékletet követelő vasöntéshez a gázelnyelés céljából kokszdarát is adagolnak a 
homokhoz (3-5%). A homokforma osztott (kivétel pl. a talajformázás és egyes elveszőmintás eljárá-
sok). A formák az elkészítendő öntvény külső alakját, a magok az öntvény belső üregeit alakítják ki. A 
forma általában magába foglalja a folyékony fém bevezetésére szolgáló beömlőrendszert és a magok 
elhelyezését illetve rögzítését biztosító magfészkeket is.  
Tixotróp tulajdonság: a mechanikai igénybevétel hatására az anyag egyre jobban alakítható lesz, 
alakváltozóképessége megnő. A mechanikai hatás megszűntével megtartja alakját. (az agyagot pl. 
feldolgozás, korongozás előtt a keramikus gyúrja, tapossa..) 
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A minta és mag elkészítése

• A minta anyaga fa, fém, polimer lehet. Lehetőleg könnyű, jól 
megmunkálható, kopásálló és nem nedvszívó, stabil méretű legyen. 
A fából készült mintákat mintaasztalosok készítik, a minták felületét 
festik. 

• A magok a formánál jobb minőségű anyagból, homokból és 
kötőanyagból készül, nagyobb a mechanikai és hőigénybevétel. 
Magszekrényben (fa), vagy forgácsolással is készülhet. Esetleg 
fémháló erősíti, magtámasz támasztja. 

• Általában a minta és a mag is osztott kivitelű (osztási sík)

 
A minta méretei tartalmazzák a megmunkálási ráhagyásokat és az öntési hozzáadásokat is, amely 
utóbbiak az öntésre alkalmas geometria biztosítására szolgálnak. A minták kivehetőségét a forma-
üregből részben a minták oldalferdesége (formázási ferdeség), részben a minták szétszedhetősége, 
szerelhetősége teszi lehetővé. Az osztósíkra merőleges felületek 0,5-1 fokos ferdeséggel készülnek a 
gépi homokformázás mintáinál és 1-3 fokos ferdeséggel a kézi homokformázás mintáinál. 
A minták anyaga egyedi és kissorozatgyártás esetén ragasztott, rétegelt fa, vagy kemény műanyag, 
nagysorozat gyártás esetén fém (Al-ötvözetek, bronzok, öntöttvas). A minták sarkait lekerekítéssel 
készítik. A famintákat festéssel teszik ellenállóbbá a nedvszívással, vetemedéssel szemben.  
Az öntés során a magok hő- és a folyékony fém felhajtóereje miatt nagyobb igénybevételűek mint a 
formáé. 
 A nyers homokmagok maghomokból, magszekrénybe történő döngöléssel készülnek. A nyers mag-
homok olajat és szerves kötőanyagot is tartalmaz. Ezek következtében nagyobb a kötési szilárdsága. 
A hosszú karcsú magokat magvasakkal erősítik. A légelvezetés érdekében parafin zsinórt tesznek a 
magba, a gázelnyelés céljára kokszdarát kevernek a maghomokhoz.  
A homokmagokat öntés előtt mindig szárítják 180-230 oC közötti hőmérsékletű kemencében.  
Magasabb olvadáspontú fémek öntésénél a kész formák üregeit, illetve a magok felületét, u.n. 
fekeccsel vonják be a folyékony fém ráégésének elkerülésére. A fekecs lehet grafit, homok, víz és 
lenolaj keveréke, de használtak denaturált szeszben szuszpendált szilikátpor fekecseket is (ma kör-
nyezetszennyezési okok miatt ezek háttérbe szorultak, vizbázisúakat használnak). A bevonat meg-
akadályozza a forma felületének és a folyékony fémnek a kémiai reakcióját valamint a fém penetráci-
óját (behatolását a forma homokszemcséi közé. 
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Szekrényes homokformázás I.

mag

magjel

felöntés, 

tápfej

minta

Osztási sík

álló

Felső formaszekrény

Alsó formaszekrény

öntvény

 
A formakészítés úgy történik, hogy egy formázólapra ráhelyezik a mintát, amely a formaüreg, a mag-
fészek és a beömlőrendszer kialakítására szolgál. Formaszekrényt helyeznek a minta köré és azt kitöl-
tik formahomokkal. A homokforma kellő tömörségét kis méretek és darabszám esetén kézi réteges 
döngöléssel, nagyobb termelékenységhez sajtolással, rázással, homokröpítéssel vagy vákuumos, le-
vegő-gáz (folyamatos vagy impulzusos) sajtolás. A forma tömörsége meghatározó az öntvény minő-
sége szempontjából. A forma anyaga ne lépjen se kémiai, se fizikai reakcióba az öntvény anyagával, 
kellő szilárdságú legyen öntésnél, a szilárdságát veszítse el a megszilárdulás végére (könnyű üríthető-
ség), legyen kellően gázátbocsátó és jó felületet biztosítson az öntvénynek. (a forma szemcseméreté-
vel arányosan nő a gázátbocsátási képesség, romlik a felületi minőség).  
Az alsó formafél elkészítése után a formát megfordítják, és a felső formaszekrényt ráhelyezik az alsó 
formafélre. Behelyezik a felső formafél mintáit, majd a formaszekrényt kitöltik homokkal. A homokot 
tömörítik, újabb homokot adagolnak, majd ismét tömörítik. Közben magszekrényben homokból, vagy 
valamely nagyobb szilárdságot biztosító eljárással elkészítik a magokat. A kész formából kiveszik a 
mintákat, behelyezik a magokat a magjelekkel meghatározott helyre, majd a formafeleket összeillesz-
tik  a formaszekrényeken lévő illesztőcsapokkal. Az így összeállított formát súllyal leterhelik, vagy más 
módon összeszorítják a formafeleket, hogy öntéskor a folyékony fém felhajtóereje ne válassza szét a 
formafeleket.  
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Öntvény a tápfejekkel és a beömlőrendszerrel

Elosztó csatorna Rá(meg)vágás

Álló

Beömlő tölcsér

Felöntés 

(tápfej)

Felöntés 

(tápfej)

 
A legnagyobb öntvénykeresztmetszeteknél tápfejeket kell alkalmazni zsugorodó fém utánpótlására. 
Ezzel elkerülhetők az öntvény dermedésekor az u.n. beszívódásos vagy mérethiányos helyek. A tápfej 
méretezésének alapelve, hogy a tápfejben lévő fém teljes dermedési ideje nagyobb legyen, mint a 
táplálandó öntvényrészé(a táplálandó öntvényrész az öntvény legtovább folyékony állapotban mara-
dó része, általában a legvastagabb falú rész). A tápfejek eme funkciójukat nagy tömegükkel, hőszige-
teléssel vagy fűtéssel érik el. Az öntvénykihozatalt az öntvény tömege/(öntvény +tápfej tömege) há-
nyados határozza meg (általában acélöntésnél 50, szürkevasnál 80%). Gyakorlatban a tápfej tömegé-
nek mintegy 20%-át használják fel a fogyási üreg táplálására. 
A tápfej méretezésének számos gyakorlati és elméleti módszere alakult ki, célszerű kézikönyvek alap-
ján az első változatot felvenni, majd VEM szimulációval ellenőrizni, finomítani. 
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• Az öntvényrajz a kész terméktől:

– Forgácsolási ráhagyásokkal

– Az öntési ferdeséggel

– Technológiai hozzáadásokkal

különbözik, méretét ezekkel növeljük.

A formázáshoz, öntéshez az osztósíktól indulva öntési ferdeséget 
alkalmazunk (a minta illetve  a kész darab kivehetősége érdekében. 
A belső felületen nagyobb, a külsőn kisebb az öntés ferdeség. (a 
ferdeség értéke a forma/minta felületi érdességétől függ, fémminták, 
fémformák esetén kisebb)

Öntvényszerkesztés
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Ráhagyások, öntési ferdeség
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Zsugorodások

Acél (0,35%C )

Alumínium

 

Öntészeti zsugorodás 
A dermedés közbeni zsugorodás kiegyenlítése a tápfej feladata, a szilárd állapotú méretváltozást a 
minta és magkészítésnél kell figyelembe venni 
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A különböző vas-, acél- és fémötvözetek zsugorodása

Fémminőségek Zsugorodás % 

Acél, ötvözetlen vagy gyengén ötvözött  2,0  

Acél ötvözött, ausztenites  2,5...3,0  

Lemezgrafitos öntöttvas 1,0 

Gömbgrafitos öntöttvas öntött állapot-
ban 

0,8...1,0 

Gömbgrafitos öntöttvas ferrit-perlitesre 
hőkezelve 

0,3 

Gömbgrafitos öntöttvas ferritesre   
hőkezelve 

0,0 

Temperöntvény fehér* 1,0...2,0  

Temperöntvény fekete* 0,0...1,0 

Temperöntvény perlites* 0,5...1,5 

Ónbronz 1,5 

Vörösötvözet  1,5  

Sárgaréz  1,6...2,2  

AIumíniumbronz  1,6...2,2  

Ólombronz, ólom-ónbronz 1,5 

Réz 1,8 

Alumínium-szilícium ötvözetek  1,0...1.2  

Alumínium-magnézium   ötvözetek 1,0...1,5  

Magnéziumölvözetek 1,0...1,4 

 
*A megadott százalékos értékek a lehűlési zsugorodás és 
a hőkezeléskor fellépő méretnövekedés végeredménye. 
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Zsugorodások méretfüggése

Az öntvény anyaga és mérete s%

Szürkeöntvény

kisméretű öntvények 0,8…1,2

középméretű öntvények 0,6…1

nagyméretű öntvények 0,4…0,8

Acél

kisméretű öntvények 1,1…2,2

középméretű öntvények 1,6…2,0

nagyméretű öntvények 1,4…1,8

Rézötvözetek

kisméretű öntvények 1,4…1,6

középméretű öntvények 1,0…1,4

nagyméretű öntvények 0,8…1,2

Alumíniumötvözetek

kisméretű öntvények 0,8…1,2

középméretű öntvények 0,5…1

nagyméretű öntvények 0,3…0,8

 
 
  



428 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Németh, BME 

Beömlőrendszerek

Az álló kialakítása A beömlőrendszer javasolt kialakítása

 

Beömlőrendszerek 
Öntéskor a formaüreg kitöltésénél, a folyékony fém áramlását úgy kell szabályozni, hogy az áramlás 
alapvetően lamináris jellegű legyen. 
A formaüreg kitöltésénél az áramlási folyamatot a Bernoulli-egyenlet és a térfogat-állandóság törvé-
nye írja le. A Bernoulli-egyenlet az energia-megmaradást fejezi ki a folyadék áramlása során: 
  Ha alkalmazzuk a Bernoulli-egyenletet és a térfogat-állandóság törvényét folyadéksugár keresztmet-
szetére, akkor a felső és alsó keresztmetszetek arányát meghatározhatjuk. A gyakorlatban használt 
beömlőrendszerek nem mindig követik a javasolt ideális geometriát. A téglatest alakú medence 
(kagyló) helyett sok helyen kúpos kagylót használnak, ami lehetővé teszi a salak, az oxidált fémfelület 
és a levegő bejutását a beömlőrendszerbe. A ma alkalmazott technológiánál a kagylóban elhelyezett 
kerámiai szűrők nagy mértékben javítják az öntvény minőségét (habot és szennyeződést szűrnek). 
Ha a parabolikus sugárkeresztmetszetet kúpos geometriával helyettesítjük nem követünk el túl nagy 
hibát, mert az áramlási veszteségek miatt a nagyobb keresztmetszetek kedvezően befolyásolják az 
áramlást az állóban. A folyékony fém áramlása bonyolultabb, mint például a szoba hőmérsékletű víz 
áramlása, mert a megolvasztott fémek viszkozitása a hőmérséklet változásával jelentős mértékben 
változik. Ugyancsak hat a folyékony fém áramlási viszonyaira a fém felületi oxidációja, a zárvány-, 
illetve a salaktartalom, a fém dermedési tulajdonságai, túlhevítésének mértéke, az öntési sebesség és 
a formával való kölcsönhatás (hőátadás, felületi réteg hatása). 
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Beömlőrendszer

• A beömlőrendszer méreteit az öntési idő határozza meg. Az öntési 

idő alatt a folyékony fémnek el kell érni a formaüreg legtávolabbi 

pontjára is (mielőtt a fém ledermed). Ezt az időt a hőátadási és 

hőkapacitási viszonyok határozzák meg, alapvetően az öntvény 

falvastagságától és az öntött anyag viszkozitásától, fajhőjétől, 

hőátadásától függ

• Méretezéshez tapasztalati összefüggéseket és korszerű szimulációs 

(VEM) programokat is használhatunk

 
Az öntési idő az áramlási csatornák keresztmetszetének számításához szükséges. Az öntési idő alatt a 
folyékony fémnek ki kell töltenie a formaüreget, anélkül, hogy megszilárdulna. Az öntési idő megha-
tározására gyakorlati képletek,elméleti megfontolások, nomogramok, diagramok, számítógépes 
elemzések állnak rendelkezésre. Az öntési idő a folyékony fém és a forma fizikai jellemzőitől: tömeg, 
fajhő, hőkapacitás, fajlagos felület, hővezetés stb. függ. Meghatározó az öntvény anyaga és mérték-
adó falvastagsága. Az öntvény redukált falvastagsága a az öntvény térfogatának  és felületének ará-
nya. 
Ez ilyen elemzés megmutatja, hogy a vékonyfalú öntvények (különösen jó hővezető formákba (fém-
forma=kokilla) nem önthetők gravitációsan. 
A nyomásos öntés ideje ezredmásodpercnyi.  
Az öntési időt az is meghatározhatja, hogy a formaanyag mennyi időt képes elviselni a formatöltés 
közben. A korszerű formázóhomokok könnyen bomlanak az öntvénytisztítás egyszerűsítése érdeké-
ben. A hagyományos szárított agyagformák 1  percnyi öntési időt is megengedtek, a korszerűek tize-
dét, felét. 
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Öntési idő (hagyományos formázásnál)

 
Az üregöltéshez szükséges öntési időt például I.S. Abcouwer által ajánlott X(X+xo)=4*a1*t/(π*p2) 
képlettel lehet meghatározni, ahol:  
X a lap alakú öntvény falvastagságának a fele, mm 
xo korrekciós tényező 
a1 a fém hőmérséklet vezetési tényezője, mm2/s 
t a számítandó öntési idő, s 
p2 a hőveszteségeket figyelembe vevő korrekciós tényező állandó túlhevítés és homokforma esetén 
 
Az összefüggés 10-30 mm falvastagságokra jó eredményt ad, vékony falakra nem. 
 
 
Az egyenletek diagramokba is foglalhatók. A fenti dia  I.S. Abcouwer által ajánlott számítási módszer 
grafikus ábrázolása 
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A beömlőrendszer elemei
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Maradó feszültségek

Feszültségek keletkezése

Feszültségek mérése

Feszültségek megszüntetése
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FESZÜLTSÉGEK KELETKEZÉSE

• Gátolt alakváltozás (zsugorodás, duzzadás)

– Nagy falvastagság különbség, egyenlőtlen lehűlés

– Nagy öntvényméret

– Kemény belső mag

– Hirtelen falvastagság változások

– Alapanyagjellemzők (lágyabb anyagban leépül)

Melegrepedések dermedésnél, 900oC-ig, kristályhatáron megy és 
oxidos felülete

Hidegrepedések (lehűlt darabon, belső feszültségek miatt)
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Az alapanyag hatása (vasalapú ötv.)

• A nagy kéntartalmú, nagy relatív keménységű , dendrites primer 
szövettel kristályosodó öv. belső feszültségei nagyobbak, mint a kis 
relatív keménységű, globulitosan kristályosodó grafitos öv-jé. 

• Gömbgrafitos öv-nál a finom perlites szövetűek nagy belső 
feszültséggel kristályosodnak és repedésérzékenyek. A ferrites 
szövetűek nagy nyúlásúak, segítik a feszültségek lebomlását.

• A lemezgrafitos ferrites szövetek a rossz Si ötvözés miatt kiváló sec. 
grafit okozta belső feszültségek miatt, különösen nagy 
falvastagságoknál, igen repedésérzékenyek (hidegrepedések).

• Az acélöntvényekban a nagy zsugorodás miatt jelentős feszültségek 
keletkeznek
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Maradó feszültségek nagysága

• Feszültségráccsal

• Mikroszerkezeti röntgenvizsgálattal:

– Rácsparaméter mérése (végreflexiós eljárás)

– Szóródási vonalak eltolódása és vastagodása

• Feszültség feloldással (szétnyílás vágáskor, nyúlásmérő bélyegekkel 

lyukfúrással)

• VEM-es szimulációval
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Feszültségrács

F1*Rm=m*F0 melyből m maradó feszültség kiszámítható

F1 a fűrészelésnél elszakadt felület nagysága, Rm szakítószilárdság.

 
Az öntött feszültségrácsból meghatározható a maradó feszültség. A rács két szélső rúdja a kisebb 
keresztmetszet miatt előbb megszilárdul és gyorsabban hűl. A kereszttartókban hajlítás, a középső 
oszlopban húzófeszültség ébred a gátolt zsugorodás miatt. A húzófeszültség nagyságára a rúd befű-
részelésével létrehozott törési felületéből tudunk következtetni. A szakítószilárdságot a középső rúd-
ból kimunkált szakítópróbatesten tudjuk mérni. 
 
 
  



8. Az öntészet fogalmi rendszere  437 

© Németh, BME www.tankonyvtar.hu  

Feszültségek csökkentése

• Helyes öntvényszerkesztés (folyamatos keresztmetszet átmenet) 

• Beömlőrendszerek helyes kiképzése

• Hőkezelés-a hőmérsékletkiegyenlítődés után lehűlésnél ne legyen nagy 

hőmérsékletkülönbség.

• Hosszú idejű tárolás-relaxáció (gépágyak)

• Feszültségmentesítő hőkezelés (vasalapú öntvényeknél 500-650 oC)

• Diffúziós izzítás –újrakristályosítás

• Rezgetés, túlterhelés. 

Üregtöltés, dermedés stb. VEM szimuláció
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Öntvényanyagok

Elvileg bármely anyag önthető

A gyakorlati jó önthetőség feltételei:

– Alacsony olvadáspont

– Kis dermedési hőköz*

– Hígfolyósság (spirál próba)

– Kis reakcióképesség a forma anyagával

– Kis zsugorodás

– Az eutektikumos ötvözetek (és a tiszta fémek) jól önthetőek

 
Néhány korszerű eljárásnál (a kristályosodás fázisában végzett öntéseknél) nem követelmény 
 
Adott ötvözési rendszerben (például a vas-vaskarbid rendszerben) azok a legjobban önthető ötvöze-
tek, amelyek vegyi összetétele közel van az eutektikus összetételhez. Ezek az ötvözetek a legkisebb 
olvadáspontúak és ezeknél a legkisebb az un. dermedési hőköz. (Dermedési hőköz alatt a liquidus és 
a solidus hőmérsékletek közötti különbséget értjük.). Ebben a dermedési hőközben a fém szilárd - 
folyékony un. kásás állapotban van. A dermedési hőköz nagysága fordítva arányos a folyékony fém 
formakitöltő képességével. Minél nagyobb a dermedési hőköz, annál nehezebben folyik a fém, annál 
rosszabb a formakitöltő képessége. Ugyancsak hat a formakitöltő képességre a folyékony fém felületi 
oxidrétege és a fémben lévő szilárd zárványok. Az oxidréteg a felületi feszültség növelésével, a zárvá-
nyok a viszkozitás növelésével csökkentik a folyékony fém formakitöltő képességét.  
Adott ötvözet önthetőségét jelentősen befolyásolják az öntészeti eljárások is. Elsősorban a 
beömlőrendszer kialakítása, a forma anyaga (hővezető képessége, felületi minősége), a fém túlheví-
tési hőmérséklete és az öntés sebessége hatnak a folyékony fém formakitöltő képességére.  
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Öntőspirál

 
A formakitöltő képességet az un. spirál forma segítségével lehet mérni. A dia egy ilyen spirál formába 
öntött próbatestet mutat. A spirál hosszúságával lehet jellemezni a különböző ötvözetek formakitöltő 
képességét.  
 
 
 
  



440 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Németh, BME 

Öntészeti anyagok

• Vasalapú öntvényanyagok: acélok, öntöttvasak: lemezgrafitos, 

átmeneti grafitos (vermikuláris), gömbgrafitos

• Temperöntvények

• Könnyű fémek: alumínium, magnézium

• Színesfémek: rézötvözetek: sárgaréz, bronz 
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Fe-Fe3C, Fe-C egyensúlyi állapotábra

ACÉLOK

Öntöttvasak

 

Vasalapú (öntöttvasak, acélöntvények) 
Az acélok nem rendelkeznek jó önthetőségi tulajdonságokkal. Magas az olvadáspontjuk és széles 
hőközben dermednek meg. Előzőek következtében a folyékony acél nehezebben folyik és rosszabb a 
formakitöltő képessége is, mint a folyékony vasnak.  
A dermedés során az acél zsugorodása a kémiai összetételtől függően 2,5-4% között van, ami a több-
szöröse a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasénak 
Az acélöntés nagyobb szakértelmet és gyakorlatot igényel mint a vasöntés, mind a beömlőrendszer 
tervezésében, mind a formázóanyagok megválasztásában. A magas olvadáspont miatt jelentős a fo-
lyékony acél oxidációja és könnyen reakcióba lép a forma anyagával is. 
Főleg a 0,1-0,8 % közötti karbontartalmú ötvözetlen acélok és egyes ötvözött acélminőségek (saválló 
acélok, magas mangántartalmú kopásálló acélok) öntése terjedt el széles körben.  
Előnye az acélöntvényeknek, hogy jobb a hegeszthetőségük, mint a lemezgrafitos (szürke) öntöttva-
saké, ezért nagyméretű öntvényeknél több egységből öntve, hegesztéssel is összeállítható az acél-
öntvény.  
G kiegészítőjel az acél jelölése mellett 
Az acélöntvények elsősorban gépállványok, saválló vegyipari szerelvények, nagyméretű és nagy szi-
lárdságú fogaskerekek, szerszámtömbök, nagy mangántartalmú ötvözött acél lánctalpak és földmun-
kagép fogak, vasúti kerék koszorúk, acélműi alakító hengerek, papíripari hengerek, és vegyipari gép 
öntvények céljára használatosak. 
 
Öntöttvasnak nevezik a vas-karbon rendszerben a 2,11 %-nál nagyobb karbontartalmú vas-karbon 
ötvözeteket.  A hűlési sebességtől függően az öntöttvasak különböző szövetszerkezettel dermednek 
meg. A gyors hűtés mellett (az öntvény falvastagsága kisebb mint 10 mm) dermedő vas-karbon ötvö-
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zetek állapotábráját mutatja (vas-vaskarbid, metastabil rendszer). A lassú hűtés mellett (az öntvény 
falvastagsága nagyobb mint 10 mm) dermedő vas-karbon ötvözetek állapotábráját mutatja (vas-grafit 
stabil, rendszer). 
Fehér öntöttvasnak nevezik a metastabil rendszerben kristályosodó perlit-ledeburit szövetszerkezetű 
vasakat. Ezek törete fémesen csillogó (fehér) töret, keménységük nagyobb, mint az azonos vegyi ösz-
szetételű szürke öntöttvasaké, kemények, kopásállóak. A GANZ ÖNTÖDE világhírű termékei voltak a 
kéregöntvények, melyek kérge cementites, magja grafitos. Vonatkerekekhez, malomipari őrlőhenge-
rekhez használták a technológiát. A hűlési sebességgel és antimon ötvözéssel biztosították a kemény 
kérget. 
Szürke öntöttvasnak nevezik azokat az öntöttvasakat, amelyekben a szén grafit formájában fordul 
elő. Ezek törete szürke színű. 
A hűtési sebesség csökkenése elősegíti a grafitképződést. Ez alatt a vaskarbid vagy cementit (Fe3C) 
fázis felbomlását értik -vasra és grafitra.  
A dermedés során kialakuló fázisok nemcsak a karbontartalomtól és a hűtési sebességtől, hanem az 
öntöttvas egyéb ötvözőitől is függnek. A grafitképződést segítő ötvözőelemek a grafitképzők. Ezek, a 
hatás erősödésének a sorrendjében a következők:  
 kobalt (Co), foszfor (P), réz (Cu), nikkel (Ni), titán (Ti), szilicium (Si), karbon (C), alumínium 
(Al). 
A grafitképződést gátló ötvözőelemek elősegítik a cementitképződést. A cementitképző ötvözőele-
mek a hatás erősödésének sorrendjében a következők:  
 wolfram (W), mangán (Mn), molibdén (Mo), kén (S), króm (Cr), vanádium (V), magnézium 
(Mg), cérium (Ce). 
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Az öntöttvas szövetszerkezete

Kibővített MAUER diagram

 
Az öntöttvasak kémiai összetételét az un. telítettségi fokkal(T) lehet jellemezni: T=C%/(4,3%-
0,3(Si%+P%)) 
Ha T > 1, akkor az öntöttvasat hipereutektikusnak nevezik, amelynél a dermedés grafit kiválással in-
dul meg, majd eutektikum kialakulással fejeződik be. 
Ha T = 1, akkor az öntöttvasat eutektikus öntöttvasnak nevezik, amelynél a dermedés kizárólag eu-
tektikum kialakulással megy végbe. 
Ha T < 1 akkor az öntöttvasat hipoeutektikus öntöttvasnak nevezik, amelynél a dermedés -vas kivá-
lással indul, majd eutektikum kiválással fejeződik be. A kialakuló eutektikum lassú hűtés esetén un. 
grafiteutektikum, amit grafitlemezkék és a közöttük elhelyezkedő -vas rétegek alkotnak. A gyors hű-
tés esetén kialakuló eutektikumot ledeburitnak nevezik, amelyet cementitlemezkék és a közöttük 
elhelyezkedő -vas rétegek alkotnak.  
Az ipari gyakorlatban leggyakoribbak a T = 0,7-1.0 közötti telítettségi fokú hipoeutektikus öntöttva-
sak. Egy tipikus öntöttvas kémiai összetétel a következő:  
C=2,5-3,5 %,  Si =1-3 %,  Mn= 0,5-1%, S =< 0,1 %, P=< 0,3 % 
A kén és a foszfor az öntöttvas szennyezőelemei. Hatásuk rontja az öntvény minőségét, ezért meny-
nyiségüket korlátozni kell a vegyi összetétel előírásakor. Mindkét szennyezőnek nagy a dúsulási haj-
lama, aminek következtében a helyi kén illetve foszfortartalom az átlagos érték többszázszorosa is 
lehet. Ez a nagy helyi kén illetve foszfortartalom alacsony olvadáspontú szulfid-, illetve 
foszfideutektikumot képez a vassal, ami melegrepedékenységet okoz az öntvényeknél. A foszfor a 
hígfolyósság növelésével javítja az önthetőséget, a kén a sűrűnfolyósság növelésével rontja. 
A növekvő dermedés közbeni hűlési sebesség sorrendjében egy adott kémiai összetételű öntöttvas  
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szövetszerkezete lehet: 
        ferrit-grafit,              
        ferrit-perlit-grafit              a hűtési sebesség 
        perlit-grafit                     növekszik    
        perlit-grafit-ledeburit 
        perlit-ledeburit 
A perlitben és a ledeburitban a szén cementit formájában van jelen.  
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Lemezgrafitos öntöttvas kis szilárdságú és rideg

 

Acél 

Gömbgrafitos öv. 

800 

Lemezgrafitos öv. 

350 

C, % 

350 

250 

Rm, MPa 

 alapszövetalakjagrafitmennyiségegrafitfRm ,,

• Az öntöttvasak tulajdonságai a 

grafit alakjától, a grafit 

mennyiségétől és az 

alapszövettől függenek

• A kisebb bemetszésekkel 

rendelkező gömbgrafitos 

öntöttvas lényegesen 

szívósabb.

 
Az öntöttvas öntvény anyagának minősítésére az öntvény anyagából öntött, általában 30 mm átmé-
rőjű külön öntött próbatestekből kimunkált darabok alkalmasak. Az öntöttvas tulajdonságait ugyanis 
a hűlési sebesség is döntően befolyásolja, ugyanakkor a kész öntvényből kimunkált próbatestek a 
felhasználás szempontjából meghatározó anyagjellemzőkhöz vezetnek.  
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A szövetszerkezet és szilárdság 
jelentősen függ a falvastagságtól

Méretezés a mértékadó

falvastagságra történik

GREINER-KLINGENSTEIN diagram

III. ferrit-grafit szövetszerkezet

IIb.ferrit-perlit-grafit

II perlit-grafit szövetszerkezet

IIa perlit-grafit-ledeburit

I. ledeburit+perlit

Falvastagság

Mértékadó falvastagság

Rm
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Méret hatása a lemezgrafitos öv szilárdságára

 
Az öntöttvas, de általában véve az öntvény szilárdsági jellemzőinek mérésénél, az adatok felhasználá-
sánál feltétlenül tisztázni kell, hogy a mért értékek külön öntött, az öntvény mellé öntött, vagy az 
öntvényből kimunkált próbatestből származnak-e. 
A fenti dia szemléletesen mutatja, hogy a névleges öv minőségnél a falvastagság függvényében mi-
lyen szilárdsági értékekre számíthatunk. 
A korszerű szabványok (MSZ EN) az öntöttvasak szilárdsági és keménységi jellemzőit a névleges mi-
nőség  és a falvastagság függvényében adják meg. 
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A lemezgrafitos öntöttvas tulajdonságai, alkalmazása

• A lemezgrafitos öntöttvas szilárdsága 
kicsi és teljesen rideg 

• (A ≈ 0 % (0,8 – 0,3 %).

• EN-GJL-100 (EN-JL1010) 

• EN-GJL-150 (EN-JL1020) 

• EN-GLJ-200 (EN-JL1030)

• EN-GJL-250 (EN-JL1040) 

• EN-GJL-300 (EN-JL1050) 

• EN-GJL-350 (EN-JL1060) 

• (max. 350 MPa érhető el)

• Nagy nyomószilárdság

• Jó siklási tulajdonságok

• Jó forgácsolhatóság

• Igen jó a rezgés csillapítási 
képesség

• Alkalmazási terület:

Gépállványok, gépházak, 
féktárcsák

Forgattyús házak

 
Lemezgrafitos (szürke) öntöttvasak jellemző tulajdonságai: 
 - nem érzékenyek az éles bemetszésekre, 
 - nyomószilárdságuk jelentősen nagyobb, mint a szakítószilárdságuk, 
 - kitűnő rezgéscsillapító hatásúak, a grafitlemezkék  és határaik elnyelik a mechanikus rezgé-
seket, 
 - jól forgácsolhatóak (a forgács keletkezése szempontjából, ugyanakkor kellemetlen grafitpor 
keletkezik, „kormol”) 
 - jó a kopásállóságuk, mert a grafit miatt "önkenők" és kitűnőek a siklási tulajdonságaik is, 
 - olcsók 
 - jó hővezetők, 
 - ridegek, szobahőmérsékleten makroszkopikus képlékeny alakváltozásra nem képesek. 
 - korrózióállóságuk jobb az ötvözetlen acélénál  
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Gömbgrafitos öntöttvas

Gömbalakú grafittal:

Szilárdság nő

Képlékenység nő

Nyomás alatt (harang alatt) történik a 
beoltás (Mg –al ill. Ce-al (cériummal) 
TMg forrás = 1100 ºC , ez azt jelenti, hogy 
több bar gőznyomás van az öv. olvadék 
hőmérsékletén)

A gömbgrafitos öntvény szilárdsága 
kevésbé függ a falvastagságtól, mint a 
lemezesé. 

 

Gömbrafitos öv. 

Lemezgrafitos öv. 

Rm 

Falvastagság 
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Gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezete

Gillemot diagram:

gömbgrafit + ferrit + 
perlites szövetszerkezetet
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Ha az olvasztott vasba gömbösítő anyagokat adagolnak öntés előtt, akkor a grafit gömbök formájá-
ban kristályosodik ki. A gömbösítő anyagokat előötvözetek formájában helyezik az üst aljára és erre 
csapolják rá a folyékony vasat. A leggyakrabban használt gömbösítő anyagok a Fe-Cu-Mg és a Fe-Ni- 
Mg ötvözetek. Az előötvözetek jelentős része a dermedés előtt kiég, de kb. 0.1-0.3% Mg tartalom 
beötvöződik a vasba, ami biztosítja a gömb alakú grafitkristályok kialakulását.  
A fenti dia a magnézium-, és a szilíciumtartalom függvényében mutatja a gömbgrafitos öntöttvasak 
lehetséges szövetszerkezeteit. A diagram alapját adó kutatásokat a BME Mechanikai Technológiai 
Tanszékén, Dr. Gillemot László professzor vezetésével végezték el az 1950-es években.  A gömbösítő 
kezelést 0,2-0,4 % ferroszilíciumos beoltás követi, ami szövetfinomító hatású.  
 
 Az öntöttvasak olvasztási és a gömbgrafitos öntöttvasak gömbösítési technológiáinak fejlődé-
se az 1960-as években lehetővé tette a pontos vegyi összetétel biztosítását.  Ezzel lehetővé vált olyan 
grafiteloszlású öntöttvasak gyártása is, amelyeket addig csak véletlenszerűen lehetett előállítani. 
Esetenként ugyanis az alacsony magnézium tartalmú gömbgrafitos öntöttvasakban a un. vermikuláris 
grafitalak alakult ki a teljes gömbösödés helyett. Ezt a grafiteloszlást "kukacszerűen" egymás mellett 
kialakult grafit gömböcskék alkotják, amelyek ezáltal a lemez-, illetve a gömbgrafitos öntöttvasak 
között elhelyezkedő, átmeneti tulajdonságú öntöttvasat eredményeznek. 
 A vermikuláris grafitos öntöttvasakat elsősorban azokon a helyeken alkalmazzák, amelyeknél a le-
mezgrafitos (szürke) öntöttvasak szilárdsága nem elegendő, a gömbgrafitos öntöttvasak pedig nem 
megfelelőek az önthetőség szempontjából. Gyakorlatilag a fekete-, és a perlites temperöntvényekkel 
azonos a felhasználási területük. Fogaskerék házak, fogaskerekek, lánckerekek, tengelykapcsoló vil-
lák, féktárcsák, hengerfejek, forgattyús házak készülnek vermikuláris grafitos öntöttvasakból.   
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Gömbgrafitos öntöttvas tulajdonságai, alkalmazása

• EN-GJS-350-22U-LT   (EN-JS1019)  A = 22 %, 10J -40 °C-n

– RT változat és ütőmunka szavatolás nélkül is (EN-JS1032) 

– RT +20 °C-n 15 J (EN-JS1029) 

• EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)

– RT változat és ütőmunka szavatolás nélkül is 

• EN-GJS-450-10U (EN-JS1132) EN-GJS-500-7U (EN-JS1182)

• EN-GJS-600-3U   (EN-JS1092) EN-GJS-700-2U (EN-JS1102)

• EN-GJS-800-2U    (EN-JS1112) EN-GJS-900-2U  A = 2 %

• Dinamikus igénybevételnek kitett szerkezeti elemek, gépalkatrészek, 
gépkocsi alkatrészek, forgattyús tengelyeket is készítenek gömbgrafitos 
öntöttvasból.

• Belső nyomásra igénybevett elemek készítése (vízvezetékek, 
fékhengerek, hidraulika elemek) 

 
A gömbgrafitos öntöttvasak tulajdonságai átmenetet képeznek az acélok és a lemezgrafitos (szürke) 
öntöttvasak tulajdonságai között. Jobban önthetők, mint az acélok és jobb mechanikai tulajdonságo-
kat biztosítanak, mint a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasak.  
Elsősorban a gömbgrafitos öntöttvasak képlékeny alakváltozó képessége jelent nagy előnyt az rideg 
és törékeny lemezgrafitos (szürke) öntöttvasakkal szemben. Ugyanakkor hővezető és rezgéscsillapító 
képességük rosszabb, mint a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasaké és előállításuk is költségesebb.  
Főleg csőszerelvények, vezértengelyek, fogaskerekek, belsőégésű motor főtengelyek és más nagyszi-
lárdságú öntött gépalkatrészek készülnek gömbgrafitos öntöttvasból. 
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Temperöntvények

• A kiinduló anyag fehér 

öntvény (ledeburitos + 

perlites szövet)

• Hőkezeléssel elbontják a 

vaskarbidot módosított a 

grafit alak

 

 

2  

Kedvező 

kiinduló szövet 

II.a 

 I. 

C + Si,  % 

II.b.: Grafit + 

Perlit + ferrit 

II.b 

Grafit + 

ferrit 

Grafit + 

perlit 

4 

6 

7 

10 30 50 70 

Falvastagság, mm 

I.: Ledeburit + 

perlit 

II.a.: Led. + 

perlit + grafit 
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Temperálás (fehér temperöntvény)

• Hőkezelés

– Oxidáló közegben 

(pl. vasércben)

– Semleges közegben

• A hőkezelés hatására a 

vaskarbidból kidiffundáló karbont 

vagy kiégetjük, vagy a kiválását 

biztosítjuk 

 

980 – 1050 ºC 

A3 

A1 

t 

T 

24 – 96 h 

Oxidáló közegben

Fehér temperöntvény: EN-GJMW-350-4U;  EN-GJMW-380-12U

EN-GLMW-450-7U   Rm = 450MPa, A = 7 % 

Jól hegeszthető

 
A temperöntényeket fehér öntöttvasból hőkezeléssel állítják elő. A fehér öntöttvasakat 3-10 mm 
közötti falvastagsággal,  C=3%, Si=1 % vegyi összetétellel gyártják. A hőkezeléstől függően háromféle 
temperöntvényt különböztetnek meg: 
 - fehér temperöntvények, 
 - fekete temperöntvények, 
 - perlites temperöntvények. 
Fehér temperöntvények 
Az öntvényeket oxidáló atmoszférában (CO/CO2=2.2) vagy vasérc + reve csomagolóanyagba ágyazva, 
falvastagságtól függően 40-80 órán keresztül, 930-1050C közötti hőmérsékleten izzítják. Az izzítás 
(temperálás) során a vaskarbid (Fe3C) elbomlik és a 7.30 ábrán látható temperszén alakot veszi fel. 
Az oxidáló atmoszféra miatt a felületen folyamatosan kiég a karbon és az öntvény keresztmetszetén 
belül egyre csökken a karbontartalom azáltal, hogy a diffúzió igyekszik kiegyenlíteni a 
karbontartalmat. Az izzítási idő végére a teljes karbontartalom kiég és az eredeti C=3% helyett 
C=0.1% lesz a fehér temperöntvény karbontartalma. Ez egy kis karbontartalmú acélhoz hasonló, de 
annál durvább szemcseszerkezetű ferrites szövetet eredményez.  
A fehér temperöntvények egyesítik az öntöttvas jó formakitöltő képességét és az acél hegeszthető-
ségét. Elsősorban bonyolult, vékonyfalú öntvényekhez, csőszerelvények céljára használatosak.  
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Temperöntvények 2.

• Semleges közegben

 

Lassú hűtés 980 – 1050 ºC 

A3 

A1 

t 

T 

1 – 50 h 

Ferrites fekete temperöntvény:

A grafit temperszén formájában. 

Itt a perlitet is elbontjuk ferritre és 

temperszénre.    EN-GJMB-350-10U

 

Lassú hűtés 980 – 1050 ºC 

A3 

A1 

t 

T 

1 – 50 h 

• Ha nem bontjuk el a perlitet

Perlites temperöntvény:

Perlit + temperszén az eredmény.

EN-GJMP-450-6U; EN-GJMP-700-2U

 
A fekete temperöntvényeket fehér öntöttvasként öntik, majd semleges közegben a dia szerinti hő-
mérséklet-idő diagramnak megfelelően izzítják. Az izzítás (temperálás) során a fehér öntöttvas perlit 
+ ledeburitos szövetszerkezetében a vaskarbid elbomlik és csomós temperszén alakját veszi fel. A 
szövet ferritből és temperszénből áll. 
A fekete temperöntvények szívósabbak, mint a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasak és szilárdságuk is 
nagyobb. A z MSZ EN 1562 szabvány szerinti fekete temperöntvények a következők: 
 
 Jelzés       Mechanikai tulajdonságok 
 EN-GJMB-300-6 (Töfk. 300-06)  min. 300 MPa szakítószilárdság, 
 12 vagy 15 mm átmérőjű öntött próbatesten mérve, A3=min. 6 % fajlagos nyúlás (3d hosszon mérve) 
 EN-GJMB-350-10   min. 350 MPa szakítószilárdság, 
 12 vagy 15 mm átmérőjű öntött próbatesten mérve, A3=min. 10 % fajlagos nyúlás (3d hosszon mér-
ve) 
Kisméretű, bonyolult gépalkatrészeknél használatosak (pl. tengelykapcsolók, fogaskerekek), ahol a 
dinamikus igénybevétel miatt a lemezgrafitos (szürke) öntöttvas nem alkalmazható.  
Perlites temperöntvények 
A perlites temperöntvényeket a hőkezeléssel lehet a fehér öntöttvas öntvényekből előállítani a perlit 
bontása nélkül. Hasonlóak a fekete temperöntvényekhez, de szövetszerkezetüket ferrit + perlit + 
temperszén alkotja. Szívósabbak és nagyobb szilárdságúak, mint a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasak, 
szilárdságuk 700 MPa-ig terjed  
A perlites temperöntvényeket főleg fogaskerekek és közvetítőrudak céljára használják.  
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Könnyű és színesfém öntvények

• A könnyű-és színesfémek fémek alacsony olvadáspontjuk 
(Ti-né magas) miatt kedvelt öntészeti anyagok

Fajlagos szilárdságuk jó

 sűrűség 

g/cm3  

folyási határ 

MPa 

Folyási 
határ/sűrűség 

A kúszás 

hőmérséklete C 

Litium 0,53    

Mg és ötvözetei 1,7 70-270 40-160 150-250 

Be 1,82 100-700 50-380 250 

Al és ötvözetei 2,7 25-650 9-240 150-250 

Ti és ötvözetei 4,5 170-1300 38-300 400-600 

(Cu és ötvözetei) 8,94 60-1400   

(Szerkezeti acélok) 7,9 180-1600 25-200 400-600 

 

 

 

Könnyű és színesfém öntvények 
A könnyűfémek közül a lithium (Li)  ipari gyakorlatban szerkezeti anyagként nem (csak ötvözőként) 
használatos elsősorban ritkasága és magas ára miatt. A berillium (Be) atomerőműi felhasználása a 
legfontosabb, kis neutronbefogási hatáskeresztmetszete miatt. Berilliumcsövekbe foglalják az atom-
erőművek fűtőanyagát és ezek a csövek hosszú ideig megtartják kedvező mechanikai tulajdonságai-
kat, nem ridegednek el a nagy intenzitású radioaktív sugárzástól. Szerkezeti anyagként csak az alumí-
niumot (Al), a magnéziumot (Mg) és a titánt (Ti), illetve ezek ötvözeteit használják. Ha az átlagos acél 
illetve vasötvözetek árát összehasonlítjuk a könnyűfémek áraival, akkor az alumíniumötvözeteknek 
3,5-10 szeres, a magnéziumötvözeteknek 10-12- szeres, a titánötvözeteknek 22-24 szeres ára van. Ez 
a magyarázata annak, hogy a két utóbbi fém ipari felhasználása sokkal kisebb, mint az alumíniumé.  
 Járművek, repülőgépek, rakéták és űrhajók esetén az egyes szerkezeti anyagokat a fajlagos 
szilárdság alapján választják meg.  Fajlagos szilárdság alatt a szilárdság és a fajsúly hányadosát értjük.) 
Minél nagyobb egy anyag fajlagos szilárdsága, annál kisebb súlyú a belőle készített szerkezeti elem  
Látható, hogy a könnyűfémek elérik, illetve meg is haladják a nemesített ötvözött acélok fajlagos 
szilárdságát. Fajlagos szilárdságuk a többszöröse a különböző öntöttvasakénak. Ez az oka annak, hogy 
egyre több öntvényt készítenek vas, illetve acél helyett könnyűfém ötvözetekből. A járműiparban, a 
háztartási gépeknél, a kézi barkácsgépeknél, valamennyi elektromos illetve pneumatikus kézi szer-
számnál, az irodagépeknél, a számítástechnikai berendezéseknél és mindenütt, ahol előny a kisebb 
súly, a könnyűfém öntvények széles körben elterjedtek.   
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ÖNTÉSZETI ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK 1.

• Az ipari tisztaságú alumínium jól önthető

• ( Al - Cu, Al - Mg ötv. rosszul önthetők ) 

• Sziluminok ( Si = 10 - 12 % )

» Rm = 220 MPa homokformába öntve

» Rm = 260 MPa fémformába öntve

Alacsony olvadáspont Al-Si-Cu -szilumin

Legkisebb zsugorodás Al-Si-Mg -szilumin

Jó korrózióállóság Al - Si - Cu- Ni hőálló

Rosszul forgácsolhatók

 
Az ötvözetlen alumínium, vagy kohóalumínium, 99,5 % tisztaságú. Ez használatos az öntészetben. 
Viszonylag kis szilárdsága van, ami függ az öntési eljárástól is. A homokformába öntött öntvény szi-
lárdságához képest a gravitációs kokillaöntés és a nyomásos kokillaöntés jelentős szilárdság növeke-
dést eredményez. 
A homokformába öntött alumínium öntvény szilárdsága széles határok között változhat az öntvény 
falvastagsága függvényében. Minél kisebb egy öntvény falvastagsága, annál gyorsabban dermed meg 
a formában a folyékony fém, és annál nagyobb a szilárdsága. 
Az öntött kohóalumínium kitűnő korrózióállóságú, jó hő-, és elektromos vezetőképességű, jól önthe-
tő fém. Argonvédőgázas ívhegesztési eljárásokkal (AWI és AFI) hegeszthető. Jól polírozható, kiváló 
fényvisszaverő tulajdonsága van. Nem mérgező fém, ami az élelmiszeriparban és a háztartásban le-
hetővé teszi a felhasználását. Különleges tulajdonsága, hogy jól ellenáll a neutronsugárzás ridegítő 
hatásának, ami az atomerőművekben fontos követelmény. 
 
A kohóalumínium szilárdságát ötvözéssel úgy is lehet növelni, hogy a jó önthetőségi tulajdonságai ne 
változzanak. A legjobban önthető alumíniumötvözetek a közel eutektikus összetételű ötvözetek.  
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Az öntészeti alumínium ötvözése

•Fő ötvözők: Si, Cu, Mg, Zn, Li

 
Az öntészeti célokra használt alumíniumötvözetek közel 90 %-át a szilíciummal ötvözött minőségek - 
a sziluminok - teszik ki. alumínium-szilicium ötvözetek kétalkotós állapotábráját mutatja. A szilícium 
12% Si tartalomnál eutektikumot képez az alumíniummal, ami kitűnő önthetőségi tulajdonságokat 
eredményez. 
Szövetszerkezetük - modifikálás nélkül - durva krisztallitos, öntött szerkezet, amelynek rossz szívóssá-
gi és alakváltozási tulajdonságai vannak. Ez az oka annak, hogy a sziluminokat mindig 
modifikálássalkezelik. A modifikátor az öntés után finoman eloszlott szilárd vegyületként van jelen az 
olvadt fémben, ami elősegíti a kristályosodási középpontok kialakulását. A sok kristályosodási közép-
pont hatására a dermedés során finom, gömb alakú krisztallitok alakulnak ki. Ez egyidejűleg növeli az 
ötvözet szilárdságát és alakváltozó képességét is.  
A módosítas az egyik legelterjedtebb eljárás, amit az Al-Si ötvözeteken végrehajtanak, mely során 
hozzáadott anyagokkal: Na, Sb, Sr; a Si morfológiája megváltozik és gömbszerű lesz annak érdekében, 
hogy a mechanikai tulajdonságok javuljanak. A nem módosított ötvözetben az eutektikus Si lemezes, 
míg a módosított gömbszerű. A lemezes Si feszültséggyűjtő hellyé válik és könnyen törést okozhat. 
Módosítás során az eutektikus szerkezet finomabbá válik, a Si gömbszerűbb lesz, így hozzájárul a 
nagyobb szakítószilárdsághoz, nyúláshoz és a nagyobb alakíthatósághoz. Ha a módosító elemektől 
eltekintünk, a Si szemcsék finomodása akkor is bekövetkezhet, ha például nagy hűtési sebességet 
alkalmazunk (pl kokillaöntés). Azonban teljes módosítás nem hozható létre csak a hűtési sebesség 
növelésével, szükség van a módosító anyagok hozzáadására is. Ezeket az anyagokat az ötvözethez 
megfelelő mennyiségű mesterötvözetek formájában adják a jól módosított szövetszerkezet elérése 
érdekében. 
A különböző Al-Si ötvözetek 5-17% Si tartalmúak, ezen kívül ötvözik őket rézzel, magnéziummal illet-
ve nikkellel is. A szilícium az öntészeti tulajdonságokat javítja, míg a réz, a magnézium és a nikkel a 
kiválásos keményedést biztosítja a nemesítő hőkezelés során. A leggyakrabban használt öntészeti 
alumíniumötvözet a 7% Si-0,35% Mg tartalmú -szilumin  
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ÖNTÉSZETI ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK 2.

Al-Zn ötvözetek

– 7 … 12 % Zn jó önthetőség

– Mg -al ötvözve önnemesedő lesz

– Zn > 12 % - nál, Rm = 550 MPa is elérhető

– Hegesztés után önnemesedő

Al –Li ötvözetek a legnagyobb szilárdságúak
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Nyomásos öntéssel készült Al alkatrészek
csapágyház Elektromotor ház

fékhenger dugattyúk
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Könnyűfém (alumínium) öntvények

Öntvények 

előállítása

Öntési eljárások előnyei (+) hátrányai (-)

Nyomásos öntés
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A magnézium, mint nyomásos öntészeti anyag

• Kevesebb Mg-ötvözet van, mint alumínium

• Leggyakoribb ötvözői: Al, Zn, Si, Mn

• AZ91 a legszélesebb körben alkalmazott Mg-ötvözet

• A6-os (AM60) népszerű, szívós öntészeti ötvözet

 
A magnézium önthető ötvözeteit ipari méretekben a második világháború után kezdték el használni, 
elsősorban a repülés és az űrhajózás területén. Az 1973-as olajválság hatására a könnyű magnézium-
ötvözetek bekerültek a gépkocsigyártás anyagai közé, a gépkocsik önsúlyának csökkentése, azaz első-
sorban az üzemanyag fogyasztás csökkentése céljából. 
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A Mg öntési technológiája 

• Hideg és meleg nyomókamrás gépekkel

• Az ütemidő akár 1,5 - szeres  is lehet az alumíniuméhoz képest 

(óránként 200-400 belövés), amely nagyban csökkenti a szerszám 

költségeket

• A Mg kevéssé reagál a vassal és acéllal, nem hajlamos a 

szerszámhoz tapadásra, mint az Al

• Az öntvényeket még kis ferdeségű szerszámból is könnyebb kilökni, 

mint az Al-öntvényeket

• Emiatt gyakran elhagyható a forgácsolás

 
Az önthető magnézium ötvözetek legnagyobb hátránya az, hogy az öntéskor hajlamosak a 
melegrepedésre. Homokformába öntéssel, nyomásos kokillaöntéssel és gravitációs kokillaöntéssel 
öntik őket. 
 Főleg a Mg-Al-Zn-Mn ötvözeteket használják, amelyek jól önthetők, de csak 100 oC alatti üzemi hő-
mérsékleten használhatók. Ugyancsak gond a hegeszthetőségük is. 
 Kedvezőbb öntési és hegesztési tulajdonságúak a magnézium-cirkónium-ritka földfém 
(thorium, yttrium) ötvözetek, de érzékenyek az oxidációra, ezért védőgáz alatt öntendők. 
 A legnagyobb szilárdságú önthető magnézium ötvözetek a magnézium-cink-yttrium-
neodinium-cirkónium ötvözésű, kiválásosan keményíthető ötvözetek, amelyeket űrhajózási célokra 
használnak. Ezek az ötvözetek 200C-ig használhatók, jó korrózióállóságuk van, amit jelentős mérték-
ben befolyásol a szennyezők (Ni, Fe, Mn, Cu) mennyisége is. Elsősorban űrhajók, repülőgépek és heli-
kopterek fogaskerék hajtóműház öntvények készülnek magnézium ötvözetekből, de készítenek 
kompresszorház öntvényeket, űrhajó szerkezeti elemeket, gépkocsi dísztárcsákat és keréktárcsákat, 
hűtőrácsokat, pedálokat, lámpaborítókat is magnézium ötvözetekből. Sok bonyolult alakú számító-
gép-, és műszeralkatrész is magnézium öntvény.  
 
 
  



8. Az öntészet fogalmi rendszere  463 

© Németh, BME www.tankonyvtar.hu  

• Növekszik a szerszám élettartam (Al szerszám 150000 öntés ~ 

Mg szerszám 300000-500000)

• A legjobb mechanikai tulajdonság 2-4 mm falv. esetén érhető el, 

de önthető 0.8, 0.9 mm-es fal is

• Szigorú mérettűréssel gyárthatók

• A zsugorodás állandó és előre meghatározható

• A méretstabilitás kitűnő

• Siklási tulajdonságai miatt csapágyfelületként is használják 

(surl.tényező: 0.36 ; hővez. tényező: 154 W/mK)

• Rezgés és zajcsökkentő hatású (jó energiaelnyelés)
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Titán

• Nem igazán könnyű

• Az α-titán sűrű illeszkedésű hexagonális

• Igen jó szilárdság/tömeg arány

• Jó korrózióálló

• Biokompatibilis (protézisek)

• Nem „hőmérsékletérzékeny”

• Alakíthatósága, forgácsolhatósága rossz

• Erősen oxidálódó és dezoxidáló, karbidképző
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A titánötvözetek tulajdonságai

Ötvözet-típus Ötvözők Állapot 
Rp0,2 

MPa 

Rm 

MPa 

A5 

% 

Fém titán -  250-300 400-550 22 

 

-Ti 

Al4-6 

Al5-Sn2-3 

Al6-Zr5-Mo0,5 

Sn11-Zr5-Al2-Mo1 

l 

l 

l 

l 

 750 

 850 

 

 900 

 850 

 880 

 

 920 

15 

18 

 

16 

 

 

-Ti 

Al3-V13-Cr11 

20 C-on 

315 C-on 

Mo15 

Mo15-Zr5 

  

1180 

1020 

 

800-900 

 

1250 

1220 

 

900-1000 

 

6 

8 

 

10-12 

 

 

+ 

Al6-V4 

Al8-Mo4 

Al4-Mn4 

Al5-Cr2 

Al2,5-V16 

Al5-Fe1,5-Cr1,5-Mo1,2 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

1050 

1000 

 980 

 980 

1050 

1300 

1300 

1200 

1120 

1100 

1200 

1350 

13 

8 

10 

12 

7 

9 

Megjegyzés: l-lágyított, n-nemesített 

 

 
Az 1960-as évektől kezdődően az öntött titánötvözetek felhasználása folyamatosan növekszik. Napja-
inkban ezek az alapvető szerkezeti anyagai a harci és a polgári repülés gázturbina hajtómű-házaknak, 
valamint a repülőgépek illetve a rakéták kritikus igénybevételű szerkezeti elemeinek is. Elsősorban 
magas fajlagos szilárdságuk és nem gazdaságosságuk miatt használják a titánötvözet öntvényeket 
ezekre a célokra. Mind az űrhajók, mind a repülőgépek, mind a rakéták un. teljesítmény-orientált 
mérnöki szerkezetek, amelyeknél a kisebb súly előnye ellensúlyozni tudja a nagyobb költségeket.  
Jó korrózióállóságuk miatt a titánötvözet öntvények széles köre használatos a vegyiparban: szivattyú-
házak, járókerekek, kompresszorházak, szelepek, csapok készülnek belőlük. Ugyancsak jó korrózióál-
lóságuk következtében mesterséges emberi izületeket is készítenek magnézium ötvözetekből (csípő-, 
ill. térdizületek). A nyers homokformázáshoz hasonló, döngöléses formakészítés használatos a titán-
ötvözetek öntésénél, de homok helyett grafitgranulátumot használnak. Vizet és szerves kötőanyago-
kat kevernek a grafithoz, majd a formakészítés után a formát szárítják és kiégetik (870C-on, vákuum-
ban). Ugyancsak használatos a precíziós öntés is a titánötvözet öntvények gyártására.  
A titánötvözeteket vákuumívfényes, vagy elektronsugaras eljárással működő olvasztó-öntőművek 
segítségével öntik. A 7.35 ábra egy vákuumívfényes olvasztó-öntőmű szerkezeti vázlatát mutatja. 
 Mind a vízhűtéses olvasztótégely (50 - 1000 kg befogadóképességű), mind az öntőforma egy váku-
umtérben van elhelyezve. Az olvasztás egy titánötvözet anyagú fogyóelektróda tégelybe olvasztásá-
val történik, majd a tégelyben lévő olvadt titánötvözetet a tégely billentésével öntik a formába. A 
formába öntött fém hűtését argongáz befúvással gyorsítják. A berendezés magas szinten gépesített, 
az olvasztási folyamat, a tégely és az elektróda mozgatása számítógéppel vezérelt. A formát tartó 
asztal forgatható is, így a berendezéssel centrifugálöntést is lehet végezni. 
A titánötvözet öntvények 90 % át a Ti-6% Al-4% V ötvözetből készítik. A további ötvözeteket a szilárd-
ság, a melegszilárdság és az alacsony környezeti hőmérséklet melletti szívósság növelése céljából 
alakították ki.  
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A titánötvözet öntvények folyamatosan váltják ki a korábban használatos kovácsolt titánötvözet al-
katrészeket. Az 1970-es évek közepétől kezdve általánossá vált az öntvények meleg izosztatikus sajto-
lása (HIP), amely a porozitás megszüntetésével az öntvények mechanikai tulajdonságait a kovácsolt 
minőség szintjére emelte. 
A titánötvözet öntvényeket argon védőgázban, kiválásos keményítéssel hökezelik. A Ti-6%, Al-4%V 
ötvözet 1040C-on 30 perces oldó hevítést, gyors hűtést (fúvott hélium vagy argon gáz) és 540 C-on 8 
órás mesterséges öregítést kapva Rp0,2=930 MPa, Rm=1070 MPa, Z=12 %, A5=8% mechanikai tulaj-
donságokat nyer.  
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Réz és ötvözetei

• Réz: fkk rácsú, jól alakítható, lágy, jó hő- és elektromos vezető,  

korrózióálló

• Rézötvözetek: sárgarezek (Cu-Zn ötvözet) 

bronzok Ónbronz (foszforbronz)

Ólombronz

Alumíniumbronz

Krómbronz
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56

Sárgarezek

Önthető ötv.

 
Önthető sárgarezek 
Sárgarezeknek nevezik a réz-horgany (Cu-Zn) ötvözeteket. A legjobb öntészeti tulajdonságokkal a 33-
40% Zn tartalmú sárgarezek rendelkeznek. Mind homokformába, mind kokillába önthetők. Nyomásos 
öntéssel is készítenek bonyolult alakú, vékonyfalú sárgaréz öntvényeket. A sárgarezeket különböző 
céllal további fémekkel ötvözik:  
 - szilárdságnövelés céljából: Mn, Te, Al, Si, Sn, 
 - szemcsefinomítás céljából: Fe, 
 - forgácsolhatóság javítására: Pb, 
 - korrózió és tengervízállóság növelésére: Sn, 
 - önthetőség javítására: Si. 
Az önthető sárgarezeket nagynyomású csőszerelvények, szelepek, csapok, csigakerekek, fogaskere-
kek, hajócsavarok, hajószerelvények anyagaként alkalmazzák. 
A sárgaréz öntvények a maradó feszültségek hatására hajlamosak a korróziós tönkremenetelre, külö-
nösen az alacsony hőmérsékleten.  
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Sárgaréz öntvény

Kád csaptelep (Kokilla + a bonyolult belső felülethez homok mag)
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Ónbronz

α

 
Bronzoknak eredetileg csak a réz-ón (Cu-Sn) ötvözeteket nevezték. Az idők során valamennyi rézöt-
vözetet bronznak nevezték el a réz-horgany (Cu-Zn) ötvözésű sárgarezek kivételével - ezért ma min-
den bronznál feltüntetjük a fő ötvözőelemet (ónbronz, alumíniumbronz, szilíciumbronz, stb.). A dián  
a réz-ón ötvözetek kétalkotós állapotábrái láthatók. Az ónbronzok szövetszerkezetében az óntarta-
lom függvényében különböző fázisok, illetve vegyületek lehetnek jelen.  
Az ónbronzok rendszerint 10-14% Sn tartalmúak. Jó kopásállóságukat az -fázisba ágyazott, finoman 
eloszlott, kemény, -fázis biztosítja. Sajnos az ónbronzok dermedési hőköze nagy, ezért önthetőségük 
nem kedvező, bár zsugorodásuk kicsi (<1%). Ugyancsak negatív tulajdonságuk, hogy az ónbronz önt-
vények hajlamosak a porozitásra. Foszforötvözés hatására (1% P), öntészeti tulajdonságaik jelentősen 
javulnak, ami egy alacsony olvadáspontú ++Cu3P hármas eutektikum következménye. Ezt a foszforral 
is ötvözött ónbronzot hívják foszforbronznak.  
Az ónbronzok kitűnő siklási, kopásállósági tulajdonságai miatt csúszócsapágy perselyek, csúszófelüle-
tek és csigakerekek készülnek belőlük.  
Ha az ónbronzokat horgannyal (2-5%Zn) ötvözik, akkor lecsökken a bronzok dermedési hőköze, javul 
az önthetőségük és csökken a porozitási hajlamuk. Ezeket a bronzokat vörösötvözeteknek nevezik. A 
vörösötvözetek alkalmasak bonyolult öntvények készítésére is.  
Gép-, és  készülék alkatrészek, vízvezeték-szerelvények (15 bar nyomásig), gőzvezeték szerelvények 
250 oC hőmérsékletig (szivattyúházak, szelepek, csapok) készülnek vörösötvözetekből.  
A 20-24% ónt tartalmazó, kemény δ fázist tartalmazó  bronzok főleg harangok öntésére alkalmas. A 
70-80% Sn tartalmú, rideg, csilingelő hangú bronz a csengőbronz. 
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Bronzok II. Ólombronz

 
Az ólombronz tipikus csapágyötvözet. Az ólom szobahőmérsékleten nem oldódik a rézben, kis csep-
pecskékben szilárdul meg. Az olvadáspontja felett kiolvad, megvédi a szerkezetet a túlterhelés ellen. 
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Bronzok tulajdonságai

Ötvözet 
Rp0,2 

MPa 

Rm 

MPa 

A5 

% 

Felhasználás 

CuSn2 

CuSn4 

CuSn6 

CuSn8 

 

230 

250 

300 

320 

350 

400-450 

60 

52 

60 

55 

 

Szalag, huzal, cső, érem. 

CuSn10 

CuSn12 

CuSn8Zn5 

180 

200 

200-350 

250-350 

200-250 

3-10 

3-10 

4-10 

Öntészeti ötvözetek, armaturák, gép- 

és csapágy bronzok, csigakerekek. 

Vörösötvözet. 

CuAl5  Ö 

  S 

CuAl10

          Ö 

  S 

CuAl10Fe3Mn Ö 

CuAl10Fe4Ni4

 Ö 

 300 

420 

450 

550-650 

600 

650 

50 

60 

30 

10 

12 

10 

Szalag, huzal, cső. 

 

Öntvények, sajtolt termékek. 

CuSi3 

CuSi1Ni3 

 250 

600 

20 

12 

Korrózióálló, hegeszthető. 

CuPb3 

CuPb25Sn5 

CuPb12Sn10 

 60 

180 

200 

4 

6-8 

8 

Csapágyötvözetek 

CuCr1 

CuCr1Zn 

CuCo1,5Ag1Be0,4 

 350 

400 

705 

17 

 

8 

Nagyszilárdságú vezetékanyagok 

CuBe2NiTi 900-

1000 

1110-

1350 

2,5 Igen nagy szilárdságú szalag, lemez, 

öntvény. Nem szikrázik. 

 

 
A táblázatban az Ö öntött, az S sajtolt állapotot jelöl. 
Alumíniumbronzok kis hőközben dermed, nem hajlamos dúsulásra. Dermedés és hűlés során zsugo-
rodása jelentős, ezért fontos, hogy a beömlőrendszer jól legyen méretezve, azaz megfelelő tápfejeket 
kell kialakítani az olvadt fém utánpótlására. Az alumíniumtartalom növekedése 8% felett rohamosan 
emeli az ötvözet szilárdságát, de a szívósság és az alakváltozóképesség ezzel egyidejűleg csökken. A 
tulajdonságok változását a rideg fázis megjelenése okozza, amely egyúttal kitűnő siklási és kopásálló-
sági tulajdonságokat is kialakít. Az alumíniumbronzok szilárdságát és hőállóságát vas, nikkel illetve 
mangán ötvözéssel szokták növelni. A 10% Al tartalmú alumíniumbronzokat széles körben használják 
különféle perselyek, fogaskerekek, dörzskerekek, tömszelencék, dugattyúgyűrűk és csavarok céljára. 
Ugyancsak használatosak víz-, és gőzvezetékek szerelvényeihez, szivattyúk és gőzturbinák öntvényei-
hez illetve tengerhajó alkatrészek gyártására.  
A szilíciumbronzokat alacsonyabb áruk miatt főleg az ónbronzok helyettesítésére használják. Kevésbé 
jól önthetők, de jól hegeszthetők és kitűnőek a siklási, kopásállósági és korrózióállósági tulajdonsága-
ik. Legtöbbször 3% Si tartalommal készülnek. Élelmiszeripari szerelvényeket, szennyvíztisztítók, füst-
szűrők öntött alkatrészeit készítik szilíciumbronzból. 
A berilliumbronz nagy szilárdságával és kis sűrűségével, kopásállóságával kiváló fajlagos mutatókkal 
rendelkezik. Mérgező ezért megmunkálása (folyékony és szilárd állapotban egyaránt) különleges elő-
vigyázatosságot igényel. Igen elterjedten használják, ahol az átmágneseződés és a szikraképződés 
nem megengedett. 
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Öntészeti horganyötvözetek (Zn-Al)

Szerkezeti anyagként Al-mal, Cu-zel és Mg-mal alkotott ötvözeteit használják 

elsősorban

Önthető ötv.
Önthető ötv.

 
A horgany alacsony olvadáspontú, hexagonális rendszerben kristályosodó rideg fém. A horganyötvö-
zetek az interkrisztallin korrózióra hajlamosak és öregedési jelenségek is fellépnek. 
Jól önthető homokformába és nyomásos öntéssel is, a nyomásos öntéshez leggyakrabban használt 
ötvözettípus alumíniumtartalmú. Az alumínium 2,5% alatt rontja az önthetőséget és a mechanikai 
tulajdonságokat, 5%-a az ötvözetet rideggé teszi. Az alumínium mentes cinkötvözetek ragadnak a 
szerszámba. 
A  nyomásos öntészeti cinkötvözetek fürdőhőmérséklete 400-430 oC (igen előnyös). Vékonyfalú, 
tagolt öntvények készíthetők nyomásos öntéssel, kedvelt alapanyag az olcsóbb termékek gyártásához 
(sokszor műszakilag helytelenül alkalmazva), nagyobb a szerszámélettartam is. 
A szennyeződésekre kényes, mechanikai és korróziós tulajdonságokat a szennyezők (pl-Pb, Sn) már 
kis mennyiségben is rontják, a Mg fontos adalék (0,04%) csökkenti a kristályközi korróziót. 
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Ellenőrző kérdések

1. Jellemezze az öntészeti ötvözeteket!

2. Magyarázza a következő megnevezéseket, adja meg feladatukat:

3. forma, minta, álló, osztósík, beömlőmedence, mag, magjel, magfészek, 

beömlőrendszer! 

4. Adja meg a forma anyagával szembeni főbb követelményeket!

5. Vázolja fel egy rövid, vastagfalú, peremes cső formázását!

6. Vázolja fel, milyen elvek szerint készül a kész termék alapján az öntvényrajz 

és a minta!

7. Adja meg a tápfej feladatát, hatásának növelési lehetőségeit!

8. Vázoljon fel jellemző beömlőrendszert!

9. Jellemezze az Al ötvözetek önthetőségét!

10.Jellemezze az önthető rézötvözeteket!

11.Jellemezze az önthető magnéziumötvözeteket! 

12.Jellemezze az önthető horgany (Zn cink) ötvözeteket!

13.Jellemezze az önthető vasötvözeteket!
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Kulcsszavak
– Öntés

– Öntőforma

– Mag

– Minta

– Formázási ferdeség

– Beömlőrendszer

– Beömlőtölcsér

– Tápfej

– Elosztó

– Megvágás

– Felső forma

– Alsó forma

– Homokforma

– Zsugorodás

Keywords
– Casting

– Mold/Mould

– Mold core

– Pattern

– Draft

– Sprue/Gating system

– Sprue

– Feeder head, riser

– Runner

– Gate

– Cope

– Drag

– Sand mould

– Shrinkage
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Tartalomjegyzék

Az öntészet története, szerepe a gépgyártásban

Alapfogalmak a nyers homokformázásnál

Beömlőrendszerek

Öntészeti zsugorodás

Formázási ferdeség

Öntészeti ötvözetek

• Vasalapú (öntöttvasak, acélöntvények)

• Színes és könnyűfémek (sárgaréz, bronzok, cink, 
alumínium, titán, magnézium)
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Szekrényes homokformázás 

Magfészek

 

Szekrényes homokformázás  
A nyers homokformázás előnye, hogy a formahomok könnyen regenerálható, újrafeldolgozható. Az 
újrafelhasznált homokot gyakran töltőhomokként használják fel, még a mintával(később a fémmel) 
érintkező felületeken friss formahomokot használnak. A nyers homokformázás (agyaga  kötőanyag), 
legelterjedtebb módja a szekrényes formázás. Egyes nagyméretű, nem nagy magasságú termékeket 
ú.n. talajformázással is készítenek, gépipari alkatrészek gyártásához a szekrényes homokformázás az 
általános. 
 A homokformázás külön érdekes technológia harangöntészet (akit érdekel ez az érdekes technoló-
gia, ajánlott az Ontödei Múzeum meglátogatása (Budapest, Bem József utca, régi Ganz Öntöde.) 
A munkadarab alapján elkészült minta (munkadarab mérete + megmunkálási ráhagyás+formázási 
ferdeség + zsugorodás -mintaszűkítés+technológiai hozzáadások+magjel+beömlőrendszer/az egyen-
lőtlen falú öntvények mintáit a várható vetemedés miatt görbére készítik.).  Az osztósíknak megfele-
lően a mintát és a magot általában osztottan készítik. Az elveszőmintás (pl habanyagú mintáknál) 
öntésnél az öntési ferdeség a minta készítéséhez szükségesre csökkenthető. A minta a magjelekkel 
tér el leginkább az öntvénytől, a forma magfészkeit a mintán kialakított magjelekkel képezik ki. 
A magok igénybevétele nagyobb, anyaguk jobb minőségű, mint a formáé, az öntvény üregeit hatá-
rozzák meg. A homokmagok előnye, hogy öntés után, szilárdságukat elveszítve az öntvény belsejéből 
könnyű eltávolítani („kifolynak”). Ezt az előnyt fémformába kis nyomáson vagy gravitációsan öntve is 
gyakran kihasználják. A forma anyaga fém, a magoké homok. 
A folyékony fém sebességét  Nyomását) az álló magassága határozza meg. Az álló magasságát gyak-
ran külön készült beömlőmedencével növelik, a szekrény magasságának, a homok mennyiségének 
növelése nélkül. A medence kialakítása a salakmentes töltést segíti. Az állóból az osztósíkban kikép-
zett elosztócsatornába jut a fém. Majd a megvágáson (rávágáson) át a formaüregbe. A folyékony fém 
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előtt haladó levegő,  Illetve a közben keletkező gázok, gőzök a homokszemcsék között valamint a 
légzőcsatornán át távoznak. A dermedéskor ugrásszerű térfogatcsökkenést a tápfejben lévő folyadék 
pótolja. A zárt, méginkább a fűtött tápfejek jobb hatásfokúak. 
tápfej = felöntés 
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A beömlőrendszer méretei

A beömlőrendszer méretei az olvadék jellemzőinek 

ismerete alapján elvileg áramlástani alapon

számolható. A számítást nehezíti, hogy a töltési

folyamat közben a jellemzők folyamatosan változnak

(viszkozitás, sűrűség, falsúrlódás, kristályosodás ….)

Ma a folyamat követésére szimulációs  (VEM) 

programok

szolgálnak, melyekkel teljes áramlástani, hőtechnikai

és 

mechanikai elemzést végezhetünk.

A dia jobb oldalán egy egyszerű számolóábrával 

mutatjuk 

meg a beömlőrendszer méretezésének lehetőségét.

Az alapadat, az öntési idő meghatározza a kiindulási 

keresztmetszet és sebesség szorzatát.
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A kézi homokformázás műveleti lépései I.

1

65

43

2

 
A homokformázás folyamatát mutatja be a fenti ábra. A formakészítés úgy történik, hogy egy formá-
zólapra ráhelyezik a mintát, amely a formaüreg, a magfészek és a beömlőrendszer kialakítására szol-
gál. Formaszekrényt helyeznek a minta köré és azt kitöltik formahomokkal. A homokforma kellő tö-
mörségét kis méretek és darabszám esetén kézi réteges döngöléssel, nagyobb termelékenységhez 
sajtolással, rázással, homokröpítéssel vagy vákuumos, levegő-gáz (folyamatos vagy impulzusos) sajto-
lás. A forma tömörsége meghatározó az öntvény minősége szempontjából. A forma anyaga ne lépjen 
se kémiai, se fizikai reakcióba az öntvény anyagával, kellő szilárdságú legyen öntésnél, a szilárdságát 
veszítse el a megszilárdulás végére (könnyű üríthetőség), legyen kellően gázátbocsátó és jó felületet 
biztosítson az öntvénynek. (a forma szemcseméretével arányosan nő a gázátbocsátási képesség, 
romlik a felületi minőség).  
Az alsó formafél elkészítése után a formát megfordítják, és a felső formaszekrényt ráhelyezik az alsó 
formafélre. Behelyezik a felső formafél mintáit, majd a formaszekrényt kitöltik homokkal. A homokot 
tömörítik, újabb homokot adagolnak, majd ismét tömörítik. Közben magszekrényben homokból, vagy 
valamely nagyobb szilárdságot biztosító eljárással elkészítik a magokat.  
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A kézi homokformázás műveleti lépései II.

7 8

10
9

11 12

13

 
A kész formából kiveszik a mintákat, behelyezik a magokat a magjelekkel meghatározott helyre, majd 
a formafeleket összeillesztik  a formaszekrényeken lévő illesztőcsapokkal. Az így összeállított formát 
súllyal leterhelik, vagy más módon összeszorítják a formafeleket, hogy öntéskor a folyékony fém fel-
hajtóereje ne válassza szét a formafeleket. A nagyméretű öntvények készítésénél a nyers homokfor-
ma formaüreg felületeket célszerű az öntés előtt szárítani. Ezzel meg lehet növelni a forma szilárdsá-
gát. Mind a felületileg, mind a teljes keresztmetszetben szárított homokformák használatosak az 
öntészetben.  
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Jellegzetes nyers homokforma összetétel 
(tömeg%)

• Alapanyag-kötőanyag-adalékanyag

• Kvarchomok 87-91%

• Bentonit 7-8%

• Kőszénliszt 4-5 %

• Nedvességtartalom 3-7%

 
Az öntödei formázókeverékek legelterjedtebb alapanyaga a kvarchomok, ami szilícium dioxid ásvá-
nyokból mállás útján keletkezett. 
A formázókeverékek kötőanyaga  folyékony vagy gélszerű állapotból szilárd állapotúvá válik, a velük 
összekevert anyagot megszilárdítani, monolit tömeggé összefogni. A kötőanyagokat leggyakrabban a 
kötés módja, a szilárdulás kémiája alapján osztályozzák. Szilikátok (főként alumínium-hidroszilikát) az 
agyag (névleges szemcseméret 0,2 mm-nél kisebb, legfontosabb összetevői a kaolinit, a 
montmorillonit és a hidrocsillámok), a bentonit és a cement. Az agyag és a bentonit egyik alkotóele-
me a montmorillonit (Al2O3.4SiO2.H2O.nH2O összetételú rétegszilikát. A rétegek között változó meny-
nyiségű vízmolekula kötődhet meg. A finoman diszpergált bentonit szuszpenzióból a 
részecskéklemezes szerkezete következtében vékony hártya, kötőanyagfilm jön létre. Öntödei 
homokformakeverékekhez a portlandcementet és az aluminátcementet használják. 
A homokformák kötőanyagaként vízüveg oldatot is használnak. A vízüveg kovasavnak nátriummal 
vagy káliummal alkotott sója. A vízüveg széndioxid hatására köt meg. 
Kötőanyagként még számos anyagot pl. magvakból nyert olajat, de ipari mellékterméket is felhasz-
nálnak, pl. melasz,  
Fontossága miatt külön tárgyaljuk a műgyantakötésű homokformázást, melynél hőre és/vagy vegyi 
úton keményedő polimereket használnak. 
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A formázó homokok hőtágulása

 
Ha az öntvények súlya (mérete) nagy, akkor a kvarchomok hőállóképessége (a kvarc kb. 600 oC-on 
átkristályosodik, fajtérfogata jelentősen megnő) nem megfelelő a hosszú idejű dermedés során. Az 
ilyen formákhoz a helyi megömlések elkerülésére krómmagnezit homokot, illetve samottkeveréket 
szoktak használni.  
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Formázás

• Kézi (réteges döngölés)

• Gépi: sajtolás,

rázás,

röpítés,

impulzusos, 

vákuumos, levegő-gáz sajtolás

 
A réteges döngölés kézi homokformázásnál képes kedvező tömörséget biztosítani, a gépi formázásnál 
a sajtolás a forma felső, a rázás az alsó részen biztosít nagyobb tömörséget a homoknak (szokták a 
kettőt kombinálni) 
A homokröpítés nagyobb öntvények gyártásánál alkalmazott technológia.  
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Kötőanyagos homokformázás

Nagyobb, tagoltabb formák esetén

• Szárított homokformák

• Növényi olajok

• Vízüveges (+CO2)

• Műgyantás: hőre keményedő (HOT BOX)

vegyi kötésű (COLD BOX)

• Héjformázás

• Cementkötés
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Pontosabb öntvénygyártó eljárások

• COLD/HOT box

• Héjformázás

• Precíziós öntés (kiolvadó viaszminta)

• Gravitációs kokillaöntés

• Nyomásos öntés: 

Kisnyomású melegkamrás

Nagynyomású melegkamrás

Nagynyomású hidegkamrás

Sajtolóöntés (dermedési hőközben)
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Vízüveges kötésű formák

 
A homokforma szilárdságát, pontosságát, mérettartó képességét növelni lehet különböző vegyi köté-
sekkel. Ezek egyidejűleg a döngölés (tömörítés) elhagyását is eredményezik. 
Széndioxid - vízüveg kötésű homokformázásnál a homokhoz 4 - 8 % vízüveget (Na2 SiO3) kevernek. A 
formaszekrényt formázáskor feltöltik a vízüveges homokkal, és a forma szilárdítását, döngölés helyett 
széndioxid gáz átáramoltatásával végzik (1-2 perc). Csak a levegő széndioxidjával ez a kötési idő 20-30 
perc lenne. A vízüveg hártya a homokszemcsék felületén reakcióba lép a széndioxiddal és erős, finom 
szilikagél (SiO2) hálót alkot.  Ez a szilikagél háló szorosan összetartja a homokszemcséket és  
1 - 10 MPa nyomószilárdságot eredményez a formánál. A gyors szilárdulás és a forma kellő szilárdsá-
ga biztosítja, hogy a formaszekrényből a forma hamar kivehető (a forma „önhordó”), nagy termelé-
kenység biztosítható, a megfelelő szilárdság alapján a formákat gyakran közös állóra, több emelet, 
szint  magasságúra építik. Sajnos a forma az öntési hő hatására tovább szilárdul, ezért az öntvénytisz-
títás a széndioxid - vízüveg kötésű homokformázásnál nehezebb, mint a nyers homokformázás ese-
tén. 
A széndioxid - vízüveg kötésű homokot formázáshoz és magkészítéshez egyaránt használták, alkalma-
zása visszaszorulóban van. 
Hátránya, hogy a homok az öntés után nehezen, költségesen regenerálható. 
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Műgyanta kötésű eljárások

• A homokhoz kb. 2 % műgyantát kevernek, majd a kötést hevítéssel 

vagy vegyi hatásokkal (gyorsítók) érik el. A gépesített formázási 

eljárásoknál mind a homok keverése, mind a formaszekrény 

mozgatása gépesített. Három különböző műgyanta típus 

használatos széles körben a homokformázáshoz: Furángyantás, 

Fenolgyantás (cold box), Karbamidgyantás (hot box)

 
Furángyanták: furfurolalkohol és foszforsav keverésével állítják elő őket. A növekvő foszforsav tarta-
lom csökkenti a kötési hőmérsékletet (250-300 oC-ról szobahőmérsékletig). A szobahőmérsékleten 
kötő furángyantákat közvetlenül a formázás előtt keverik a formahomokhoz. Ezzel elkerülik a keverék 
formaszekrényen kívül történő megkötését.  
Fenolgyanták: aktiválóként policianátot, katalizátorként (vagy gyorsítóként) trietilamint használnak a 
fenolgyantás homokformázásnál. Ezek hatására a forma néhány másodperc alatt megköt.  Ez az u.n. 
COLD BOX eljárás. A katalizátort pillanatkeverővel, közvetlenül a homokkeverék formába adagolása 
előtt keverik a homokhoz.  
Karbamidgyanták: ammóniumsókkal keverve használatosak. A homokkeverék hőre köt, így több per-
ces kemencében hevítés követi a formázást. Fémmintával használatosak. A kötést kellemetlen szag 
kíséri. Ez az u.n. HOT BOX eljárás. 
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Cold box mag

 
Műgyanta kötésű homokot használnak a legtöbb gépesített magkészítő eljárásnál is, a magfúvó illet-
ve a maglövő gépekhez. Ezek a gépek fluidizált állapotú műgyantás homokkeveréket juttatnak egy 
fém magszekrénybe és a keveréket hővel vagy vegyi úton megkötik. Egyidejűleg rendszerint több 
magot is készítenek. Magas szinten gépesített, automatizált berendezések. A sorozatgyártás napja-
inkban főleg ilyen magkészítéssel folyik.  
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Vegyi kötésű (Cold box) eljárás pontossága
(tájékoztató adatok)

Méret (mm) 

-tól -ig 

Pontosság 

(mm) 

 75 ±0.35 

76 180 ±0.50 

181 230 ±0.60 

231 305 ±0.70 

306 406 ±0.90 

407 510 ±1.20 
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Öntött forgattyúházak

Hot box mag a víztérnek

 
A Csepel Művek Öntödéjében világszínvonalú gyártósorokon, homokelőkészítővel, duplex (kúpoló 
kemence-indukciós kemence) olvasztóművel nagy darabszámban (több, mint 10000/év) gyártott 
MAN motor (IKARUSZ buszokhoz) blokkokat lemezgrafitos öntöttvasból. 1976-ban adták át a százez-
redik forgattyúsházat. 
A folyamatos gyártásfejlesztés eredményeként a 70-80-as években gyártásnál műgyanta kötésű héj-
magokat használtak a hengerüregeknél, Hot –box eljárással készült magokat a víztérnél. A víztér fal-
vastagsága 4-6 mm volt, ami igen pontos gyártást tett szükségessé ilyen méreteknél. 
Az Öntöde magas műszaki színvonalára jellemző, hogy az 1960-as években előállítottak alumíniumöt-
vözetű DIESEL motorblokkokat, melyet csak az utóbbi években vezettek be a kamionok motorjának 
gyártásába. 
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A forgattyúsház öntésének folyamatábrája

 
A minták és a magszekrények a mintakészítő üzemben készülnek. A nagy darabszámra tekintettel a 
minták anyaga fém.  
Innen kerülnek a magkészítő (műgyanta kötésű magok), illetve a formázó területekre. A magkészítés-
hez is és a formázáshoz is a homok a homok-előkészítő műből érkezik. A formázás a formázótéren 
történik. A magokat a magkészítő üzemben készítik és onnan szállítják a formázótérre.  
Az elkészült magokat és formákat összeállítják, az öntésre kész formákat az öntőcsarnokba szállítják. 
Az öntvény felületének javítása, a könnyebb üríthetőség érdekében a formafelületeket fekecselték, a 
magokat mártó eljárással vonták be. A folyékony fémet az olvasztóműtől a formákhoz tűzálló falazat-
tal ellátott öntőüstökben szállítják. Az öntőüstöket rendszerint daruval mozgatják. A sorban elhelye-
zett formákat egymás után kiöntik az olvasztott fémmel, addig amíg az öntőüst ki nem ürül. A kiön-
tött formákat a dermedési és hűlési idő eltelte után az ürítőtérre szállítják, ahol rázórostélyokon szét-
rázzák őket.  
Az üres formaszekrények visszakerülnek a formázótérre, a nyers öntvényeket az öntvénytisztítóba, a 
használt homokot pedig a homokelőkészítőműbe szállítják. Itt a használt homokot regenerálják, majd 
a regenerálás után a friss formahomokhoz keverik. Az öntvénytisztítóban a nyers öntvényekről levág-
ják a beömlőrendszert és leköszörülik az osztósíkba kifolyt fémet. Ugyancsak köszörüléssel távolítják 
el a durva felületi hibákat. Az öntvényeket ezután acél-, vagy homokszemcsékkel felülettisztítják és 
minőségi ellenőrzésre kerülnek.  
A minőség ellenőrzése részben roncsolásmentes anyagvizsgálattal (röntgen, ultrahang, illetve mág-
neses repedésvizsgálat), részben a felületek vizuális vizsgálatával történik. A hibás önvények vagy 
javíthatók (pl. hegesztéssel vagy vaskittel), vagy nem. Ez utóbbi esetben visszakerülnek az olvasztó-
műbe, ahol beolvasztják őket. A jó öntvényeket hőkezelik (leggyakrabban lágyítják, 
feszültségmentesítik), majd kikészítik (bizonyos bázisfelületek megmunkálása, festés, csomagolás). Az 
öntödék egyre több műveletet gépesítenek, illetve automatizálnak (formázás, magkészítés, homok-
szállítás, formaszekrények mozgatása).  
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Ugyancsak növekszik az öntödékben a robotok alkalmazása, elsősorban az öntvények tisztítására, 
amely művelet zajos és az egészségre nagyon ártalmas (szilikózis veszély, vibráció által okozott izületi 
károsodás).    
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Héjformázás I. (billenőedényes)

Kis ráhagyás, bordázás, igen jó a méretismételhetőség, 

jó felületi minőség, pontosság

 

Héjformázás 
A héjformázás (Croning-eljárás) egy formaszekrény nélküli formázás. Kis homokmennyiséget igényel 
a mintegy 15 - 20 mm vastag héj elkészítéséhez. A héjformázás elsősorban vékonyfalú, bonyolult 
geometriájú, szűk mérettűrésű öntvények készítésére használatos formázási eljárás. A nagyobb mé-
retpontosság miatt kisebb a fémfelhasználás és kevesebb a forgácsolási költség is, mint a nyers ho-
mokformázásnál. Előre bevont (u.n. precoated) homokkal dolgoznak, melynél a homokszemcséket 
egyenletes, vékony, fenolformaldehid gyanta és hexametiléntetramin keverékből álló bevonat veszi 
körül. A különböző homokfajták 6 - 14 % közötti kötőanyag mennyiséggel készülnek.  
A héjformázás két lépésben történik. Első lépésként a bevont homokot egy 200 – 300 oC -os fémmin-
tára öntik és 20 - 30 másodpercig rajta tartják. Ez alatt az idő alatt a kötőanyag meglágyul és létrejön 
egy héj, amely a fémmintára tapad. Második lépésként a felesleges homokot eltávolítják és a fém-
mintát a lágy héjjal együtt 400 – 500 oC-os kemencében 3 - 4 percig hevítik. A héj ez alatt az idő alatt 
bakelizálódik, kemény és alaktartó lesz. Ezután a héjat eltávolítják a mintáról, a formafeleket és a 
hasonló módon készült héjmagot összeállítják, homokba vagy acélszemcsékbe ágyazzák és ezután 
következik az öntés. Viszonylag sok és drága kötőanyagot igényel ez a formázási eljárás. Minél maga-
sabb a kötőanyag mennyisége, annál nagyobb formaszilárdság érhető el és annál rövidebb lesz egy 
adott hőmérsékleten a kötési idő.  
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Héjformázás (kontúrlapos)

 
A billenőedényes héjformázásnál a héj külső kontúrja szabálytalan alakú, a felületen a homokszem-
csék kötése bizonytalan.  
A héj külső felületének szabályos alakja érdekében ún. kontúrlapot használhatnak, ekkor a kötőanya-
gos homokkal a minta és a kontúrlap közötti hézagot töltik ki (0,35-0,7 MPa nyomás), a héjforma így 
behatárolt, egyenletes falvastagságú.  
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Pontosabb öntvénygyártó eljárások

• Precíziós öntés (kiolvadó viaszminta)

• Gravitációs kokillaöntés

• Nyomásos öntés: 

Kisnyomású melegkamrás

Nagynyomású melegkamrás

Nagynyomású hidegkamrás

Sajtolóöntés, kiszorításos öntés (dermedési 

hőközben)/öntve kovácsolás
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Precíziós öntés I.

 

Precíziós öntés  
Az egyik legrégebbi öntési eljárás (Egyiptom, Kína). A precíziós öntésnél egyszer használható, osztat-
lan formába öntik a megolvasztott fémet. A precíziós öntés műveleteit a két dián mutatjuk be. A min-
ta alapanyaga viasz (olajszármazék), vagy könnyen égő műanyag. A mintákat ú.n. mesterformában 
készítik, sajtoló öntéssel. A mesterformák bonyolult összerakható fémformák, amelyek elkészítése 
költséges és hosszadalmas. A mesterformában elkészített viasz-, vagy műanyag mintákat közös 
beömlőrendszerrel állítják össze (bokrosítás). A beömlőrendszer anyaga is viasz, illetve műanyag. A 
bokrosítás után a mintákat beformázzák. Ez a művelet ismételt formázó anyagba mártásból és szárí-
tásból áll. A formázóanyagok különböző receptek szerint készülnek. Egy általánosan használt formá-
zóanyag például az etilszilikát (SiO4 (C2H5)4), sósav, denaturált szesz és desztillált víz keverékében 
szuszpendált finom szilikátpor tejföl sűrűségű emulziója. Az említett szilikátpor lehet kvarc (SiO2), 
timföld (Al2O3), cirkondioxid (ZrO2), esetenként ezek kombinációja. Az első 4 - 5 bemártási és szárítási 
ciklusnál finomabb porral készült szuszpenziót használnak, hogy a forma felületi érdessége kicsi le-
gyen. Ezt a finom szemcsés réteget 1 - 15 mm vastagra hizlalják, majd ezt követően durvább szem-
csenagyságú porral készült emulzióba mártás következik. Ezzel 5 - 8 mm-es rétegvastagságig hizlalják 
a formakérget. Ezt követi egy 4-6 órás szobahőmérsékleten történő szárítás, majd a viasz, illetve a 
műanyag eltávolítása (kiolvasztás pl. túlhevített gőzben 200C-on, ill. kiégetés 200 -300 oC-on). 
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Precíziós öntés II.

A forma 

„kiégetése”

 
Az így nyert üreges kéregformát 800 – 1000 oC között 10 - 12 órán át kiégetik. Erre a kiégetésre a SiO2 
allotróp átalakulása miatt van szükség, hogy a kéreg a későbbi öntés során az allotróp átalakulás mi-
att ne repedjen meg. A kvarc SiO2 ugyanis 870 oC-on tridimit SiO2-vé alakul át. A hevítést a nem ön-
hordó héjaknál a kéregformát homokba vagy acélszemcsébe ágyazva végzik  és így megtámasztva 
öntik ki a folyékony fémmel. Az öntés történhet egyszerű gravitációs úton, vagy centrifugál öntéssel. 
Ez utóbbi esetben az öntéshez speciális forgató-berendezést használnak. 
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• A precíziós öntés előnyei a homokformázási 

eljárásokhoz viszonyítva a következők:

• - tetszőleges öntvényalak önthető vele, 

• - magas olvadáspontú, nehezen önthető fémek 

öntését teszi lehetővé 

(precíziós öntés centrifugál öntéssel), 

• - szűkebb mérettűrésű öntvények gyárthatók, 

• - finomabb felületi minőségű öntvények készíthetők.

• A precíziós öntés hátrányai:

• - csak viszonylag kis öntvénysúlyok esetén 

használható,

• - költséges eljárás, a nyers homokformázás 100 % 

költségéhez képest a héjformázás 250-300 %-os, a 

precíziós öntés 700-1500 %-os költséggel jár.
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Precíziós öntés alkalmazási területei

- bonyolult alakú, pontos öntvényeknél (ékszerek, szobrok, számítógép, 

műszer, fegyver és más  precíziós alkatrészek),

- magasötvözöttségű anyagok (hő, korrózióálló stb. anyagok, pl. 

szerszámok, turbina lapátok, 

- drága fémeknél (arany, ezüst, platina, wolfram, króm, molibdén, kobalt, 

nikkel, és ezek ötvözeteinél), 

- csak közép és nagysorozatgyártásnál lehet gazdaságosan alkalmazni, 

ahol az öntvénygyártás magasabb költségeit ellensúlyozzák az öntvények 

kisebb megmunkálási költségei.
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A keramikus (Shaw eljárás) formázás

 

A keramikus (Shaw eljárás) formázás 
A keramikus formázással egy nagy hőállóságú szilikát formát hoznak létre a minta körül. A forma 
anyaga formázáskor egy tejföl sűrűségű keverék, amelyet a formára öntenek.  
A keverék cirkonszilikát (ZrSiO4), timföld, különböző szilikát porok és kötőanyag szuszpenziója. A ke-
verék gyorsan megszárad a mintán és a nyers forma a vulkanizált gumihoz hasonló tulajdonságú. A 
formát leveszik a mintáról, kiégetik (lánghegesztő pisztollyal) ekkor a felületen finom repedésháló 
alakul ki, majd kb. 1000 oC-on 1 - 5 órán át kemencében hevítik. Itt nyeri el a forma a végső tulajdon-
ságokat, amelyek elsősorban a nagy hőállóság, a jó alaktartás, és a finom felületi minőség. A 
formafeleket összefogják és így öntik ki. Az eljárást főleg bonyolult alakú acélszerszámok gyártására 
használják, például süllyesztékes kovácsoláshoz, műanyagfröccsöntéshez, nyomásos fémöntéshez, 
üvegipari öntőszerszámokhoz, kerámiagyártáshoz sajtolószerszámok, sajtoló és folyató-
szerszámokhoz.  
Az energetikai iparban turbinalapátokhoz, hőálló,a preciziós öntésnél lényegesen  nagyobb méretű 
alkatrészekhez is használható. 
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KOKILLAÖNTÉS

• A kokillák többször használható fémformák. A 

kokillaöntésnek három változata használatos: 

• - gravitációs kokillaöntés,

• - nyomásos öntés.

• - kiszorításos kokillaöntés 

Az öntvény a kokillafalon gyorsan megdermed, 

finomszemcsés lesz. Vékonyfalú öntvények gyártásakor 

kiváló szilárdsági jellemzők, vastag fal esetén az 

anyagcsomópontoknál  porozitás jelentkezik.

 

Kokillaöntés 
A fémformák igénybevételét az ismétlődő hevítés, hűtés határozza meg, mely hőfáradást okoz. Ez a  
felületen jellegzetes, hálószerű repedésekben jelenik meg, ezekbe a fém behatol, megnehezíti a kilö-
kést, öntvényhibát okoz. 
Különösen a magokra jellemző az ilyen tönkremenetel hisz a hőhatás nagyobb (nem tud távozni a 
hő), a forma összeszereléséhez pedig lehűtik a magot és a formát. 
A kokillák anyag a lehet lemezgrafitos öntöttvas, alacsony széntartalmú acél, a  nagy élettartamú 
kokillákat, főként a nyomásos öntéshez melegszilárd szerszámacélokból készítik (Cr-Ni-V-Mo-W ötvö-
zéssel). 
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A fémforma kiképzése

 

 

 

Egyenletes kokillafal az öntvényen  Légzőnyilások a kokillán 

 

 
A gravitációs kokillákat és a magokat forgácsolással készítik el. A kokillák célszerű falvastagsága az 
elkészítendő öntvény anyagától függ: alumínium és ötvözeteinél 2-5x öntvény falvastagsággal, hor-
gany-, és rézötvözeteknél 1,2-3x öntvény falvastagsággal tervezendő. A magnéziumötvözetek önté-
sénél a kokilla falvastagsága általában 12-15 mm-re választandó. Bonyolult alakú és változó kereszt-
metszetű öntvények öntésére használatos kokillákba helyi hűtést illetve helyi hevítést is be szoktak 
építeni, hogy irányított dermedést valósíthassanak meg.  
A gravitációs kokillák beömlőrendszere u.n.szabad áramlású rendszer, ami azt jelenti, hogy a 
beömlőcsatorna keresztmetszete folyamatosan növekszik.A kokillaüregben lévő levegő elvezetésére 
1-3 mm-es csatornákat alakítanak ki. 
A kokillákban készítendő öntvényt úgy célszerű tervezni, hogy a falvastagság a beömlés helyétől távo-
lodva csökkenjen. Ezzel érhető el, hogy a közbenső helyek nem dermednek meg a hűlés során és a 
beömlőrendszer a zsugorodást után tudja táplálni folyékony fémmel. Az öntvény méreteit a zsugoro-
dással módosított üregméretekkel kell a kokillába belemunkálni. A mag és az öntvény kivehetősége 
érdekében a merőleges felületeket 0,5 - 2 fokos oldalferdeséggel kell elkészíteni. A kokillákat minden 
öntési művelet előtt tisztítani kell, és az üregeket és a magokat felületi bevonóanyaggal (kokillamáz)  
be kell vonni. Ezzel csökkenteni lehet a felületek kopását, szabályozni lehet a hőelvonást és meg lehet 
akadályozni az öntvények feltapadását (a kokillamáz hosszabb élettartamú). 
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• A gravitációs kokillaöntés előnyei/hátrányai a homokformába 
öntéssel szemben a következők:

• - pontosabb méret (kisebb öntvénysúly, kevesebb forgácsolási 
költség),

• - jobb felületi minőség,

• - nagyobb termelékenység,

• - magasabb öntvényszilárdság (a gyorsabb dermedés miatt 
finomszemcsés az öntvény)

• Vasötvözetek öntése korlátozott 

• A költségesebb forma és mag miatt a kokillaöntés csak megfelelő 
sorozatnagyság esetén gazdaságos. A mag kivehetősége bonyolult 
öntvényeknél csak nehezen valósítható meg, tagolt, többrészes, 
osztott magokat kell készíteni. 
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Nyomásos öntés (nagynyomású melegkamrás)

Olvadék

pl cink

Nyomóhenger Szerszámfelek

Zárómechanizmus

Zárólapok

Dugattyú

Nyomás 

akkumulátor

 

Nyomásos öntés (nagynyomású melegkamrás) 
A nyomásos öntést az 1900-as évek elején kezdték kifejleszteni. Napjainkban széles körben használ-
ják különböző változatait, főleg gépkocsi porlasztók, elektromos motorok, irodagép alkatrészek, szá-
mítógép alkatrészek, háztartási gép alkatrészek, kéziszerszámok és játékok gyártásánál. A nyomásos 
öntéssel készült öntvények súlytartománya általában 100 g-tól kb. 50 kg-ig terjed. Főleg alacsony 
olvadáspontú fémek és ötvözetek (alumínium-, magnézium-, horgany-, ón-, ólom- és rézötvözetek) 
öntésére használatos eljárások. Egyes esetekben acél, öntöttvas illetve bronz alkatrészek öntését is 
végzik nyomásos öntéssel. 
 Közös tulajdonságuk a különböző nyomásos öntési eljárásoknak, hogy öntőgépen, többrészes kokil-
lába történik az öntés. Az öntőgép nyitja és zárja a kokillafeleket, automatikusan adagolja az olvadt 
fémet, majd, eljárástól függően 0,1 - 750 MPa (általában 700 bar) közötti nyomással belövi a fémet a 
kokillaüregbe. Az öntőgép a kokillafeleket jelentős erővel zárva tartja az öntés során (0,25 - 30 MN). 
Az öntött darabok kivétele, elszállítása szintén lehet automatizált. Mérettől, alaktól és az öntvény 
anyagától függően óránként 20-18000 db öntvényt képes egy nyomásos öntőgép gyártani.  
A dián egy nagynyomású melegkamrás öntőgép vázlata látható. Az öntőgép egy ellenállás fűtésű 
tégelykemencéből, egy a folyékony fémbe merülő dugattyús nyomókamrából, a folyékony fém beve-
zetésére kialakított íves csatornából (hattyúnyak) és a kokillát mozgató mechanizmusokból áll. A du-
gattyú felső állásánál az olvadt fém az átömlő nyílásokon a nyomókamrába folyik. A dugattyú a fémet 
1,5-35 MPa nyomással a zárt kokillafelek üregébe nyomja. Az alkalmazandó nyomás az öntvény 
anyagától, falvastagságától és alakjától is függ.  
Megdermedés után a kokillafeleket szétnyitják, az öntvényt eltávolítják, az üreget kenik, és a 
kokillafeleket újra zárják. 
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 Nagy termelékenységű eljárás. Apró öntvényeknél, mint pl. a villámzár (zipzár) fogak, a termelékeny-
ség 18000 db/óra is lehet. A nyomókamra és a dugattyú állandóan az olvadt fémben van. Anyaguk 
lehet öntöttvas, saválló acél, vagy nitridált melegalakító szerszámacél. Méreteik folyamatosan csök-
kennek, rendszeresen cserélni kell a dugattyút és a nyomókamra perselyt. Alumínium öntésénél az 
olvadt fémfürdő oldja a vasat és az alumínium szennyeződik, kb. 2 %-os vastartalommal. 
A nagynyomású melegkamrás öntés elsősorban horgany, ón, ólom, magnézium, és alumínium ötvö-
zetek öntésére használatos eljárás.  
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Nyomásos öntés (nagynyomású hidegkamrás)

Folyékony-fém adagoló

Zárómechanizmus

Dugattyú

Szerszámfelek

Zárólapok

 

Nyomásos öntés (nagynyomású hidegkamrás) 
A dia a nagynyomású hidegkamrás öntőgép vázlatát mutatja. Ez az öntőgép nem tartalmaz olvasztó-
berendezést. Az olvasztott fémet egy automatikus adagolócsésze juttatja a nyomókamrába. A du-
gattyú 20 - 750 bar nyomással lövi be a folyékony fémet a zárt kokillafelek üregébe. A különböző 
öntőgépek nyomása és záróereje meghatározza a gyártható öntvény méreteit és a gyártható minimá-
lis falvastagságot. Bonyolult, sok magot is tartalmazó kokillákkal rendkívül összetett öntvényalakok is 
önthetők. A magok kiemelése és a kokillafelek nyitása automatikusan vezérelt. Az öntvény eltávolítá-
sára esetenként robotokat is használnak.  
A nagynyomású hidegkamrás öntéssel készített öntvények rendszerint csak az illesztett felületeken 
igényelnek megmunkálást, gyakorlatilag kész méretre önthetők.  
A nagynyomású hidegkamrás öntési eljárás fejlesztése a kokilla záróerő és a folyékony fém nyomásá-
nak növelése irányába halad.  
Ezzel növelhető az öntvény felülete és csökkenthető a minimális falvastagság. Mindez főleg a lemez-
technológiák kiváltásában jelent előnyt, burkolatok, műszeralapok, dobozok készítésénél. 
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Nyomásos öntés (kisnyomású melegkamrás)

 

Nyomásos öntés (kisnyomású melegkamrás) 
A dia egy kisnyomású melegkamrás öntőgép vázlatát mutatja. Az öntőgép fő részei a nyomástartó 
edényben elhelyezett elektromos ellenállás-fűtésű kemence és a tartály felett elhelyezett kokillama-
nipuláló berendezés. 
Öntéskor a kokillafeleket összezárják, majd a tartályt nyomás alá helyezik 0,1-5 MPa nyomású leve-
gővel vagy semleges gázzal (argon, hélium). A nyomás hatására a tégelyben lévő folyékony fém egy 
fűtött tápvezetéken keresztül a zárt kokilla üregeibe áramlik és ott megdermed. A nyomást addig 
tartják fenn, amíg a fém dermedése a kokillában be nem fejeződik. Ekkor a nyomást megszüntetik, a 
tápvezetékben levő folyékony fém visszafolyik a tégelybe, a kokillában megdermedt fémöntvényt 
pedig a kinyitott kokillafelek közül eltávolítják. A kokillák üregeit bevonóanyaggal hűtik-kenik, majd a 
kokilla feleket zárják és újra következik az öntési művelet.  
A kokillák anyaga lehet öntöttvas, vagy melegalakító szerszámacél. (a kis terhelés miatt növelt szi-
lárdságú homokforma is használható). A kokillákban beépített hűtőcsatorna van, intenzív vízhűtéssel.  
A kisnyomású melegkamrás eljárás nagyobb méretű, egyszerűbb alakú és vastagabb falú öntvények 
készítésére alkalmas, mint a nagynyomású öntési eljárások. Újabban teljes gépkocsi-motorblokkokat 
is öntenek ezzel az eljárással alumíniumötvözetekből. 
Az eljárás különösen alkalmas kompozitanyagok infiltrációs öntésére. Részecske vagy szálerősítésű 
kompozitok mellett jól használható kerámia vázszerkezetek fémmel történő átitatására is. 
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Nyomásos öntés (0,1-750 MPa)

• A nyomásos öntési eljárások előnyei a homokformázással szemben 
a következők:

• - pontos méretek (kevés forgácsolási igény, a munkadarab közel 
készre önthető)

• - kis anyagfelhasználás (minimális beömlőrendszer)

• - kis falvastagságú, bonyolult alakú öntvények önthetők

• - jó felületi simaság (Ra=1,6-6,3 m),

• - kis átmérőjű furatok kiönthetők, 

• - különböző acélbetétek (csavarok, anyák, ülékek) is beönthetők az 
öntvénybe, ami jelentősen megnövelheti a gyártás 
termelékenységét,

• - tetszőleges felületi minta alakítható ki az öntvényen (fa, textil, bőr 
hatást lehet elérni a fémeknél)

• - az öntvény mechanikai tulajdonságai tovább javíthatók a 
gravitációs öntéshez viszonyítva. 
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Kiszorításos öntés (sqeeze casting) 

Finom szemcseszerkezetDendrites szerkezet

 

Kiszorításos öntés (sqeeze casting)  
Az 1960-as években fejlesztették ki ezt a módszert, amely a folyékony fém nagy nyomás alatti meg-
dermedésével dolgozik. A nyitott alsó kokillába beleöntik az olvadt fémet, majd a felső szerszámot) 
kokillát az alsóhoz préselik, miközben az olvadt fém felveszi a kokillaüreg alakját és jelentős nyomás 
alá kerül. Ez a módszer egyesíti a öntést és kovácsolást. Nagy termelékenysége és viszonylagos egy-
szerűsége miatt terjedt el, hiszen az eljárás feleslegessé teszi a bonyolult beömlőrendszert. A 
beömlőrendszer elhagyása jelentős mértékben csökkenti a kokillák költségét. A kiszorításos kokilla-
öntést a színesfém szerelvények (réz fürdőszoba csapok) gyártásában és az autóiparban használják 
elterjedten, főleg alumínium keréktárcsák gyártására.  
A kovácsoláshoz, illetve a sajtoláshoz képest bonyolultabb geometria állítható elő ezzel az eljárással. 
Az anyag mechanikai tulajdonságai jobbak, mint a sajtolás nélkül öntött anyag tulajdonságai. Az alakí-
tás hatására a dendritágak összetöredeznek, finomabb kristályszerkezet alakul ki.  
Némileg különböző technológiai megoldásaikat más-más elnevezéssel illetik, például a tixo öntést 
alamíniumötvözetű motorblokkok, hengerfedelek, forgattyúsházak gyártására is alkalmazzák. A dián 
egy, a 70-es években az MIT-en kidolgozott squeeze casting eljárást mutatunk be. 
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TIXOÖNTÉS

1

2

 

Tixoöntés 
A nyomásos öntést a félfolyadék (kásás) állapotban végzik. A mechanikai igénybevétel hatására a 
dentritágak összetörnek, az anyag viszkózusabbá válik. Magnéziumötvözeteknél a művelet 
fröccsöntőgépen is végezhető (THIXOMOLDING)  
 1. Laptop /notebook 
Alkatrészalkalmazók: Laptop/Notebook alkatrészek; Toshiba, Matsushita Electric, Mitsubishi Electric, 
Sharp, Panasonic Gateway and NEC. 
Méret: 18 mm min. vastagság x 330 mm x 254 mm 
Jellemző méret: nagyon vékony falvastagság 0.70 mm 
Tömeg: nem adott 
Ötvözet: AZ91D 
Tömegtermék: Igen 
Thixo alkalmazó: Japanese Licensees 
Felületi kikészítettség: Dekorativ/Védő 
 2. DIGITÁLISFÉNYKÉPEZŐGÉP HÁZ  
Alkalmazók: Digital Still Camera Housing, Fujix DS-300 Fuji Film. 
Méret: (50mm) x (137mm) x (165mm) 
Jellemző méret: (1 mm) falvastagság 
Tömeg: Nem adott 
Ötvözet: AZ91D  (Mg-Al-Zn) 
Tömeg termék: igen 
Thixo alkalmazó: MG Precision- Japan 
Felületi kikészítettség: Dekorativ/Védő  
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Centrifugálöntés

ÖntőüstFémforma

 

Centrifugálöntés 
Főleg forgásszimmetrikus termékek gyártására. Vízvezetékcsövek öntöttvasból, cementhabarccsal 
bélelve. Perselyek, siklócsapágy bélések, bimetall csövek. 
Az öntés kokillába történik.  
Jellemzője az öntvénynek, hogy a külső felület közelében jobb a minőség, a belsőn több a zárvány, 
salak, porozitás 
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Homokformázott tolózár (1895)
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Öntészeti módszerek összehasonlítása 1.

  Eljárás/tömeg (kg) 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 100000 

1  Nyers homokforma  ---- -------- -------- -------- -----   

2  Szárított felületű homok  ----- -------- -------- -------- ---------   

3  Szárított homokforma      --------- ------- Ra=100 

4  Krómmagnezit keverék      --------- ------------  

5  Samottkeverék      --------- ------------  

6  Vízüveg+CO2 homokfor.     ----- -------- -----  Ra50-80 

7  Műanyagkötésű homokf. 

 (Cold-Box, Hot-Box elj.) 

  
-------- -------- -------- 

  Ra15-25 

8  Héjformázás   -------- --------    Ra10-25 

9  Preciziós öntés ------- -------- -------- ----    Ra10 

10  Keramikus formázás   -------- --------    Ra10 

 Kokillaöntés (Al, Mg, Cu)  

11 gravitációs öntés   -------- -------- --------    Ra10-50 

12 nyomásos öntés  ------- -------- -------- --------    Ra1.6-10 
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Öntészeti módszerek összehasonlítása 2.

Jellemzők/ 

öntési 

eljárások 

Homokforma 
Gravitációs 

kokilla 
Nyomásos Centrifugál Preciziós 

Alkalmazható 

ötvözetek 
Bármely Al-, Cu-, Zn- alapú ötvözetek Bármely 

Falvastagság 

min. (mm) 

3-6 

héjnál 2-4 
1-3 1-2 10 0.8-1.5 

Mechanikai 

tulajdonságok 
elfogadható jó nagyon jó a legjobb jó 

Felületi 

minőség 
elfogadható jó nagyon jó elfogadható nagyon jó 

Alakadási 

szabadság 
jó jó nagyon jó gyenge nagyon jó 

Relativ ár kis 

darabszámnál 
a legalacsonyabb magas 

nagyon 

magas 
közepes magas 

Relativ ár 

nagy 

darabszámnál 

közepes alacsony 
legalacsonyab

b 
magas magas 

Pontosság 

(d100 mm)  

rossz 

1 mm 

jó 

0.2 mm 

nagyon jó 

0.02-0.2 mm 
elfogadható 

nagyon jó, 

0.05 

A változtatás 

rugalmassága 
a legjobb gyenge 

a 

leggyengébb 
jó jó 
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Öntvényhibák 1.(fáncképződés)

 

Öntvényhibák  
Az osztósíkban és a magoknál nem zár jól a forma 
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Öntvényhibák 2. (melegrepedés)

 
Az öntvény kedvezőtlen kialakítása miatt a küllőkben húzófeszültség ébred. 
S alakú, vagy szögban csatlakozó küllőkkel megelőzhető 
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Öntvényhibák 3. (hidegrepedés)

 
Lehűlésnél a mag akadályozza a zsugorodást, redés keletkezik. 
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Öntvényhibák 4. (zárt lunker)

 
Anyaghalmozódás + rossz táplálás 
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Öntvényhibák 5. (kitöltetlen forma)

 
Alacsony öntési hőmérséklet, rossz megvágás, kokillaöntésnél maradék levegő a kokillában 
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Kérdések

1. Jellemezze az öntési technológiákat az öntvény anyaga, pontossága, 

bonyolultsága, felületi minősége alapján!

2. Jellemezze a kötőanyagos homokformázási technológiákat

3. Adja meg a precíziós öntés technológiai lépéseit

4. Tegyen összehasonlítást a nyomásos öntés és a precíziós öntés között

5. Jellemezze a héjformázást!

6. Adja meg egy nagyméretű forgattyúsház öntési gyártási műveleti sorát, 

hálódiagramját!

7. Adja meg a homokformázás, a kokillaöntés, a keramikus formázás, a 

héjformázás valamint a sajtolóöntés technológiai lépéseit, jellemzőit!

8. Jellemezze a félfolyadék állapotban történő öntési technológiákat

9. Jellemezzen legalább 3 öntvényhibát!
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Kulcsszavak
– Szekrényes homokformázás

– Kötőanyag

– Vízüveg

– Kvarc

– Precíziós öntés

– Precíziós öntőforma

– Héjforma

– Fémforma

– Centrifugál öntés

– Nyomásos öntés

– Hidegkamrás

– Melegkamrás nyomásos öntés

– Öntési hiba

– Melegrepedés

– Fánc

– Porozitás

Keywords
– Sand molding with flask

– Bonding agent

– Water glass

– Silica

– Precision/investment casting

(lost wax process)

– Investment mould

– Shell mould

– Metal (permanent) mold

– Rotating/centrifugal moulding

– Pressure die casting

– Cold chamber die casting

– Hot chamber die casting

– Foundry/casting defect/flaw

– Hot crack

– Flash

– Pin hole
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Tartalomjegyzék
– Szekrényes homokformázás

– Kötőanyagos homokformázás

– Héjformázás

– Precíziós öntés

– Keramikus formázás

– Kokillaöntés

– Nyomásos öntés

– Kisnyomású melegkamrás

– Nagynyomású melegkamrás

– Nagynyomású hidegkamrás

– Sajtolóöntés

– Öntészeti módszerek 
összehasonlítása

– Öntvényhibák

Summary
– Sand molding with flask

– Bonding sand molding

– Shell molding

– Precision investment casting

(lost vax process)

– Ceramic mold

– Metal/permanent mould

– Die casting

– Die Casting (Low Pressure, Hot 
Chamber)

– Die Casting (High Pressure, Hot 
Chamber,

– Die Casting (High Pressure, Cold
Chamber) 

– Sqeeze Casting

– Comparing casting processes

– Foundry/casting defect/flaw
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2

A porkohászat fogalma

A porkohászati technológiáknál a kiindulási anyagként szolgáló port 
adalékanyagokkal és/vagy a porszemcsék összesajtolásával alakra 
hozzuk, majd hőkezeléssel a porszemcsék között diffúzióval kohéziós 
kapcsolatot létesítünk, miközben a köztük lévő üregek csökkennek*

A hőkezelés során a térfogat általában csökken, ezért zsugorításnak is 
nevezik ezt a folyamatot. (Kerámiák esetén gyakran kiégetésnek, bár 
nincs kiégés). A technológia ezen kifejezéséből, elterjedt a szinterelés, 
szinterezés kifejezés is (szinterbronz, szintercsapágy stb). A hőkezelés 
hőmérséklete a rekrisztallizációs hőmérséklet (az olvadáspont 0,3-0,7 
szerese K-fokban) 

 

A porkohászat fogalma 
 
* Egyes porkohászati technológiáknál, ahol porózus termékek,  pl. szűrők előállítása a feladat, ott  a 
pórusok számának csökkentése, méreteinek növelése iehet a cél 
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3

A porkohászat „pontos” gyártási eljárás

A porkohászat a korszerű tömeggyártási technológiáknak és a különleges 

anyagok megmunkálásának egyik legprogresszívebben fejlődő ága (nagy 

termelékenység, jó anyagkihozatal, kis energiaigény, fémek és kerámiák, 

kompozitok egyaránt feldolgozhatóak stb…), tipikus Near-Net–Shape/NNS

technológia. Kész vagy készhez közeli gyártás (általában csak 

finommegmunkálásra van szükség).

 
A porkohászat kész- és félkésztermékek gyártására is alkalmas. Sok olyan alkalmazási területe van, 
ahol a porból való gyártással elért jellemzőket más módon nem, vagy csak sokkal nehezebben lehet 
biztosítani. A porkohászati termékek funkcionális előnyeit használjuk ki az önkenő csapágyaknál, míg 
műszaki-gazdasági előnyök jelentkeznek más gépszerkezeti, mechanikus alkatrészeknél. Általában a 
technikai és a gazdaságossági jellemzők szétválasztása nem könnyű feladat  
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4

A porkohászat történelme 1.

• i. e. 3000-ből származó "vasszivacs"-ból készült  szerszámokat (sarló, 

kapa stb.) találtak Egyiptomban

• i. sz.  1200. az inkák platina szemcséket sajtolnak össze ékszerré

• 1826. Oroszországban magas hőmérsékletű zsugorítást (szinterelést) 

alkalmaznak platina tárgyak előállítására*

• 1830. Európában különböző fémeket zsugorítanak

• 1870. Szabadalmat nyújtanak be az USA-ban csúszócsapágy anyagok 

zsugorítására

• 1900. Pórusos fémszűrők előállítása az USA-ban

• W szálak gyártása W por és 3% nikkel keverékéből a nikkel 

olvadáspontja alatti hőmérsékleten (A volfrámszálas izzólámpát az 

újpesti Egyesült Izzóban fejlesztették ki 1903-ban)

• 1920. Az USA-ban önkenő siklócsapágyak tömeges alkalmazása

• 1925. Németországban keményfém alkalmazása szerszámanyagként 

VÍDIA (WC+Co)

• 1940. Vasporkohászati technológiák kidolgozása Közép-Európában**

 

A porkohászat történelme  
*több szakirodalomban ezt tartják a modern, ipari porkohászat kezdetének 
**Érdemes megjegyezni, hogy a vasporkohászat magyarországi fejlődését (Győr, Budaőrs) is részben 
a réz alapanyag hiánya (Németország hadiiparában) a tüzérségi lövedékek vezetőgyűrűjének (a veze-
tőgyűrű a löveg huzagolásában képlékenyen alakulva biztosítja a perdületet és a gáztömítettséget) 
gyártása eredményezte. 
A porkohászat a mai fém és kerámia alkatrészgyártás legdinamikusabban fejlődő ága ( a termelés 
mennyisége évi 7-10%-kal bővül). Ugyanakkor a porkohászat egy ősi technológia is,a legrégebbi fém- 
és kerámia feldolgozási módszer. Már a kezdetleges civilizációk felismerték, hogy a fémporok, kisebb 
fémdarabkák megolvasztás nélkül, tömörítéssel, kovácsolással és izzítással tömör testeket. használati 
tárgyakat lehet készíteni. Már a korai vaskorszakban, amikor nem tudtak olyan magas hőmérsékletet 
elérni, hogy a fém megolvadjon, már az i.e. 6000-ben úgy gyártottak vas tárgyakat, hogy a vasércrö-
göket szénnel redukálták, a salak alatt ki szivacsos vasrögökké redukálták, majd összekalapálták (tűzi 
hegesztéssel összekovácsolták). Meg kell említenünk a híres delhii vasoszlopot is, amelyet indiai ko-
vácsok i. u. a IV, században kovácsoltak ezzell a módszerrel (az oszlop 6,6 t tömegű, 400 mm átmérő-
jű, több, mint 7 m magas) 
A forgácsoló megmunkálásokat forradalmasította a VÍDIA (via diamont) kemény, mint a gyémánt) 
néven szabadalmaztatott WC keményfém. A WC-Co álötvözet keménységéval, hőállóságával meg-
többszörözte a  forgácsolószerszámok teljesítményét. Kezdetben lapkaként betétkésekbe n használ-
ták. Ma már tömör marókat, fúrókat gyártnak, melyeket akár hűtőcsatornákkal látnak el.  
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5

A porkohászat történelme 2.

• 1950.  Alakított porkohászati termékek előállítása (USA)

• 1970.  Meleg izostatikus sajtolás, porkohászati szerszámacélok és 

szuperötvözetek szuperképlékeny alakítása

• 1980. Gyorshűtött ötvözetek előállítása, nagyfokú kémiai-fizikai 

homogenitás már a primer kristályosodott állapotba is, különleges 

használati értéket biztosít pl. ASP gyorsacélok.

• 1986. Porkovácsolás (Ford hajtókar). A  szgk. hajtókarok  (60%)-a

porkovácsolva

• 1988. Fröccsöntés alkalmazása a porkohászatban. Műanyag töltő-

kenőanyag és fémporok/kerámia keverékének feldolgozása 

hagyományos fröccsöntő gépeken

• 1990. Az ú.n. "nanotechnológia" (10-9 m-es szemcsenagyságú porok) 

alkalmazása, új lehetőségek

• Lézerszinterelés

• Szolgél technológiák terjedése. Szinterforrasztás.
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A porkohászat jellemzői 1.

- egyedülálló mikroszerkezeti tulajdonságok biztosíthatóak

- kis anyagveszteség és gyártási hulladék

- a gyártási folyamat minden lépése automatizálható

- más eljárással nem készíthető ötvözetek és álötvözetek is gyárthatóak 

- nagy tisztaságú fémek előállítására és feldolgozására alkalmas

- jó pontosság (kalibrálással IT 7 is elérhető, sajtolás irányában a 

pontosság kisebb)

- különleges, a hagyományos módszerekkel elérhetőnél jobb fizikai, 

mechanikai és egyéb tulajdonságok állíthatók be (mágneses, hő, korrózió, 

stb.)

- igény szerint homogén illetve inhomogén anyagok állíthatók elő

- porózus anyagok, szűrők és önkenő csapágyak gyártásának a 

lehetősége

- jó felületi minőség

- jelentős forgácsolási költség takarítható meg

- magas olvadáspontú anyagok, például volfrám, molibdén, tantál stb. is 

feldolgozhatók

- nem kell az anyagot újraolvasztani
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A porkohászat jellemzői 2.

- a keletkező hulladék általában újrafeldolgozható

- elemi porok keverésével kevés számú porminőségből széles ötvözetsor 

állítható elő (általában nem használják ki, ötvözetporokat alkalmaznak)

- nagyteljesítményű kerámiákból készült termékek előállítása

- fémes és keramikus kompozitok előállítása

-mechanikus ötvözés lehetősége

hátrányai

–a viszonylag magas anyagköltség és a speciális nagyberuházás igény. A 

fejlesztések egyik fő iránya ezek intenzív csökkentése. A porkohászat ma 

még alapvetően a tömeggyártás technológiája, általános termékeknél, 

ahol a forgácsolási munka csökkentése a cél 50-100 ezer  kritikus 

darabszám

– a különleges eljárások (pl. a meleg izosztatikus sajtolás) 

kivételével általában kis és közepes tömegű (20-500 g) alkatrészek 

készítésére alkalmas

–egyes porok robbanásveszélyesek és mérgező hatásúak
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autóalkatrészek

25-30 kg/szgk

 
A porkohászat tipikus alkalmazási területe a háztartási eszközök kisgépek valamint a személygépkocsi 
ipar (nagy darabszámú gyártás). 
A mai személyautókban a tucatnyi  kis meghajtómotor alkatrészeitől, csapágyaitól a forgattyúkaron 
át a klímaberendezés kompresszorának dugattyújáig porkohászattal készülnek alkatrészek.  
. Ugyancsak nagy a felhasználás a háztartási kisgépek, az üzleti pénztárberendezések, a számítógépi 
perifériák, szórakoztató elektronika és fotóeszközök terén. Egyre szélesebb körben kerülnek felhasz-
nálásra a porkohászati szerszámacél és a korrózióálló orvosi protézisek új anyagai, valamint a porko-
hászati kerámia- és kompozit termékek. 
 Néhány példa az általános alkalmazási területekről. 
Vasporból készült termékeket alkalmaznak kis sűrűség (a porozítás általában nagyobb, mint 30%) 
esetén szűrők előállítására. Korrózióálló acélból készítenek olyan szűrőt, amely kb. 10 nanométerig 
képes szűrni, az alkalmazás hőmérsékleti határa 450 °C. A fémszűrők jól tisztíthatóak. 25 és 30% közti 
porozitással olajjal impregnált önkenő csapágyakat készítenek, 18-25% -os porozitású anyagok a csú-
szó alkatrészek, vezetőelemek (lengéscsillapító dugattyúk stb.) alapanyaga. Az irodagépek, texilipari, 
zárszerkezeti alkatrészek 7-18% porozitásúak. Az ennél nagyobb sűrűségű anyagok a lágy mágnesek, 
a dinamikus igénybevételű jármű és egyéb gépalkatrészek. 
A bronzokat csapágyakhoz, villamos érintkezőkhöz használják. Az alumíniumötvözeteket szerkezeti 
elemekként, de csapágyanyagként és különleges dugattyúötvözetként is alkalmazzák.  
A lágy és kemény mágnesek jellemző előállítási technológiája a porkohászat 
A keményfémek alkalmazása szerszámanyagként dinamikusan terjed a képlékeny alakítás területén 
is, sőt a porkohászati sajtolószerszámoknak is nagy élettartamot biztosító alapanyaga. 
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Porkohászati motoralkatrészek

Egy korszerű motorbelső: öntött könnyűfém ház (belső rész Al, külső Mg), 

porkohászati hajtórúd, kompozit dugattyú, vezértengely porkohászati bütykökkel, 

porkohászati szelepülék, porkohászati szíjtárcsák …

 
A porkohászati technológia előnyeinek kihasználása: 
1, Vezértengely bütykeinek porkohászati kialakítása,akár keményfémből, gyorsacélból (nagy pontos-
ság, kopásállóság, tömeggyártás) a könnyű csőtengelyre zsugorkötéssel illeszthetők a bütykök. 
2. A szelepülékek hőálló, melegszilárd ötvözetekből 
3. A forgattyúkar porkovácsolással készül. Pontos, csak az illesztett felületen kell forgácsolni, utólagos 
kiegyensúlyozás nem szükséges. 
4. A dugattyú részecskeerősítésű kompozitból öntve vagy porkohászati eljárással készül (nagyobb Si 
tartalom, finom szemcseméret. kerámia részecskék a kopásállósághoz, ötvözés a hőállósághoz) 
5. Gyakorlatilag porkohászattal készregyártott szíjtárcsák. 
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Szíjtárcsák bordázott szíjhajtáshoz, lánckerekek

 
A teljes fogazás készre készül, megmunkálás csak az illesztett furatoknál és a felfogó meneteknél.  
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Porkohászati forgácsolószerszámok

 
Betétes és monolit maró, fúró  és esztergáló szerszámok. Alapanyaguk keményfém (WC, TaC + Co 
álötvözet). 
A megfelelő szívósságot a finom szemcseméret teszi lehetővé. A szerszámok élettartamát a felületre 
felvitt TiC, TiN stb réteg biztosítja. 
A fémmegmunkáláson kívül bányászati szerszámokat, kőzetmegmunkálókat is készítenek kemény-
fémből. 
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Porkovácsolással készült alkatrészek

 
A melegalakítással készített porkohászati alkatrészek sűrűsége gyakorlatilag 100%, porozitásmentes, 
szilárdságuk, szívósságuk, kifáradási határuk magas, és rendelkeznek a gyártás többi előnyével (jó 
anyagkihozatal, NNS gyártás stb…) 
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Porkohászati alumínium termékek

 
Általában csak a különleges összetételű, vagy követelményű alumíniumötvözetek feldolgozási tech-
nológiája a porkohászat. (gyorshűtött, túltelített porok/finom szemcseszerkezet, részecske erősítésű 
kompozitok, magas mechanikai, hő stb. igénybevétel). Hajtáselemek, dugattyú, hajtórúd, szivattyú 
alkatrészek … 
Az első diszperziósan szilárdságnövelt alumínium anyagot Svájcban a II világháború alatt állították elő 
porkohászati technológiával, a  porok felületnek intenzív oxidálásával, majd a sajtolás során ez az 
oxidréteg feltöredezett, egyenletes eloszlással növelte a szilárdságot, a fém alumínium részek a zsu-
gorításnál összekötődtek. A diszperziósan keményített ötvözet - ellentétben a kiválásosan keményí-
tettel - stabil, hő hatására nem bomlik.   
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Kerámiák

 
Kopás-, hő- és korrózióálló alkatrészek készítése korszerű, „nagyteljesítményű” kerámiákból porkohá-
szati technológiákkal. 
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Kerámia gördülőcsapágyak

Anyagai:

SiN

SiC

Al2O3

SiAlON

 
Kopás és vegyszerállóság, a kóbor árammal szembeni érzéketlenség jellemzi az ilyen csapágyakat.  
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A klasszikus porkohászati technológia főbb lépései

- Porgyártás 

- A por előkészítése: osztályozás, lágyítás, keverés, 

adalékolás (pl. súrlódás csökkentés céljából), granulálás*

- A porkeverék sajtolása, tömörítés

- A sajtolt termék hőkezelése: zsugorítás (szinterezés)

- (Néhány technológiánál az előző két műveletet 

megismétlik)

- Kiegészítő (utólagos) műveletek: kalibrálás, 

dombornyomás, felületi kezelések, hőkezelés,

átitatás, korrózióvédelem stb.

 

A klasszikus porkohászati technológia főbb lépései 
A porokat (különösen a nagyon finomakat) a könnyebb kezelhetőség (folyékonyságának növelése) 
érdekében granulálják. 
(a liszt nem „folyik”, a búzadara igen). Könnyebb az üreget tölteni, kisebb az anyagveszteség, szálló 
por stb… 
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„Laza” , töltési 

térfogat

(2,6-3,1) x Vkész

A hagyományos porkohászati

technológia folyamatábrája ff

Esetenként 

ismételt 

sajtolás, 

zsugorítás

Nyers (green) állapotú darab

 
Az előkészített porokat, adalékanyagokat homogenizálják, keverik. A keverés paramétereit (idő, 
fordultszám stb. úgy kellmeghatározni, hogy a porkeverék homogénné váljon, az egyes porszemcsék 
ne szegregálódjanak. A legfontosabb adalékanyag a surlódás csökkentésére szolgálnak. 
A sajtolószerszám töltőüregét általában automatikus működtetésű töltősablonból töltik meg. 
A sajtolást a munkadarab bonyolultságának, szintjeinek megfelelően többes működtetésű szerszám-
ban sajtolják 
A sajtolt terméket eltávolítják, kilökik a szerszámüregből. A sajtolt termék a nyers (green) állapotú. 
Fontos, hogy jól kezelhető, szállítható legyen. Krétánál keményebb, de morzsolható állapot (70-95%) 
tömörség 
A hőkezelés első fázisában a segédanyagok eltávoznak, kiolvadnak, kiégnek stb. Magasabb hőmérsék-
leten történik a zsugorítás (szinterelés) 
A kalibrálás a munkadarab pontosságát növeli. Ebbe a kis alakváltozás kategóriájába tartozik a dom-
bornyomás (érmeverés) is, melyet célszerű a zsugorított állapotban elvégezni. 
A további utókezelések megfelelnek az anyagminőségek szokásos kezelésének. (acélok edzése, ne-
mesítése, cementálása, nitridálása …, alumíniumötvözetek nemesítése, kiválásos keményítése. Külön 
meg kell említeni az átitatást, mint fontos utókezelést. A nagy porozitású anyagok a kenési, surlódási 
tulajdonságok javítása vagy a korrózióállóság növelésére különböző anyagokkal telíthetők. Erre a 
célra olaj, paraffin, sőt fém anyagok is használatosak. 
A nagy elektromos terhelésnek kitett mechanikus megszakítók készítésekor a nagy porozitású 
volfram érintkezőt rézzel itatják át, infiltrálják.  
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Fémporok gyártása 1.

Mechanikus aprítással: főként rideg anyagok és ötvözetek esetén (pofás 

törő, kalapácsos malom, golyós malom, forgácsolás, rotációs malom stb.) 

Jellemző méret 20-400 μm, szabálytalan alak, érdes felület – jó 

nyersszilárdság („összefilcelődik”)

Alumíniumpigment gyártás. Mikronos mérettel mechanikus ötvözés 

(őrléssel a felületi diffúzió létrejön)

Folyékony fémből porlasztással: gáz-, gőz-, vízsugárral, gyorsan forgó 

tárcsával stb.

Jellemző méret 20-400 μm, szabályos alak, sima felület (kevésbé jó 

nyersszilárdság)

Gyorsdermesztés: túltelített oldatok (dugattyúötvözet, gyorsacél stb.), 

finom szemcseszerkezet

 

Fémporok gyártása  
A porok anyagminősége, a porszemcsék nagysága, alakja és felületének állapota meghatározó a por-
kohászati termék használati értékének, tulajdonságainak szempontjából. A porok jellemzőit gyártási 
eljárásuk és kezelésük határozza meg.  
Gyakran a porok más technológiai eljárás során melléktermékként is keletkezhetnek (pl. gyorsacél 
csigafúrók forgácshornyainak köszörülésekor), ezek felhasználása azonban csak megfelelő tisztítás és 
előkészítés után lehetséges. Természetesen a fémporokat nemcsak a porkohászatban, hanem számos 
más területen a vegyipartól a hadiiparig, a pirotechnikától a hegesztésig használják.  
Az alacsony olvadáspontú fémeket porlasztják, a porlasztás gázzal, vízzel, gyorsan forgó tárcsán tör-
ténhet. Jellemzője a gyakran ellapoló hullámszerű vagy ellipszoid, gömb alak. 
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Fémporok gyártása 2.

• Kémiai úton: pl. oxidokból redukálással, 

Jellemző méret 0,1-10 μm

Pl. volframoxidból fém volfrám (hidrogénnel) vagy WC szénnel 

redukálva

• Elektrolízissel (katódfém) Cu, Ag, Fe

• Egyéb módszerek: gőzből kicsapatással  Plazmával stb.

A FINOM POR ROBBANÁSVESZÉLYES!!!! (Al, liszt, cukor) - nagy 

fajlagos felület.

 
Sok esetben a fémek vegyületeiből állíthatók elő a porok. Ezek a vegyületek általában ridegek, jól 
apríthatók. Az ezekből kémiai úton nyert porok finom szemcsézetűek. Az eljárások közül az Oxidok 
redukálása és a Karbonil eljárás a legjelentősebb. Fémoxid porok redukálásával állítható elő a volf-
rám, titán, tantál, kobalt, jóminőségű vasércből a vasszivacs. Redukáló közegként hidrogént és/vagy 
szenet használnak. 
Karbonil eljárással a vas, kobalt és főként a nikkel karbonil vegyületéből extra tisztaságú, 0.1-10 µm 
átmérőjű port állíthatunk elő.  
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Jellegzetes poralak és felület

0,08% C tartalmú vasszivacs por

0,01% C. 0,85 Mo tartalmú vízzel porlasztott vaspor
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Porok szemcsenagysága, porkeverékek

A szemcsenagyságot az úgynevezett szitalyukszámmal (egységnyi hosszra eső lyukak 

számával) jellemzik. Az USA szabvány szerinti szitalyukszám /Mesh/ és lyukméret néhány 

megfelelő értékét (µm) a következő táblázat tartalmazza: 

Lyukszám 25 30 35 40 50 80 100 140 200 230 270 325 400 

Lyukméret 710 600 500 355 300 180 150 106 75 63 53 45 38 

A nagyon kisméretű (µm) nagyságú porok méretét más módon, pl. ülepítéssel, vagy 

elektronmikroszkópon határozzák meg. 

A jobb térkitöltés és a jobb szinterelhetőség érdekében porkeveréket használnak, 

ahol különböző szemcsenagyságú porokat alkalmaznak. 

 
A porok sajtolhatóságát alapvetően befolyásolja felületük állapota, szövetszerkezetük minősége és az 
esetleges hidegalakítás. Ezek a kedvezőtlen hatások általában a porgyártás során keletkeznek és a 
gyártási módra is jellemzőek. Csökkentésükre "lágyító" hőkezelést alkalmaznak, amely elnevezés 
jelen esetben magában foglalhatja a hidegalakítás hatásának kiküszöbölését vagy a porgyártás során 
keletkezett martenzit elbontását, oxidok, nitridek, kiválások oldását vagy elbontását. Az ilyen típusú 
lágyítás hőmérséklete, közege igen változatos /vákuum, redukáló, oxidáló/. 
A sajtolásra előkészített porokat a szerszám falsurlódásának és a belső surlódás csökkentésének ér-
dekében surlódáscsökkentő anyagokkal keverik. Ezen anyagokkal szemben fontos követelmény, hogy 
a sajtolt termékből eltávolítható legyen. Ezen adalékok alkalmazásával a termékek sűrűsége azonos 
sajtolónyomás esetén jelentősen növelhető. Ugyancsak nő a sajtolószerszám élettartama. A leggyak-
rabban alkalmazott kenőanyagok a viasz (cinksztearát), olaj, glicerin, paraffin, kámfor, de grafit alak-
ban surlódáscsökkentő a szén is. Több speciális mesterséges adalékanyagot is kifejlesztettek ilyen 
célra. A kenőanyag aránya a porhoz viszonyítva általában 0.5-1.5 súlyszázaléknyi. A korszerű fröccs-
öntéses porkohászati eljárásoknál 30-40% a polimer aránya. 
Bár a porkohászat egyik előnye lehetne, hogy elemiporokból állítanának elő ötvözeteket, a mai por-
gyártó és forgalmazó cégek magas minőségben és választékban szállítják a kívánt ötvözetporokat. 
Iparilag az elemi porokból készült porkeverékek aránya ma már kicsi. 
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POROK minősítése
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POROK minősítéseű 
A porkohászat hőskorában általában ötvözetlen anyagok porait és azok keverékeit használták. Hosszú 
ideig csak Cu és Ni ötvözőket alkalmaztak, csak ezután kezdték a karbont használni. A poroknál az 
ötvözők vagy szennyezők hatására csökken a sajtolhatóság. A szennyezők közül leghátrányosabb a 
nitrogén, ezt követi a kén, a foszfor és az oxigén. A karbonról kimutatták, hogy 0.1-0.15%-nál na-
gyobb C-tartalom károsan befolyásolja a tömöríthetőséget. A vasban oldódó fémek közül a legjobban 
a szilícium rontja a sajtolhatóságot, ezt követi a króm és a mangán. A nemfémes zárványok kevésbé 
befolyásolják a porózus anyagok tulajdonságait, ugyanakkor azok jelenléte igen káros hatással van a 
nagy tömörségű anyagokra. A korszerű porgyártási technológiák lehetővé teszik az ötvözött porok 
gyártását, sőt az egyes porszemcsék bevonatolását is. (Például kopásállóságot növelő TiC, vagy a to-
vábbi feldolgozást levegőatmoszférán lehetővé tevő bevonatok vagy kompozit porszemcsék előállítá-
sát.) A bevonatolást fluidizált állapotban végzik. 
A porkohászatban általában használt por alapanyagokat kereskedelmi áruként forgalmazzák. A poro-
kat alapvetően sajtolhatóságuk jellemzi. Ez a felhasználó szempontjából a legfontosabb, de nem 
egyedüli minősítési kritérium. Igen szemléletes a porok minősítésére használatos sokszög, melynek 
átlóin a beosztások az egyes jellemzők értékével arányosak, a jobb értékelhetőség érdekében a be-
osztások méretaránya egyenlő. A nagyobb, kedvezőbb értékek a középponttól távolabb helyezked-
nek el. Az "ideális" por egy szabályos sokszög lenne, ahol a sokszög csúcsai az átlók végződésénél 
vannak. Egy jellemző minősítési kritériumrendszert a fenti mutat be. A sokszög jobb oldala a gyártási 
eljárást befolyásoló jellemzőket, a bal oldala a felhasználásnak megfelelő funkcionális tulajdonságo-
kat ábrázolja. Ez az ábrázolási mód nagyon szemléletes és alkalmas a különböző tulajdonságú porok 
adott célra történő kiválasztására. Az ábra 2 kereskedelmi minőségű, más-más célra alkalmas vaspor 
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jellemzőit mutatja be. Az „első” jelzésű por jellemzői a jobb kész termék, jobb felhasználási tulajdon-
ságait mutatják, a másik jobb méretpontosságú, jobb gyárthatóságú darab előállítására alkalmas. 
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Porok (robbanási+eü) veszélyessége 

• Nagy robbanásveszély

zirkon, magnézium, alumínium, litium, nátrium

• Közepes robbanásveszély

ón, cink, vas, szilicium, mangán, réz

• Kis robbanásveszély

Molibdén, kobalt,  ólom

• A porok egészségi károsító hatása is jelentős (pl. berillium 
különösen), technológiai tervezésénél hangsúlyosan figyelembe 
veendő)!!!
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Porok sajtolása

 

Porok sajtolása 
A sajtolás célja a porszemcsék között a fémes kapcsolat létrehozása. A sajtolószerszám alapvetően 
hasonlít a képlékeny hidegalakítás szerszámaihoz.  
A szükséges pormennyiséget (a töltési térfogata a poroknak a tömör térfogat 2.6-3.1 szorosa, mert a 
térkitöltés a porok boltozódási hajlama miatt rossz) a kívánt alakot és méretet adó edzett szerszám-
acél vagy keményfém matricájú előfeszített szerszámba töltik. Általában a betöltött port vertikálisan 
vagy megfelelő szerszám és gép esetén, a nagyobb sűrűség biztosítása érdekében két oldalról sajtol-
ják. Ezután a felső bélyeget visszahúzzák, az alsó bélyeggel kitolják a matricából a sajtolt darabot. Az 
így létrehozott termék /ú. n. "nyers"-termék/ szilárdsága kicsi, sűrűsége a tömör fémének általában 
70-95 %-a. /Közel teljes tömörséget a zsugorítás után vagy utólagos kovácsolással lehet elérni./ A 
sűrűség a por minőségen kívül a súrlódási viszonyoktól és az alaktól is függ. A szerszám falán ébredő 
falsúrlódás és a belső súrlódás hatására az alakítónyomás a munkadarab magassági méretének növe-
kedésével erőteljesen, a súrlódási tényezővel exponenciálisan csökken. Ezért korlátozott a gyártandó 
alkatrészek magassága, a sajtolási keresztmetszet és az oldalfelület aránya. 
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A sajtolt (nyers) darabok tömörsége 1.
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Alumínium ρelméleti=2,6 g/cm3

Réz  ρelméleti=8,86 g/cm3

Vas (porlasztott)  ρelméleti=7.86 g/cm3

Vas (vasszivacs)  ρelméleti=7.86 g/cm3
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Vas (vasszivacs)  ρelméleti=7.86 g/cm3

Sajtolónyomás MPa
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Sajtolónyomás MPaSajtolónyomás MPaSajtolónyomás MPa
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Apró, kemény szemcse,

nagy sajtolási sebesség

Durva, lágyított szemcse, kis sajtolási sebesség

1. ábra

2. ábra

A sajtolt (nyers) darabok tömörsége 2.

 
A nyers sűrűség változása sajtolónyomás függvényében az anyagminőségen (alakítási szilárdság stb.) 
kívül jelentősen függ a technológiai paraméterektől is (súrlódás, szemcsenagyság, sajtolási sebesség, 
a szerszám magasság/átmérő viszonya stb.) 1. ábra. 
Különböző poranyagok sajtolásakor az alakítónyomás és a sajtolt termék tömörsége közti kapcsolatot 
2. ábra mutatja be (Ahol D a relatív sűrűség: a sajtolt termék és az azonos anyagú tömör test sűrűsé-
gének aránya.) 
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Sűrűségeloszlás a nyers darabban

 

 

Egy és kétoldalt sajtolt termék sűrűsége A sűrűségeloszlás henger sajtolásakor (anyaga 

acél por) 

 

 

Lépcsős termék sajtolása 

 

 
A porszemcsék közti illetve a szerszám falsúrlódása miatt a sajtolónyomás egyenlőtlenül hat a térfo-
gatban, ezáltal a nyersdarab sűrűsége változó lesz. Ez a szinterelés utáni méretváltozásokban jelenik 
meg, pontos darabot egyenletes tömörségű nyersdarabból lehet gyártani. Ennek érdekében a sajtolt 
termék l/d viszonya kicsi legyen, kenéssel csökkentsük a súrlódási tényezőt, használjunk többes mű-
ködésű szerszámokat, csak ezekkel biztosítható a különböző magasságú munkadarabrészek (szintek) 
azonos alakváltozása. 
Az egyenletes tömörséget a merev szerszámban történő sajtolásnál az izosztatikus sajtolások jobban 
biztosítják. (HIP, CIP Meleg izosztatikus és hideg izosztatikus sajtolási eljárások.) 
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A porkohászati termékek osztályozása

I. osztály

IV. osztályIII. osztály

II. osztály

 

A porkohászati termékek osztályozása 
A porkohászati termékek minősítésénél gyakran használják a Metal Powder Industries  Federation 
(USA) osztályozási rendszerét, mely alapvetően 4 osztályba sorolja a munkadarabokat. Az osztályba 
sorolás elsősorban a munkadarab lépcsőzöttségének, szintjeinek számától függ. A szintek száma és a 
bonyolultság határozza meg az egyenletes sűrűség biztosításához szükséges szerszámokat, azok szá-
mát és mozgásukat.  
osztály: egyszintű,  lapos termékek (kb 7,5 mm vastagságig), a termék egy irányból sajtolható, egyen-
letes a sűrűségük 
2. osztály: két szintű termék, alulról és felülről sajtolandó. A sűrűség a középső részen a középpont 
közelében a legkisebb, nagyobb az alsó és a felső felületeken. 
3. osztály: kétszintű termék, különböző vastagsággal, alulról és felülről sajtolandó. Külön bélyeg  biz-
tosítja a pontos portöltést és sűrűséget 
4. osztály: többszintű termék, alulról és felülről sajtolandó, külön bélyegek biztosítják a szabályozott  
töltést és az egyenletes sűrűséget 
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Többszintű (IV. osztályú termék sajtolása)

Sajtolt (nyers) darab
töltőüreg, portöltés

magbélyeg
2. alsó sajtoló bélyeg1. alsó sajtoló bélyeg

1. felső sajtoló bélyeg
2. felső sajtoló bélyeg

alakítóüreg, matrica

 
Az azonos sűrűség biztosításához a4 sajtolóbélyeg mozgatása önállóan, egymással összehangoltan 
vezérelve történik. 
Egyes daraboknál külön kilökőkre is szükség lehet. 
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További alakadó eljárások

Hidrosztatikus sajtolási eljárások:

CIP (Cold Isostatic Pressing) hideg izosztatikus sajtolás

HIP (Hot Isostatic Pressing) meleg izosztatikus sajtolás

Hengerlés

Folyatás (extrudálás)

Meleg sajtolás

Porkovácsolás

Fröccsöntés
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Zsugorítás (szinterelés)

A zsugorítás célja a diffúziós kapcsolat vagy adhéziós kötés kialakítása a 

porszemcsék között, mialatt az anyag újrakristályosodik. Ennek 

hatására nő a sűrűség, a szilárdság, a nyúlás, beállíthatók a villamos és 

mágneses tulajdonságok, csökken a darab térfogata. A mikroüregek

lekerekítési sugara nő.

A kedvező üregcsökkenés mellett a szemcsedurvulás kedvezőtlen 

folyamata is fellép. A zsugorítási idő, hőmérséklet összehangolásának 

ez a kritikus pontja. Szemcsenövekedést akadályozó adalékokkal a 

szemcsedurvulás csökkenthető, megelőzhető. 
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A porszemcsék közti kötés kialakulása

 

A porszemcsék közti kötés kialakulása 
A porszemcsék közti kötés kialakulását szemléletesen magyarázza az a feltevés, hogy sajtoláskor a 
szomszédos porszemcsék érintkezési pontjainál jelentős mértékű alakítást szenvednek. Ez elegendő 
arra, hogy a legjobban alakított pontok környezetében zsugorításkor aúj kristálycsírák keletkezésével 
újrakristályosodás induljon meg. Az átkristályosodás a addig terjed, míg el nem nyeli az eredeti 
porszemcsehatárokat és az egyes porszemcsék közti hézagokat át nem alakítja zárt pórusokká és be 
nem zárja a képződött pórusokat 
Meg kell jegyezni, hogy ez a mechanizmus (rekrisztallizáció) egyedül nem ad magyarázatot a por-
szemcsék közti kötésre. Külön tekintetbe kell vennünk a felületi feszültségeket, a határfelületi diffúzi-
ót stb.  
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A szinterelés, zsugorítás folyamata

 
Kiindulási állapot Átrendeződés Nyakképződés 

 

 
Nyak szélesedés Új szemcsehatárok Szemcsehatárok növekedése 

 

 
Szemcsenövekedés, nem 

összefüggő pórusok 

Pórusok 

megszünnek 

Szemcsedurvulás 
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Diffúziós kötés

1. ábra

2. ábra

3. ábra

 

Diffúziós kötés 
2. ábra A diffúziós kötés kialakulásénak SEM  felvétel finomszemcsés réz, nikkel és molibdén  diffúziós 
kötésről vas porszemcse felületén 
A 2. ábra a nyakképződést és kiszélesedését mutatja 
A 3. ábra az anyagtranszportot, az atomi mozgásokat mutatja: 
1. Felületi diffúzió 
2. Diffúzió a rácsokon keresztül 
3. Diffúzió gőzfázisból 
(1-2-3 nem okoznak zsugorodást) 
4. Szemcse és fázishatár menti diffúzió 
5. Diffúzió a határokból a rácsokba 
6. Diffúzió a belső diszlokációkból, idegen atomokból, hibákból 
(4-5-6 zsugorodást okoz) 
 
A nehezen zsugorítható kerámiákat, fémeket adalékanyagokkal keverik, melyek folyadék, vagy üveg-
szerű fázist hoznak létre a porszemcsék között, ebben a diffúzió sebessége lényegesen nagyobb, így a 
zsugorítás hőmérsékletét, idejét jelentősen lecsökkentik (WC-Co álötvözetek, SiC, Al2O3 kerámiák 
stb.), és akadályozzák a szemcsedurvulást.  
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Folyamatos üzemű zsugorítókemencék

1. ábra

2. ábra

Zsugorítás:

Védőatmoszféra:

CO2,  H2, Ar, N …

Hőfok: 450-3200oC

Idő: 15-90 perc

 
A porkohászati technológiák tömeggyártási jellege miatt a zsugorítást általában folyamatos működé-
sű és adagolású kemencékben végzik. A zsugorítókemencéket porok lágyítására is alkalmazzák. A 
kemencék első szakaszán a sajtolt termékből eltávozik a kenőanyag, a zsugorító zónában a megfelelő 
atmoszférát állítják be. Az utolsó szakaszban a szabályozott lehűtésre is mód van (1. ábra).  
 A folyamatos adagolású kemencék típusait a mozgatás módja határozza meg, nagy átmenő teljesít-
ményűek, hőmérsékletük korlátozott. Általában a hevederes 1150, a görgős 1200, a toló 1650, a lép-
tető 1800 °C-ig használható, a terhelhetőség is a felsorolás irányában nő (2. ábra).  
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Szakaszos működtetésű zsugorítókemencék

 
Magasabb zsugorítási hőmérsékletek vagy speciális kezelési atmoszféra és/vagy nagyobb alkatrész-
méretek esetén a szakaszos adagolású zsugorítókemencéket alkalmazzák. Átmenő teljesítményük 
kisebb. Retortában hőkezelnek a harang- és felvonókemencék (lásd dián)  
 
A vákuumkemencék általában hengeres páncélzattal borítottak, elérhető bennük a 2700 °C  
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Költségek

• Anyag 15-25 %

• Sajtolás 20-30 %

• Szinterelés 20-30%

• Kiegészítő műveletek 10-20%

• Szerszámköltségek 10-20%

• Kritikus darabszám: kb. 10 000-50000 db 
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Kerámia alkatrészek előállítása

Általában porkohászati úton (ritkán öntve-SiO2 üvegek 
adalékokkal)

• Iszapöntéssel

Öntőiszapos eljárás

Nyomás alatti présöntés

Fröccsöntés

Centrifugál öntés

• Porsajtolással

+Zsugorítás (szinterelés-kiégetés)

 

  



10. Porkohászati alapfogalmak és értelmezésük 567 

© Németh, BME www.tankonyvtar.hu  

39

Néhány kerámia termék kiégetési (szinterelési) 
hőmérséklete 

• cserép, tégla 700-900 oC

• klinker tégla 1150-1250 oC

• csempe, ipari kőanyag 900-1300 oC

• porcelán >1300 oC

• WC-Co 1350-1450 oC

• AI2O3, korund 1400-1900 oC

• Si3N4 1700-1850 oC
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Kerámiák/ keményfémek porkohászata

 
Keményfémek és kerámiák porkohászati technologiájában gyakran alkalmaznak úgynevezett 
előszinterelést (zsengélést), melynek hőmérséklete és ideje a félkész terméknek kellő szilárdságot 
biztosít a forgácsolhatósághoz. Ekkor a munkadarab még megmunkálható esztergálással, fúrással, 
marással stb. például kialakíthatók az élszögek a forgácsoló lapkákon. A forgácsoló megmunkálást 
követő készrezsugorítás után a munkadarab csak gyémánttal munkálható meg. 
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Gyártási módszer hatása a kifáradási határra

Ű
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Igénybevételi szám
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Igénybevételi szám

Elemi porból

Öntve

Alakítva

Ötvözött porból 

izostatikusan

Lágyított 

állapotban axiális 

igénybevételre

 
Az alakított termék  kifáradási határa a szálirányban (jelen terhelésnél) kedvező. Keresztirányban  
sokkal rosszabb, a porkovhászattal gyártott termék tulajdonságai kevésbé függnek az iránytól,  ho-
mogén. Porkovácsolási technológiával a porkohászati termék kifáradási határa 40%-kal magasabb, 
mint a kovácsolté kereszt irányban. 
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Ellenőrző kérdések

1. Vázolja a klasszikus porkohászati technológia folyamatát!

2. Magyarázza a következő megnevezéseket, kifejezéseket:

zsugorítás, nyers darab, relatív sűrűség, szemcsenagyság, töltőtérfogat, pórus, 
nyakképződés, boltozódás

3. Adja meg a porkohászati termék osztályba sorolásának szempontjait!

4. Vázolja fel egy peremes persely sajtolásának szerszámát, folyamatát!

5. Jellemezze a porkohászati technológia és termék előnyeit, hátrányait!

6. Adjon módszert a sajtolási technológia egyenletesebb sűrűséget biztosító 
módjaira! 

7. Jellemezze a porok gyártási eljárásait, a porok minőségét, előkészítési módját!

8. Elemezze a zsugorítás paramétereinek hatását!

9. Elemezze a zsugorításnál lejátszódó atomi mozgásokat, hatásukat!

10. Jellemezze a zsugorítás berendezéseit!

11. Vázolja a porkohászati keményfémgyártás folyamatát!

12. Adjon meg jellemző porkohászati termékeket, jellemezze őket!

13. Tegyen összehasonlítást a porkohászati, az öntészeti és az alakított termék 
kifáradási határa között!
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Porkohászati technológiák

Porkohászati technológiát alkalmazunk, ha

– Különleges, más eljárással nem biztosítható tulajdonságokat akarunk 

elérni (pl. porozitás, homogenitás)

– Magas olvadáspontú anyagokat akarunk feldolgozni olvasztás nélkül, 

nagy tisztasággal (W, Ta, kerámiák…)

– Gazdaságossági szempontból: kis energiai igény, kis anyagveszteség, 

NNS/NS technológia (alkatrészgyártásnál)

(természetesen csak  gyárthatósági feltételek teljesülése esetén) 
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A porkohászati eljárások alkalmazási területe

Kicsi Közepes Nagy

Képl. alakítás

Nyomásos 
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(sajtolással)
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A porkohászati eljárások alkalmazási területe 
Az alkatrészek különféle gyártási eljárásait jellemzőik, előnyeik és korlátaik figyelembevételével al-
kalmazzuk. A porkohászati eljárás előnye a többi gyártási eljárással szemben az, hogy képes anyag-
veszteség képződése nélkül (vagy kevéssel) méretpontos, bonyolult formájú darabokat gyártani nagy 
sorozatokban, viszonylag alacsony költség mellett. (a korszerű technológiákkal gyártott 
alkatrészeknéll már csak a finommegmunkálás, köszörülés, illesztés szükséges).Természetesen az 
eljárásnál bizonyos korlátokat is figyelembe kell venni a darab alakjára vonatkozóan. Többek között a 
hagyományos (sajtolás-szinterelés) eljárásnál nem lehetnek a készterméken keresztirányú furatok, 
alámetszések, nagyon vékony és magas falak stb. A legtöbb esetben azonban elkerülhető ezen geo-
metriák gyártása, és hagyományos munkadarab geometriákkal tudnak dolgozni.   
    Egy fémporból készült szerkezeti darab megtervezése nagy odafigyelést igényel, ezért célszerű 
betartani az alábbi szempontokat: 
Ellenőrizni kell, hogy a gyártandó darabszám elegendően nagy-e ahhoz, hogy megérje a szerszám-
készletet legyártani hozzá.  
Meg kell vizsgálni a gyártandó darab alakját, és a méretekre vonatkozó előírásokat; ha szükséges, 
módosításokat kell javasolni.  
Ellenőrizni kell, hogy a kívánt fizikai tulajdonságok megvalósíthatóak–e a porkohászati eljárás határa-
in belül.  
Ki kell számolni, hogy a porkohászati gyártási eljárás mennyire gazdaságos a többi gyártási eljárással 
szemben. 
 
    Nagyon ritkán fordul elő az, hogy egy darab gyártása során az összes fenti pontra pozitív választ 
kapnak. Legtöbbször kompromisszumokat kell kötni, ahogy más eljárásoknál is.  
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Főbb porkohászati eljárások alkalmazási 
területei (alkatrészgyártás)

Jellemzők 
Hagyományos 

porkohászat 

Porkohászat 

fröccsöntéssel 

Meleg izostatikus 

sajtolás 
Porkovácsolás 

Anyag 

Acél, 

korrózióálló 

acél, sárgaréz, 

réz, 

kerámiák 

Acél, 

korrózióálló 

acél, kerámiák 

Szuperötvözetek, 

titán, korrózióálló 

acél, 

szerszámacél, 

kerámiák 

Acél 

Darabszám >5000 >5000 1-1000 >10,000 

Tömeg (kg) <2,5 <0,1 max (300 g) 2-2500 <2,5 

Alak 

bonyolultság 
jó kiváló nagyon jó jó 

Méretpontosság kiváló jó rossz nagyon jó 

Költség kiváló jó rossz nagyon jó 

Teljesítmény kiváló jó rossz kiváló 

Sűrűség közepes jó kiváló kiváló 
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A porkohászati technológia folyamata*

1. Porgyártás

2. Porelőkészítés, osztályozás, porkeverék 

3. A porkeverék alakadása (pl. iszapöntés, sajtolás…)

4. Hőkezelés, a porszemcsék közti atomi kapcsolat erősítése 

(zsugorítás= szinterelés=kiégetés) 

5. Kiegészítő műveletek (kalibrálás, átitatás...)

(az egyes gyártási eljárásokat ezen folyamat 3. és 4. lépésének 

technológiai megvalósítása különbözteti meg)

 
Bár ma már több olyan eljárást is alkalmaznak a porkohászatban, melyek többé, kevésbé eltér a fen-
tiektől, a folyamatban mindig megtalálható a porgyártás, a porkeverékek előállítása, a porkeverék 
alakra hozása (nyers állapot) és a porszemcsék összekötése, zsugorítása, szinterelése, valamint az 
utólagos, kiegészítő műveletek.  Ennek a folyamatnak minden lépését külön-külön valósítják meg a 
klasszikus, hagyományos porkohászatnál, míg a korszerű technológiáknál összevonva több lépést, 
vagy elhagyva egyes lépéseket. 
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Porok minősége*

Szemcse alakja, 

szemcsenagysága és annak 

eloszlása

A felület tagoltsága

A felület keménysége

Az anyag sűrűsége

A részecskék sűrűsége

Az adag térfogat

A komponensek aránya

Elektrosztatikus jellemzők

Folyási képesség

Szitasorozat a 

szemcsenagyság

és eloszlásának

meghatározásához

 
A porok előállításával csak olyan mértékben foglalkozunk, amely az alkatrészgyártást és a termék 
tulajdonságait meghatározzák 
Ezek a tulajdonságok a későbbi technológiai lépésekben alapvetően befolyásolják a por technológiai 
viselkedését. 
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Porok szemcsenagysága, eloszlása, felületi jellemzői

• Porok szemcsenagyságát szitálással, mikroszkópi (fény- és 

elektronmikroszkópi) mérésekkel, ülepítéssel, lebegtetéssel stb. 

határozhatjuk meg

• A szita huzalból, vagy kifúrt lapból (általában 45 µm 

szemcsenagyság felett  használják) (finom porokhoz 

fotomaratással) készül. 

 
A porokat szitasorral osztályozzák. A szita sorozat elemeit a szitalyuk méretével (EN, DIN) vagy az 
egységnyi hosszra jutó szitalyuk/csomó számmal (ASTM) jellemzik. Az ábra egy tagolt alakú szemcse 
méretének meghatározását mutatja be.  
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Porok szemcsenagyság eloszlása szerinti jellemzése

Részecskeméret µm Részecskeméret µm
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A porok szemcsenagyságát az átlagos szemcsenagysággal és a szemcsenagyság tartomány kiterjedt-
ségével jellemezzük. Ennek kimérésére alkalmas a szitasorozat. A porból vett mintát különböző 
szemnyílású szitákon osztályozzák, majd tömegméréssel határozzák meg, hogy a mintának hány szá-
zaléka marad fenn egy-egy adott szemnyílású szitán, ez a  frakció. 
A szitálás körülményei, idő, írány, ferekvencia kötöttek, szabványosítottak. 
A porgyártók, forgalmazók által kereskedelmi forgalomba kerülő porok, porkeverékek jellemzőit, a 
szitálás adatait közlik. 
A nagyon finom porokat a kezelhetőség, elsősorban a töltés elősegítése érdekében granulálják, ezzel 
növelve a por folyékonyságát. A granulált részecskében a  porszemcsék lazán helyezkednek el, gyen-
gén kapcsolódnak.  
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Porok névleges/látszólagos sűrűségek és 
folyékonyságának mérése

mérőkészülék A sűrűség mérésére szolgáló 

csésze

 
A porok alapvető technológiai jellemzőjének tekinthetjük a névleges/látszólagos sűrűséget (apparent 
density), melyet  szabványos körülmények között mérünk. Ezzel a sűrűséggel összehasonlíthatjuk 
egyes porminőségek töltési jellemzőit. Megjegyezzük, hogy a gyártósorban a töltési térfogat az üreg 
geometriai adataitól, a rezgésektől stb, sok jellemzőtől, még a páratartalomtól is függ.  
Mérik még  porok rezgetéssel tömörített sűrűségét (tap density), laza sűrűségét, ömlesztett állapot-
ban a súrlódási félkúpszöget stb. 
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Mechanikus 

őrlés

45 µm alatti (-325 Mesh)
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Egy dimenziós, tűszerű

Két dimenziós, sikszerű

Három dimenziós, térbeli

Tűszerű:

Pehely:Dendrites:

Szabálytalan Porózus:

Göbös:Gömbszerű

Gömbszerű

Pehelyszerű

Szabálytalan

Szabálytalan rúd:

A porszemcsék alakjának befolyása a névleges 
sűrűségre

Porlasztás,

kémiai bomlás

Porlasztás,

kémiai bomlás

Porlasztás,

karbonil elj. 

folyadékból

Oxidok 

redukálása

Kémiai bomlás

mech. őrlés
Kémiai bomlás

Elektrolitikus

 
A fenti dián a por gyártási eljárásától függő részecskealakokat és hatását a névleges sűrűségre mutat-
juk be. 
A diagram jól mutatja, hogy a különböző szemcsealak eltérően befolyásolja a névleges sűrűséget. (a 
pehelyszerű részecskéknél erősen csökken, még a gömbszerűnél nő a finom frakció növelésével a 
névleges sűrűség. 
(a diagramot korrózióálló acél porral három különböző porlakkal úgy vették fel, hogy a 45 µm feletti 
(+325 Mesh) porhoz adagoltak 45 µm alatti (-325 Mesh) port. 
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Jellemző anyagú, szemcseméretű és  gyártású 
porok névleges sűrűsége 

Anyag Szemcse középátmérő, µm Névleges sűrűség, g/cm
3 

Alumínium 

5.8 0.62 

6,8 1.09 

60% 45 µm felett 1.22 
porlasztott 

75% 45 µm felett 1.25 

Réz 
elektrolitikus 90% 45 µm alatt 1.5-1.75 

70% 45 µm alatt 4.9-5.1 
porlasztott 

50-60%. 45 µm alatt 4.9-5.5 

Volfrám 

1.20 2.16 

6.85 4.40 Oxidból redukált 

26.00 10.2 

 

Anyag 
Szemcse középátmérő, 

µm 
Névleges sűrűség, 

g/cm
3 

Korrózióálló acél  

45 µm alatt 4.3 

53-45 4.5 

75-53 4.4 

Porlasztott, 

gömbszerű 

100-150 4.5 

Vas 

Redukált 6 0,97 

Karbonil 7 5.40 

Redukált 51 2.19 

53 2.05 
Elektrolitikus 

63 2,56 

Redukált 68 3.03 

Elektrolitikus 78 3.32 

 

 

 
A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Jó támpontot adnak, hogy érzékeljük, a tömör anyagok térfoga-
tának többszöröse a por térfogata. 
Ezekből az adatokból tudunk következtetni a töltési üreg szükséges térfogatára.  
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Különböző alakú porok mikroszkópi képe

a) Szögletes

b) Dendrites

c) Szálas

d) Pehelyszerű

e) Szemcsés

f) Göbös

g) Gömbszerű

 
Tűszerű 
Szögletes 
Dendrites 
Szálas 
Pehelyszerű 
Szemcsés 
Göbös 
Gömbszerű 
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Alumínium por robbanásveszélye

75 µm alatti (-200 Mesh) pormennyiség %
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Fontos jellemzője a poroknak a fajlagos felület. Ezt általában 1 g anyagra adják meg. A fajlagos felület 
határozza meg a porok reakcióképességét, pl, robbanásveszélyességét, de zsugoríthatóságát is.  
Tájékoztatásul 25 µm szemcsenagyságú vaspor 0,03 m2/g, míg a 10 nm szemcsenagyságú kerámiapor 
fajlagos felülete 260 m2/g.  
A nagy fajlagos felület a kémiai reakciók (az oxidáció) felgyorsulásához vezethet (lisztrobbanás, cu-
korrobbanás, alumíniumpor okozta robbanás). 
Magyarországon is történt már alumínium porrobbanás (alumínium pigment gyártása közben). Alu-
mínium pigmentet a festékipar használ nagy mennyiségben pl. a metálfény eléréséhez. 
Nagy mennyiségű fémport használ a pirotechnikai ipar is. 
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Porok keverése

• A porokat a megfelelő porkeverékek készítéséhez osztályozzák, a 

mechanikusan őrölt porokat esetleg kilágyítják, adalék anyagok 

hozzáadásával csökkentik a surlódást a szerszámfalon illetve a 

porszemcsék között

• A pórusok méretének csökkentéséhez több frakciójú 

(szemcsenagyságú port alkalmaznak)

• Az alkalmazott porkeverékek elemi porokból, vagy ötvözetekből, 

esetleg mindkettőből állnak.

• A porok keverése, a homogén összetétel biztosítása szükséges 

feltétele a jóminőségű terméknek

• A porok keverése keverő malmokban történik

 

Porok keverése 
A sajtolásra előkészített porokat a szerszám falsúrlódásának és a belső surlódás csökkentésének ér-
dekében surlódáscsökkentő anyagokkal keverik. Ezen anyagokkal szemben fontos követelmény, hogy 
a sajtolt termékből eltávolítható legyen. Ezen adalékok alkalmazásával a termékek sűrűsége azonos 
sajtolónyomás esetén jelentősen növelhető. Ugyancsak nő a sajtolószerszám élettartama. A leggyak-
rabban alkalmazott kenőanyagok a viasz (cinksztearát), olaj, glicerin, paraffin, kámfor, de grafit alak-
ban surlódáscsökkentő a szén is. Több speciális mesterséges adalékanyagot is kifejlesztettek ilyen 
célra. A kenőanyag aránya a porhoz viszonyítva általában 0.5-1.5 súlyszázaléknyi (a kenőanyag meny-
nyiségének meghatározására több módszert is kutattak, fontos, hogy a szemcsék felületét egyenlete-
sen vonja be).  
A keverési paraméterek meghatározása általában tapasztalati úton történik. A fordulatszám, az opti-
mális keverési idő betartása szükséges, kezdetben a porkeverék természetesen inhomogén, de a 
„túlkeverés” esetén is szegregálódhatnak az egyes alkotók, méret, fajsúly stb. alapján.  
A korszerű fröccsöntéses porkohászati eljárásoknál 30-40% a polimer aránya. Ennek a porkeveréknek 
az előállítása, majd granulálása speciális technológiával történik. 
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Keverés és mechanikus ötvözés

a) A porszemcsék 

összehegedése

b) A porszemcsék 

széttöredezése

Őrlőgolyó 1

Őrlőgolyó 2

Mechanikusan ötvözött szuperötvözet porkohászata

Króm 

20%

Nikkel 

64%

Mesterötvözet 

(Ni-Ti-Al)

15%

Ittrium oxid 

1%

Gáz  

Vízhűtésű 

köpeny  

Acél 

őrlőgolyók  

Forgózsámoly  

GOLYÓS

MALOM  

Fűtött sajtoló 

ház  (350oC)

Mechanikusan 

ötvözött por  

Acél tartály  

KISAJTOLÁS  

Hőkezelés 

(1300oC)

Alakítótüske  

Matrica

Meleghengerlés

(900-1100oC)

Forgácso-

lás  

Kész 

termék  

 

Keverés és mechanikus ötvözés 
A mechanikus ötvözés egy száraz, nagyenergiájú, golyósmalomban végezhető, jól kontrollálható mó-
don ötvözeteket, diszperziósan erősített anyagokat hoz létre. A mechanikus ötvözést először szuper-
ötvözetek előállítására, diszperz oxidokkal történő erősítésére használták. A diszperziós keményítés 
(szemben a kiválásos keményítéssel) magasabb hőmérséklet is hatásos. 
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Alakadás sajtolással 

Bár a laza porok is „összeállnak” hőkezelés hatására és a kisméretű, 

különösen nanoporok esetén új porkohászati eljárások születtek, ma is 

meghatározó a sajtolás (merev szerszámban) – zsugorítás, mint klasszikus 

porkohászati eljárás.

A sajtolással létrehozott nyers (green) állapot biztosítja a szükséges alakot, 

elegendő szilárdságot ad a mozgathatósághoz. Jelentősen csökkenti a 

pórusok nagyságát.

A sajtolószerszám felépítése anyaga, a sajtolás mechanikai alapjai, a 

szerszámterhelések, sajtolóberendezések nagyban hasonlítanak a 

képlékeny alakítási technológiáknál alkalmazottakéhoz.

A sajtológépek - különösen a többlépcsős termékek gyártásához 

alkalmasak – többes működtetésűek, melyet mechanizmusok, de NC, CNC 

vezérléssel irányítanak. (több aktív alsó, felső bélyeg, kilökő, esetleg 

mozgó matrica.
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A sajtolási ciklus

üregtöltés

sajtolás

kilökés=kidobás

nyers darab

felső sajtolóbélyeg

alsó sajtolóbélyeg

(kilökő/kidobó is)sajtolóüreg

(matrica)

töltőkeret

porkeverék

töltőüreg

 

A sajtolási ciklus 
A fenti dián  egy egyszerű, egyszintű termék kétoldalról történő sajtolását mutatjuk be. A tömeggyár-
tásban a ciklust automata gépeken végzik.  
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Üregtöltés

A töltés általában térfogatra történik 
(töltőüreg)

Az ömlesztett por sűrűsége (lásd 
laza-névleges/látszólagos-rázó 
tömörség) bizonytalan

A por térfogata többszöröse 
(akár 3-6 szorosa) a tömörének. 
Finomabb, pehelyszerű pornál 
nagyobb.

A betöltött por mennyiségi szórása a 
sajtolási irányban megnöveli a 
termék méretszórását

A töltést a por folyékonysági 
jellemzői határozzák megA porszemcsék boltozódása

a töltőüregben, hídképződés

 
A legtöbb esetben a port a szerszám felső felületén mozgó töltőkeretből a sajtolandó por a gravitáci-
ós erő folytán beleesik, vagy belefolyik a szerszámüregbe.  A visszatérő töltőkeret a port a matrica 
felső szintjén lehúzza. A töltőüreg térfogatát az alsó bélyeg helyzetével be tudjuk állítani. 
A por akkor is egyenetlenül tölti ki az üreget, ha keskeny réseken folyik keresztül. Gyakorlati tapaszta-
lat, hogy ha a ház üregének legkisebb mérete csak kb. ötszörösen haladja meg a porrészecskék átmé-
rőjét, akkor egyenetlen lesz a kitöltés. Innen is következik, hogy 1 mm- nél kisebb falvastagságú por-
kohászati darabokat csak nagyon finom porokból lehet előállítani. (Hídképződési jelenség) 
 Az olyan üregeknél, melyek különböző alakú és mélységű részekből állnak, a por töltési sűrűsége 
eltérő lesz az egyes részekben a por különböző áramlási viselkedése miatt. Megtörténhet az is, hogy 
a keskeny részeken a töltési sűrűség más az alsó és felső részeken.  
Vékonyfalú perselyek esetében a vékony rész a ház és a tüske között könnyebben feltölthető, ha a 
töltési folyamat kezdetekor húzzák le a tüskét az alsó pozíciójába. Miután a széles üreg kitöltődött, a 
tüske felemelkedik eredeti pozíciójába, ezzel visszalökve a felesleges port a töltőberendezésbe.  
 A különféle portöltési módok más töltési sűrűséget produkálnak. Ahhoz, hogy kompenzálják a töltési 
sűrűség eltéréseit az üreg különböző részein, a töltési mélységet az egyes részeken előre be kell állí-
tani. Ezt azért kell megtenni, mert a nagy sűrűségkülönbségek a préselt darabban negatív hatásokat 
okoznak mind a nyers állapotú darab szilárdságát, mind a méretpontosságot, mind pedig a tömörítést 
követő zsugorítást/szinterelést tekintve. Ahhoz, hogy kellően homogén sűrűségű legyen a préselt 
darab, az oldalirányú méreteinek legalább a magassági méretek hatodának kell lennie.  
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Sajtolás

A szerszámüregben sajtolt termék 

sűrűsége a porszemcsék egymás 

közötti és a falsúrlódás miatt  

egyenlőtlen. A súrlódás 

csökkentése a homogenitást 

javítja.

A porszemcsék között kialakuló 

kötést segíti a szemcsék 

egymáshoz képesti elmozdulása, 

különösen a nyíró jellegű 

elmozdulások 

A súrlódás  hatását kétoldali 

sajtolással, a matrica szabad 

mozgásával, vagy 

kényszermozgatásával 

csökkenthetjük

A nyomás csökkenése a 

magasság/átmérő függvényében

viszony
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A tengelyirányú nyomás csökkenése

Felső alakító bélyeg

Matrica 

(alakítóüreg)

A tengelyirányú nyomás:

Felső alakító bélyeg

Matrica 

(alakítóüreg)

A tengelyirányú nyomás:

Felső alakító bélyeg

Matrica 

(alakítóüreg)

A tengelyirányú nyomás:

 
A sajtolóerő jelentős részét a súrlódás emészti fel. A sajtolt darab magasságának függvényében ez a 
csökkenés exponenciális jellegű, A súrlódási tényező és a darab magassága az exponensben van, 
ezért ennek csökkentése szükséges. 
 Adott por esetén a nyersdarabon belüli egyenletes sűrűség biztosításához szükséges: 
Kenőanyag használat az üreg falsúrlódásának csökkentésére 
Nagy nyomás alkalmazása (nagy sajtolónyomásnál már kicsi a sűrűségváltozás) 
Kis L/D viszony 
Úszó(lebegő)matrica alkalmazása 
Kétoldalú sajtolás 
Előzetes tömörítés 
 
A nyersdarab egyenletes tömörsége azért fontos, mert a szintereléskor az egyenlőtlen nyers sűrűsé-
gű anyag egyenlőtlen mértékben zsugorodik, így alakja torzul, méretpontos gyártás nem lehetséges. 
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A porszemcsék viselkedése a sajtolás folyamán

sajtolónyomás
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névleges sűrűség

helyi képlékeny 

alakváltozás, összezáródás

részecskék

törése

kiterjedt maradó 

alakváltozás 

és nyírás

részecskék átrendeződése

rugalmas 

alakváltozás
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A különböző anyagú nyers darab sűrűségváltozása 
a sajtoláskor

2. Vas (porlasztott)  ρelméleti=7.86 g/cm3

1. Vas (vasszivacs)  ρelméleti=7.86 g/cm3

2. Vas (porlasztott)  ρelméleti=7.86 g/cm3

Sajtolónyomás MPa
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4. Alumínium ρelméleti=2,6 g/cm3

3. Réz  ρelméleti=8,86 g/cm3

1
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3
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2. Vas (porlasztott)  ρelméleti=7.86 g/cm3

1. Vas (vasszivacs)  ρelméleti=7.86 g/cm3

 
Az elméleti sűrűséghez viszonyított sűrűség 
 
A fenti dia jól mutatja a különböző anyagú porok sajtolásakor a sűrűség változását. 
Vasalapú porkohászati termékeknél az alkalmazott sajtolási nyomás általában eléri a 650-800 MPa 
értéket. 
A sajtolónyomás függ a porszemcse anyagának alakítási jellemzőjétől, annak alakítási szilárdságától, a 
súrlódási  viszonyoktól, az alakítási sebességtől, és a por jellemzőitől (lágyított  vagy sem, szemcse-
alak, szemcsenagyság, felületi állapot. 
Általában a mechanikusan aprított porból készült nyersdarab kisebb sűrűségű, de nyers szilárdsága 
nagyobb, (a  szemcsék összefilcelődnek), mint a gömbszerű szemcséjű porból sajtolt. 
A porgyártók általában megadják az általuk forgalmazott porok/porkeverékek sajtolási görbéit. 
A korszerű végeselemes szimulációs eljárások ma már képesek szimulálni a porózus anyagok alakvál-
tozását (fém- és kerámiaporok, habok stb.) elmozdulási, alakváltozási, feszültségi, hőmérsékleti me-
zejét. 
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Nyersszilárdság és nyers sűrűség

Sajtolónyomás MPa
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0,5% cinksztearát  

A szerszámfal 

kenve0,5% 

cinksztearát

0,75% cinksztearát

0,75% cinksztearát

A szerszámfal 

kenve
A szerszámfal 

kenve

 
A nyers szilárdságot hajlítóvizsgálattal szabványos, téglatest alakú próbatesten mérik. 
A nyers szilárdság meghatározza a nyersdarab sérülékenységét, mozgathatóságát. 
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Sajtolószerszámok anyagai

A szerszámelemek: 

alakítóbélyeg, magbélyeg, matrica, kilökő mechanikai igénybevétele 

a képlékeny hidegalakításnál fellépőnek felel meg.*

Az alkalmazott szerszámanyagok:

Hidegalakító szerszámacélok (kis sorozatoknál) (pl. ledeburitos Cr acél)

Gyorsacélok (kb. 500 ezer darabig)

Keményfémek (kb. 500 ezer darab felett, vagy nagy nyomásnál)

 
Az abrazív kopás általában nagyobb, mivel az alakítás hatására létrejövő rugalmas deformáció a mat-
rica és a bélyeg között megnöveli a  rést, melybe a finom por behatol, sajtoláskor és kilökéskor is 
erősen koptatja a szerszámfelületeket, növeli az alakító és különösen a kilökőerőt. 
A matrica teherviselésének növelésére és alakváltozásának csökkentésére előfeszítést alkalmaznak. 
Az előfeszítés méretezési alapelve a külső és/vagy belső nyomással vastagfalú csőnek mgfelelő.  
A felületi keményítések (CVD, PVD bevonatok, pl. TiC, TiN) jelentősen csökkentik a tapadó súrlódást 
és a kopást. 
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A préselt darab eltávolítása az alakítóüregből 
(Kilökés)

Repedésképződés

kilökéskor

Repedésképződés

visszarugózás miatt

A kilökőerő-kilökési út 

függvény

tapadó

súrlódás

Csúszó súrlódás

A kilökő elmozdulása

A
 k
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Kilökéskor a kis szilárdságú nyersdarabot kell az alakító üregből kilökni, a perselyszerű termékeknél a 
magbélyegről lehúzni. A kilökő/lehúzó erőt a munkadarab és a szerszám rugalmas deformációi vala-
mint a súrlódási viszonyok határozzák meg. A fenti dia jól mutatja, hogy a A Kidobási erő alakulását 
jobboldali  ábra mutatja. Kezdetben az erő eléri a csúcsértékét, (tapadó súrlódás), majd ezután az erő 
lecsökken (csúszó súrlódás). Ez a kezdeti kidobó erő hosszú, vékony perselyek esetében meghalad-
hatja a sajtoló erőt is.  
Ez két következménnyel jár. A darab alsó része újratömörödik a kidobó erő hatására. A hosszú, karcsú 
alsó bélyeg, mely ellenáll a sajtoló erőnek, eltörhet vagy megfolyhat a kidobó erő hatására.  Ha a ház 
fala kopott vagy nem eléggé kent, hideg felhegedés következhet be a préselt darab és a ház között, 
ami jelentősen megnöveli a kidobóerőt. Ekkor fellép az akadozó csúszásnak(stick-slip) nevezett jelen-
ség, mely nyikorgó hanggal is jár. A szerszámelemek közé behatolt porszemcsék erős abrazív hatást 
fejtenek ki, jelentősen növelve a lehúzó/kilökő erőt és csökkenti a szerszámélettartamot.  
 
Kilökéskor a nyersdarabban repedések keletkezhetnek:  
1. Visszarugózás miatt. Mechanikus sajtón való tömörítéskor a felső bélyeg a legnagyobb tömörítő 
erőt az alsó holtpontján tudja kifejteni. A holtpontot átlépve felfele fog elmozdulni. Ekkor a préselt 
darabra ható axiális erő lecsökken, valamint az alsó bélyeg is visszarugózik tengelyirányban. Ha az 
alsó bélyegek eltérő hosszúak, pl. lépcsős perselyek gyártásakor, akkor azok eltérő mértékben fognak 
axiálisan visszarugózni. Ez a visszarugózás repedéseket okozhat a darabban, mielőtt még azt eltávolí-
tanánk a házból. A préselt darab különböző magasságú részeinek visszarugózása is ugyanezt a jelen-
séget okozhatja.  
    Az ilyen repedések főleg peremes csapágyak esetében károsak, mert nehéz észlelni, és nem javít-
hatók ki a következő gyártási lépés, a szinterelési folyamat során. Ahhoz, hogy elkerüljük ezt a jelen-
séget, a teljes kidobási ciklus alatt csökkentett axiális erővel a por teljes mennyiségét nyomás alatt 
kell tartani. 
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2. Kilökéskor. Amint préselt darab kilép a házból, a kiálló rész - mely már nem áll radiális irányú fe-
szültség alatt - megduzzad. Eközben a darab többi, a házban levő része még radiális feszültség alatt 
áll. Ebben a tranziens fázisban nagy nyírófeszültség ébred, ami vízszintes repedéseket okozhat a da-
rabban. 
 Annak érdekében, hogy elkerüljék ezen nyírófeszültségeket, a ház kilépő részét kissé kúposra kell 
munkálni, valamint az élét le kell kerekíteni. (sajnos ez az üregtöltésnél, illetve a sajtolás kezdetén 
alakítóbélyeg a kúpos részen a porszemcséket a matrica felületébe nyomhatja.  
 
A csésze alakú darabok különösen érzékenyek a repedésképződésre a kidobási művelet során, ha a 
darab egy vastagabb felső részből, és egy vékony „szoknyaszerű” alsó részből áll. Ilyen geometriájú 
darabok pl. a gépjárművek lengéscsillapító dugattyúi.  
Annak érdekében, hogy bonyolult alakú darabot repedés nélkül tudjunk eltávolítani a szerszámból, a 
kidobási fázis során az összes szerszámrésznek teljesen vezérelhetőnek kell lennie. 
 
A kidobási fázis után a darabot sérülés nélkül el kell távolítani a préselő szerszámoktól. A legegysze-
rűbb esetben ezt a portöltő papucs valósítja meg, ami a következő töltési fáziskor az előzőleg kitolt 
darabot lelöki egy csúszdán, ami lecsúszik egy, a szinterezés előtti köztes tárolóba. Ezt a műveletet 
manipulátorok, robotok is végezhetik. 
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Sajtolt porkohászati termékek alakkialakítása 1. 

Helytelen
Helyes

 

Sajtolt porkohászati termékek alakkialakítása  
Ne legyenek alámetszések, egyenlőtlen falvastagságok, a irányára merőleges furatok, beszúrások. 
A letörések, lekerekítések, osztósíkok ne találkozzanak éles élben. 
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Sajtolt porkohászati termékek alakkialakítása 2. 

helytelen helyes helytelen helyes

 
Kerüljük a vékony, éles kiemelkedéseket, inkább alkalmazzunk furatokat, mint kiálló „körmöket”. 
Kerüljük a vékony falvastagságot, hirtelen változást 
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Egyéb kompaktálási technikák

Robbantás
Hengerlés

Szinterelő 
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Tömörítő 
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Detonátor
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Fa kúp
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Gyakorlatilag minden alakító eljárás alkalmas a porkohászati műveletnél alakadásra, mellyel kellő 
közel tudjuk a porszemcséket hozni. 
Különösen alkalmasak azok az eljárások, melyeknél a porszemcsék egymáson történő relatív elmoz-
dulása (nyíró jellegű alakváltozás) történik.  
A hengerlés a nagy fajlagos termelékenységével, a porszemcsék közti relatív elmozdulással és a nagy 
alakítónyomással különösen alkalmas lemez, rúdszerű termékek tömörítésére. Többrétegű lemezek is 
előállíthatóak, gyakran használják siklócsapágyak bélésének készítésére. 
Különleges alakítási technológiaként a robbantás is alkalmas tömörítésre, a robbantási  nyomáshul-
lám extrém nagy nyomás előállítására képes. 
 
 
  



11. Porkohászati technológiák 603 

© Németh, BME www.tankonyvtar.hu  

Folyatás, kisajtolás (extrudálás)

Extrudálás
Extrudálás

hagyományos módon
Extrudálás

kannázott porból

Kannázott, sajtolt porElősajtolt pogácsaÜregtöltés laza porral

 
A folyatási technológiák (a hátrafolyatás is) nagy nyomásukkal, az anyagáramlás kedvező hatásának 
kihasználásával hideg és melegtechnológiaként egyaránt alkalmas a tömörítésre. 
 Nagysebességű alakítással kombinálva a súrlódás jelentősen csökkenthető, a homogenitás növelhe-
tő. 
A technológia sok lehetőséget nyújt kísérleti darabok elállítására. 
 
A kiinduló állapot lehet: 
1. Por 
2. Elősajtolt + szinterelt, vagy melegen sajtolt pogácsa 
3. Kannázott (lezárt, előalakított, vagy natúr állapotú, esetleg gáztalanított por), hideg vagy 
melegfolyatással alakítva. A technológia alkalmas erős koptatóhatást kifejtő porok (pl. magas szilíci-
umtartalmú alumínium dugattyúötvözetek, vagy kompozotok) sajtolására, a por nem érintkezik köz-
vetlenül a szerszámok felületével. Kis szilárdságú, lágy anyagokból (pl ötvözetlen alumínium) készült 
kanna kenőanyagként is szolgálhat 
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Szinterelés –Zsugorítás- Kiégetés*

• Célja a por szemcsék egyesítése

• Hőkezelés magas hőmérsékleten, speciális atmoszférában, 

hosszabb ideig tartó folyamat

• Végeredmény: nő a szilárdság, sűrűség (csökken a porozitás), 

homogén szerkezet alakul ki.

 

Szinterelés –Zsugorítás- Kiégetés* 
*Bár a szinterelés szakmai jövevényszó, használata legalább két szempontból indokolható a zsugorí-
tás mellett/helyett 
1. A nemzetközi szakirodalomban (angol, német) a szinterelés kifejezést használják 
2, A folyamat során -bár általában valóban zsugorodik az anyag- néhány esetben duzzad 
3. A  korszerű kerámia előállításakor is gyakran használják a hagyományos kerámiák készítéséből 
örökölt „kiégetés’ kifejezést  
---------------------------------------------------- 
 Mivel a sajtolt félgyártmányok még nem rendelkeznek a gyakorlati felhasználáshoz szükséges szi-
lárdsággal, szükség van a szinterelés műveletére, amikor is a sajtolt darabot a fő összetevőjének ol-
vadáspontjánál alacsonyabb hőmérsékleten (a rekrisztalloizációs hőmérsékleten Trekr=a*Tolv (Kel-
vinben) a=0,3 tiszta fémeknél, 0,7 ötvözeteknél kiizzítják. 
    Általában a szinterezési folyamatot az alábbi paraméterek szabályozzák: 
A szinterelési hőmérséklet és idő 
A porszemcsék geometriai felépítése 
A porkeverék összetétele 
A préselt darab sűrűsége 
A hőkezelő kemencében alkalmazott védőgáz összetétele 
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A szinterelési hőmérséklet és idő hatása 
    Ahhoz, hogy a legjobb kötést érjék el a porszemcsék között, magas szinterezési hőmérséklet és 
rövid szinterezési idő szükséges. Ez azonban ellentéthez vezet: A termelékenység szempontjából a 
rövid szinterezési időt kell választani. Ez magával hozza, hogy magas szinterelési hőmérsékleten kell 
üzemelnie a kemencének, ami viszont gazdaságtalan az üzemeltetése szempontjából.  
    A vasporkohászatban általában 15 – 60 perces szinterelési időtartamot, és 1120 – 1150 [°C] hőmér-
sékletet alkalmaznak.   
A porszemcsék geometriai felépítésének hatása 
    Adott szinterezési körülmények között a nagyon finom porból álló, valamint a porózus darabok 
esetében a folyamat gyorsabban zajlik le, mint a durva porból álló darabok esetében. Ez szintén el-
lentéthez vezet: A finom porokat általában nehezebb tömöríteni mint a durvábbakat, valamint a fi-
nom porból álló darabok nagyobb mértékben zsugorodnak a szinterezés során, mint a durvább por-
ból készültek.  
    A kereskedelemben kapható vasporok általában 150 mikronnál kisebb méretű részecskékből áll-
nak.  
A porkeverék összetétele 
    A porokat azzal a céllal keverik össze, hogy elérjék a kívánt fizikai tulajdonságokat, és irányítsák a 
szinterezéskor fellépő méretváltozásokat. Ha két vagy több különböző fémből áll a porkeverék, (pl. 
vas, nikkel és molibdén), akkor szintereléskor az ötvözők egyenletesen helyezkednek el a részecskék 
között a kötési folyamat során. Azonban a  közös szinterelési hőmérsékleten (1120 – 1150 [°C]) az 
ötvözési folyamat lassú lesz (kivéve a vas és szén között), így teljesen homogén ötvözőszerkezetet 
nem tudnak elérni.  
    Ha a  porkeverék olyan összetevőt tartalmaz, mely folyékony fázisba lép a szinterezés során, (pl. 
ilyen ötvöző a réz a vasporban), akkor a kötési folyamat a részecskék között, valamint az ötvözési 
folyamat egyaránt felgyorsul.  
A préselt darab sűrűségének hatása 
    Minél nagyobb a préselt darab sűrűsége, annál jobb lesz a kötés a porszemcsék között, és az ötvö-
zési folyamat is annál hatékonyabban megy végbe. Ezen folyamatokat a porszemcsék kristályrácsá-
ban levő hibák erősítik, melyeket a préselés alatt elszenvedett rugalmas deformáció okoz. 
 
A hőkezelő kemencében alkalmazott védőgáz összetételének hatása 
    A védőgáz számos, látszólag egymásnak ellentmondó feladatot tölt be a szinterelési folyamat so-
rán. Egyrészről megvédi a darabot az oxidációtól, és csökkenti a lehetséges  maradó oxidációt; más-
részről megvédi a széntartalmú darabot a széntartalmuk elvesztésétől, valamint védi a szenet nem 
tartalmazó darabokat a szénnel való telítődéstől.  
 
    A vasporkohászatban az alábbi védőgázakat alkalmazzák a leggyakrabban, meglehetősen  nehéz 
kiválasztani a megfelelő védőgázt az egyes termékekhez:  
Redukáló – dekarbonizáló típusú: hidrogén + bontott ammónia (75% H2, 25% N2) 
Redukáló, karbonizáló típusú: endogáz ( 32% H2, 23% CO, 0-0,2% CO2, 0-0,5 % CH4, és a többi N2) 
Semleges típusú: nitrogén (N2), ha szükséges hidrogén adható hozzá a maradó oxidok eltávolítása 
végett, vagy metán vagy propán a szénvesztés visszapótlására  
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A szinterelés mechanizmusa

• A szinterelendő egynemű 

porszemcsék közötti tér 

alakjának változása 

szempontjából a szinterelési

folyamat két főbb állapota : 

• 1, Egy korai szakaszon, ahol 

helyi kötések alakulnak ki a 

részecskék között, 

(nyakképződés) (nincs 

térfogatváltozás)

• 2, Egy késői szakaszon, 

amikor a pórusok zsugorodnak 

és kör alakúvá válnak. 

NYAKKÉPZŐDÉS

Pórusváltozás

 
A pórusváltozás mellett heterogén anyagoknál ötvözők diffúziója is bekövetkezik. Vasporkohászatban 
az intersztíciós ötvözők, mint pl. a szén, melyet grafit alakban kenőanyagként adnak az alapporhoz, a 
vasban nagyon gyorsan diffundál. Míg a szubsztitúciós elemek, mint pl. nikkel, réz, diffundálása sok-
kal lassabban megy végbe.  
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A szinterelés hőmérsékletének és idejének hatása
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A késztermék felhasználás szempontjából fontos tulajdonságai a sűrűség növelésével nőnek. Néhány 
kivételtől eltekintve (porózus anyagok: szűrők, önkenő csapágyak …) az alkatrészeknél ez a cél. Dina-
mikus igénybevételnek kitett alkatrészek csak nagy sűrűséget biztosító technológiákkal állíthatók elő. 
A porkohászatban a szinterelési folyamat hatékonyságát a kész darab fizikai tulajdonságaival ítélik 
meg. Ez kapcsolatban áll a megmunkálási költségekkel is. Így a porból készült darabok gyártásakor 
elsődleges, hogy optimális szilárdságot és méretstabilitást érjenek el a lehető legalacsonyabb szint-
erezési hőmérséklet és a lehető legrövidebb szinterelési idő alatt.  
 
A vasporkohászati termék jellemzőinél a diagram jól mutatja, hogy a szakítószilárdság és nyúlás az 
első pár percben gyorsan emelkedik, de ezután nagyon lelassult a további szinterelés során (meg-
jegyzendő, hogy a sűrűség csak mérsékelten emelkedik a teljes szinterelési idő alatt)  
A szakítószilárdság és nyúlás először 650 illetve 750 [°C] hőmérsékleten mutat  elfogadható értéket. 
Innentől kezdve értékük közel exponenciálisan növekszik, míg el nem érnek egy közepes maximum 
értéket kb. 900 [°C]-nál. 910 [°C] felett, amikor a vas ferrit állapotból átalakul ausztenitessé, a szakí-
tószilárdság és a nyúlás értéke leesik, majd újra emelkedni kezd, de sokkal lassabban mint eddig.  
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A szinterelt termék sűrűsége
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Szinterelés átmeneti folyadék fázisban *

1. Alacsony olvadáspontú adalékkal (pl. vasporkohászatban Fe+Cu)

2. Az alapfémmel alacsony olvadáspontú eutektikumot képező 

adalékkal

3. Az alapfémmel kémiai reakciót képező adalékkal (pl. SiC

sziliciumkarbid kerámiáknál: Fe, Al, Cr, Ca, Li, Ni, Al-Fe, Zr-B, 

Si+B+C adalék) 

 
*Kerámiák esetén üvegfázis kialakulásáról is beszélhetünk (pl. Alumíniumoxid, Al2O3 szinterelési 
hőmérsékletét több száz C fokkal csökkenteni lehet SiO2-MgO adagolásával, vagy 
Kerámiatípus  Szinterelést elősegítő adalék más kerámiáknál  
SiC   BaO, B4C, AlN, Y2O3, BeO 
Al2O3    SiO2. CaO, Cr2O3 MgO, ZrO2, Y2O3, NiO, SiC 
Si3N4    MgO, Y2O3, Al2O3, La2O3, BeO, ZrO2, AlN 
AlN   CaO, Y2O3, CaF2, AlF3 ) 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Folyadékfázis létrehozása 
1.  Ebben az esetben a szinterelendő darab különböző keverékéből áll. Ha az egyik összetevő megol-
vad a szinterezési hőmérsékleten, akkor az így képződő folyékony fázist beszívja a szilárd részecskék 
közt ébredő kapilláris erő, miáltal a lehető legnagyobb fokú kapcsolat jön létre a szilárd és folyékony 
fázis között.   
Ha a folyékony fázis kezdeti mennyisége kisebb, mint amennyit a szilárd fázis oldani tud, akkor a fo-
lyékony fázis eltűnik. Ebben az esetben a préselt darab térfogata megduzzad,  mert a megolvadt ré-
szecskék nagy pórusokat hagynak maguk mögött. Továbbá a szilárd részekből álló „keret” térfogata is 
megnő az olvadt fázis mennyiségének megfelelően.  
2. Ha a szinterelés hőmérséklete meghaladja az eutektikum képződés hőmérsékletét, a folyékony 
eutektuikum folyadékfázison keresztül történik a szinterelés. (aktívált szinterelésnek is nevezik) 
3. Az adalék és az alapanyag a szinterelés hőmérsékletén diffúzióval a felületeken átmenetileg folyé-
kony eutektikum keletkezik. A további ötvöződéssel a két anyag atomjainak keveréke, vegyülete 
(fém, kerámia) jön létre. 
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Térfogatváltozás a folyadék fázisú szintereléskor

Adalékanyag oldódása az 

alapanyagban

Nyers állapot

AlapanyagAdalék anyag

pórus

duzzadászsugorodás

 
Vasporkohászatban annak érdekében, hogy alkalmazni tudják az átmeneti folyékony fázis előnyeit 
szintereléskor, a legtöbb kereskedelmi vaspor tartalmaz bizonyos mennyiségű réz ötvözőt.  A réz 
hozzáadása a vasporhoz nem kívánt méretnövekedést okoz a szinterezés során.  
Viszont ha grafitot adnak a keverékhez, ez ellensúlyozni fogja  a réz okozta méretnövekedést. Továb-
bá a grafit hozzáadása miatt a vaspor széntartalma megnő, mely növeli a szinterelt darab mechanikai 
szilárdságát. Vasporkohászatnál például Cu ötvözésnél a folyékony réz könnyen hatol keresztül a szi-
lárd vas kristályrácsán, mert a folyékony réz és szilárd vaspor közti kapcsolatokban tárolt energia 
kisebb, mint a kiinduló szemcsehatárokon tárolt energia.  
    Ha a tiszta vasport széntartalmú vasporral helyettesítik, ami perlites szerkezetű, akkor a folyékony 
réz a ferrit és cementit lamellák között hatol a vasba. Következésképp a szilárd részek merev kiinduló 
váza helyileg összeomlik, és a préselt darab ömlesztett térfogata zsugorodik.  
    Ez a jelenség magyarázza azt, hogy miért lesz kisebb mértékű zsugorodás, vagy esetleg duzzadás az 
eredménye annak, ha rézt adnak a vasporkeverékhez, valamint miért tudja a duzzadás hatását a szén 
ellensúlyozni.  
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Szinterelés eutektikum képző adalékkal

Folyadék (L)

 
A szinterelésnek azon speciális változatát, melynél átmeneti folyékony fázis is jelen van, gyakran hív-
ják aktivált szinterelésnek is. Ebben az esetben a bázis porhoz kismennyiségű fémet/fémvegyületet 
adagolnak. Bár ezen fém/vegyületek olvadáspontja a szinterezési hőmérséklet felett van, az alap-
fémmel együtt alacsony hőmérsékleten eutektikumos ötvözetet alkotnak. Ezt a hozzáadott fémve-
gyületet szokás aktivátornak is nevezni. A szinterelés alatt az aktivátorból atomok diffundálnak be az 
alapfém szemcséibe. Ez a folyamat addig tart, míg az alapfém felületet teljesen meg nem olvad. A 
felületi olvadás növelni fogja a nyakképződést az alapfém szomszédos részecskéi között, ami azt 
okozza, hogy a folyékony fázis ismét eltűnik. Ezt a szinterezési módot főként keményfémek gyártásá-
nál alkalmazzák.  
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Reakciókötésű szinterelés
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Egyes anyagok (különösen kerámiáknál, SiC) szinterelése nehezen megy végbe. Adalékanyagokkal ez 
alacsonyabb hőfokon megvalósítható, az alkotók közötti kémiai reakciók  
A szinterelés hőmérséklete jelentősen csökkenthető. Megjegyezzük. Hogy a reakciókötésű anyagok 
(Reaction Bonding=RB jelölésűek) tulajdonságai nem érik el a drágább, pl. HIP (hot isostatic pressing) 
technológiával készültekét. 
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Porkohászati Si3N4 kerámia jellemzői

 

Gyártóeljárás 
Sűrűség 

g/cm3 

 

W/mK 

E 

GPa 

Hajlító 

szilárdságMPa 

K

MPa m

Ic
 

Reakció kötéssel gyártott 2,4 7-14 175 200 1,5 

Hidegen sajtolt szinterelt 3,1 22 245 415 4,3 

CIP hideg izostatikus sajtolt 3,1 25 300 750 4,8-7 

HIP meleg izostatikus sajtolt 3,18 27 330 1200 5-8 

SiAlON 3,2 22 300 950 6-8 
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Fémek zsugorítási jellemző hőmérséklete és 
ideje

 Zsugorítás  

Anyag Hőmérséklete 

(°C) 

Ideje  

(min)  

Védőatmoszféra 

Vasötvözetek 900-1200 30-90 hidrogén, CO. nitrogén 

Rézötvözetek 700-870 15-25 hidrogén, vákuum 

Alumíniumötvözetek 580-620 30-45 nitrogén 

Volfrám 3200 15-40 hidrogén, vákuum 

Réz 840-900 30-45 hidrogén, CO, nitrogén, argon 

Nikkel 1000-1150 30-45 hidrogén, CO, nitrogén, argon 
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Szinterelt siklócsapágyak és zsugorításuk

  

  

  

    

 

 
A porkohászati technológiák régi alkalmazási területe a siklócsapágyak gyártása. 
A szintercsapágyak tulajdonságai: 
Állandó kenő film jelenléte 
Csendes futás 
Alacsony súrlódási tényező 
Karbantartást nem igényel 
Nagy pontosságú 
 
A csapágyakat réz-szén, bronz+szén és vasalapú anyagokból készítik. A porózus szerkezet kenőanyag 
tárolására is szolgál. 
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Lézer szinterelés

- Additív technológia

- Rétegenként építjük fel a testet

- Pontonként alkotja meg a felületet

- Por a kiindulási alapanyag

- Oxidáció elkerülése miatt védő 

(N) atmoszféra szükséges

- Felhasználható anyagok köre 

korlátlan. Gyakorlatilag bármi ami 

megolvasztható az feldolgozható 

is. 

Szelektív lézer szinterezőberendezés
elvi vázlata

1 – CO2 lézer, 2 – fókuszáló lencsék, 
3 – tükör, 4 – szinterezetlen por,

5 – modell, 6 – terítőhenger, 
7 – alaplemez, 8 – adagoló tartályok

 
 
Ma még különleges szinterezési eljárásnak tekinthetjük a lézer szinterelést. A gyors prototípús gyár-
tás lehetőségét biztosítja. Szinterezés során nincsen külön kötőanyag, így utólagos kiégetésre és 
infiltrálásra nincsen szükség. Szemcseméret 20-50 μm,  a darab pontossága ennek nagyjából két-két 
és félszerese. Utómegmunkálásra nincsen szükség, tömörségük 95-100%. Nitrogén légkört biztosítani 
kell a munkatérben. 
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Vasporkohászati folyamatos működésű 
zsugorító kemence

1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 4. szakasz

 
 
A zsugorítókemence műveleti szakaszai:  
1, Elégetési szakasz, ahol a préselt darabban levő kenőanyagok kiolvadna, kiégnek 250 és 700 [°C] –
közötti hőmérsékleten 
2, Meleg-zóna: a vasporszemcsék 1120-1150 [°C] között szinterelődnek  
3, Az úgynevezett széntartalom visszaállító zóna, ahol a felületi széntartalom-hiányos darabok vissza-
nyerik a széntartalmukat kb. 800 – 900 [°C] között 
4, Egy hűtési zóna, ahol a szinterelt darabok kb. 250- 150 [°C] –ra hűlnek le, mielőtt kilépnének a sza-
bad levegőre.  
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Vasporkohászati termékek 

• A szinterelési sűrűség elsősorban a sajtolási sűrűségtől, az pedig a 

sajtoló nyomástól függ. 650 N/mm2 –nél nagyobb sajtolási nyomásokat 

a gyakorlatban ritkán alkalmaznak, mert túlterhelheti a 

sajtolószerszámokat. A tömeggyártásban elfogadott 600 – 650 N/mm2

–es sajtolási nyomás értékek mellett 7,1 – 7,2 g/cm3 sajtolási sűrűség 

értékeket érhetnek el.

• 7,5 – 7,6 g/cm3-es sűrűségértékek előszintereléssel, újrasajtolással 

és készre  szintereléssel érhetők el. Ennél nagyobb: 7,7 – 7,8 g/cm3-es 

értékek pedig csak melegkovácsolással, elősajtolással és 

előszintereléssel valósíthatók meg. 

• Szűrők, csapágyak gyártásánál kisebb sajtolónyomást, nagyobb 

porozitást állítanak be (30-70% porozitás)
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Nagysűrűségű vasporkohászati termékek 
előállítása

Egyszeri 

sajtolás és 

szinterelés

Ismételt

sajtolás és 

ismételt 

szinterelés

Meleg

sajtolás és 

szinterelés Por-

kovácsolás

Átitatás 

rézzel

Relatív költség

S
ű

rű
s

é
g

 g
/c

m
3

 
A porkohászati termékek sűrűsége, így mechanikai tulajdonságai növelt hőmérsékletű 
(melegsajtolással növelhető). A melegsajtolás hőmérséklete 150-200 oC, a sajtolást előmelegített 
szerszámban végzik, a szerszám teherviselő képessége ezen a hőfokon jelentősen nem csökken, min-
tegy 0,2 g/cm3 sűrűségnövelést tudunk elérni. 
A tömörség növelésére, tulajdonságok javítására szokásos módszer a rézzel történő átitatás is. 
A hagyományos porkohászati művelet két legfontosabb elemének megismétlésével (ismételt sajtolás, 
ismételt zsugorítással) szintén ebbe a kategoriába tartozó sűrűségnövelés érhető el. 
A ma szokásos porkohászati eljárások közül a porkovácsolás (Powder Forming (PF) biztosítja legna-
gyobb, akár 100%-os tömörséget, így kiváló mechanikai tulajdonságokat.  
(a módszerek között szándékosan nem itt szerepeltetjük az izosztatikus sajtolásokat, illetve a fröccs-
öntést, melyek drágaságukkal általában csak az erősen ötvözött acélok technológiája) 
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Meleg sajtolás

1. Meleg sajtoláshoz 

kész porkeverék

2. A porkeverék hevítése 3. Sajtolás fűtött 

szerszámban

5. Szinterelés

4. A nyers darab 

forgácsolása

vagy
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Korrózióálló acél ismételt sajtolása, szinterelése

Sajtolási nyomás t/cm2 *
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*A diagramon szereplő t/cm2 mértékegység bár nem szabványos, a porkohászati üzemekben a ma is 
használt egység  
1 t/cm2= 98,1 (~100) MPa 
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Hideg izosztatikus sajtolás

a.) Por betöltése a rugalmas 

formába

b.) A forma behelyezése

a nyomástartó edénybe

c.) Sajtolás (hideg izosztatikus)

d.) A nyers formatest kivétele 

 
A porkohászat fejlődésében ugrásszerű változást hozott a hideg izostatikus sajtolás (Cold Isostatic 
Pressing=CIP)  Bonyolult alakú, tagolt, nagyobb méretű fém és kerámia alkatrészek váltak így sajtol-
hatóvá. Az elasztikus, pl gumi "szerszám" közvetíti a folyadék vagy gáznyomást Az alkalmazott nyo-
más 100-600 (1000) MPa.  
A száraz  hideg izostatikus sajtolásnál gumiszerszámot használnak közvetítőfolyadék nélkül, A gumit 
általában acél szegmensszerszámokkal nyomják meg. 
Az izostatikus nyomás minden írányból tömöríti a testet, egyenletesebb sűrűségeloszlás jön létre, 
mint a merev szerszámú  egy vagy akár a kétirányú sajtolásnál. A porkeverék a hagyományos sajto-
láshoz hasonlóan súrlódáscsökkentő adalékot tartalmaz. 
 
Hideg izostatikus sajtolással fém és kerámia  nyerstermékeket egyaránt sajtolnak alakos, vagy 
előgyártmány formára. Ha szükséges a nyersdarab forgácsolással megmunkálható. A szinterelés a 
porkeveréktől függően a korábban ismertetett módok valamelyikén történhet.    
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A hideg izostatikus sajtolás hatása

Hideg izostatikus sajtolás

Hagyományos sajtolás

Nyomás MPa

S
ű
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s
é

g
 %
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Meleg izosztatikus sajtolás

1. A por előkészítése

2. Kannázás (vákuumozás, 
lehegesztés)

3. A kanna sajtóba helyezése*

4. Feltöltés hideg argonnal.

5. Felfűtés (az argon nyomása 
megnő)

6. Hűtés, űrítés

FŰTÉS

FŰTÉS

NYOMÁS

FŰTÉS

FŰTÉS

NYOMÁS

NYOMÁS NYOMÁS

Hőmérséklet

1200 oC

Nyomás

1000 bar

„Kanna”

A HIP sajtó munkatere

 

Meleg izosztatikus sajtolás 
Talán még a hideg izostatikus sajtolásnál  is nagyobb jelentőségű az erősen ötvözött (hagyományos 
módszerekkel nem sajtolható) anyagok feldolgozása szempontjából a meleg izostatikus sajtolás (Hot 
Isostatic Pressing=HIP) bevezetése. A mai korszerű berendezések 2000°C-ig és 100 (kisérleti berende-
zések 1000) MPa nyomásig alkalmasak a sajtolásra. HIP módszerrel állítanak elő a porkohászati (kis és 
nagyméretű) gyorsacél szerszámokat és szerszámtömböket, titánötvözetből repülőgép szárnyprofilo-
kat, kerámia-, kerámia kompozit alkatrészeket. Az ASP (ASEA Stora Process) nálunk is kereskedelmi 
forgalomban lévő porkohászati gyorsacél gyártásakor a gyorsdermesztéssel készült, szénben túltelí-
tett, argonnal porlasztott, egyenletes karbideloszlású port konténerbe teszik. A tartályt vákuumban 
elektronsugárral lehegesztik. A konténerezett port hideg izostatikus sajtolással, vagy mechanikusan 
elősajtolják. Az alkalmazott nyomás  400-800 MPa. A meleg izostatikus sajtolás speciális berendezé-
sen, kb. 1150 °C-on 100 MPa nyomású forró argonnal történik. Az így létrehozott szerszám, vagy 
szerszámtömb finomszemcsés, egyenletes karbideloszlású, kovácsolható, 99.9 %-os tömörségű, hajlí-
tószilárdsága a hagyományos gyorsacélénál sokkal magasabb, forgácsolási éltartama nem rosszabb. 
Az így gyártott, mintegy 1.5 t tömegű tuskóban az anyagtulajdonságok azonosak és irányfüggetlenek. 
Napjainkban rohamosan terjednek az így gyártott szerszámacélok jelentősen jobb keménységi szívós-
sági arányokkal, mint akár a korábbi kovácsolt vagy elektrosalakosan átolvasztott kovácsolt szer-
számanyagok, gyakran vetélytársai a keményfémeknek is. 
Bonyolult alakú szerkezeti  elemeket (turbinalapát, fogaskerék stb. szintén gyártanak a technológiá-
val. Az előtermékeket gyakran hideg izostatikus sajtolással elősajtolják. Kész termék gyártásához 
acél/kerámia betéteket használnak szerszámként, 
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A HIP eljárás alkalmas öntvények pórusosságának megszüntetésére is.  
 
Angol nyelvű video megtekinthető a következő címen 
http://www.mpif.org/AboutMPIF/HIP_video.asp?linkid=34 
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A meleg izosztatikus sajtolás paraméterei 100% 
sűrűség eléréséhez

Anyag 
Nyomás 

MPa 
Hőmérséklet 

oC 
Idő 
óra 

4 µm karbonil vas 200 805 1 

75 µm vasszivacs 98 1000 1 

70 µm alacsony ötvözésű acél 150 800 1 

190 µm maraging acél 210 1200 3 

100 µm ausztenites korr. álló acél  160 1150 3 

120 µm martenzites korr. álló acél 150 1150 3 

65 µm Fe-10Al-5Si mágnes acél 200 1000 1 

80 µm szerszámacél 100 1100 1 

165 µm vas szuperötvözet 69 1200 3 
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Porkohászati szerszámacélok  előállítása*

Porlasztott 

szemcsék

 

Porkohászati szerszámacélok  előállítása 
*megjegyezzük, hogy a keményfémeknek (mint az egyik legnagyobb termelékenységet biztosító leg-
fontosabb szerszámanyagnak) a  gyártása eltér az itt ismertetettől 
 
A porkohászati technológiák a különleges tulajdonságok biztosításával a mai korszerű szerszámalap-
anyag-gyártás jellemző technológiája (a szuperötvözetek, magas Ni, Co stb. tartalmú hőálló ötvözetek 
ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak). A finomszemcsés, homogén karbideloszlású porkohászati 
szerszámanyagokat ma a kereskedelmi forgalomban tömbben. rúdban, profilban vásárolhatjuk 
(süllyesztékszerszámok, forgácsolószerszámok, kivágószerszámok, nyomásos öntés szerszámanyagai) 
A megolvasztott, megfelelően ötvözött acélt egy zárt üstbe öntik. Itt a felszínén úszó salakkal védik a 
levegőtől, a salakon átfolyó árammal fenntartják a szükséges hőmérsékletet, továbbá elektromágne-
ses úton folyamatosan keverik. A zárt üstből nitrogénvédelem alatt vékony sugárban kifolyó olvadt 
acélt nagynyomású nitrogénnel elporlasztják, így nagyon finom és megfelelően egyenletes szemcse-
méretű port (átlagosan -50 µm) nyernek, rendkívül kis karbidokkal. A por dúsulásmentes és homo-
gén, a legmagasabb tisztasági fokkal. A port nitrogénvédelem alatt acélkapszulákba töltik. A kapszu-
lákat ezután gáztömören lehegesztik. A lehegesztett kapszulákat az úgynevezett HIP (Hot Isistotic 
Pressing) eljárással kb. 1150 °C hőmérsékleten és kb. 100 MPa nyomáson összesajtolják. Ennek kö-
vetkeztében a finom porszemcsék résmentesen összetömörödnek és diffúziósan összehegednek. 
Ezután az összesajtolt kapszulákat a szokott módon hengerlik vagy kovácsolják. A HIP eljárással lehe-
tőség van vastagfalú csövek gyártására is. 
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A létrejött porkohászati acélban a karbidok nagyon kisméretűek és egyenletesen oszlanak el, nem 
képeznek sorokat, továbbá a vegyi összetétel nagyon homogén és dúsulásmentes a teljes kereszt-
metszet mentén, így a hagyományosan előállított acélokhoz képest jóval kedvezőbb, a teljes ke-
resztmetszet mentén egyenletes és izotróp tulajdonságok adódnak: 
• extra nagy kopásállóság 
• nagy meleg keménység 
• jó korrózióállóság 
• legjobb köszörülhetőség 
• egyszerű magasfényű polírozhatóság  
• jó szívósság 
• nagy nyomószilárdság 
• csekély méretváltozás hőkezeléskor 
• magas megbízhatóság és reprodukálhatóság •jobb ellenálló képesség rezgésekkel szemben 
• magasabb ellenálló képesség az ütésszerű igénybevételekkel szemben 
• magasabb kifáradási határ 
• jó szikraforgácsolhatóság 
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Porkovácsolás

 

Porkovácsolás 
A porkovácsolás gyakorlatilag 100% tömörséget, ezzel magas mechanikai jellemzőket biztosít homo-
gén tulajdonságokkal. Különösen a kifáradási, dinamikus hatásokkal szembeni ellenállásuk jó az így 
előállított termékeknek. 
Gyorsan terjed a porkovácsolt alkatrészek alkalmazása. Így hagyományos porkohászat és a 
melegkovácsolás társításával kiváló kifáradási tulajdonságú, utólagos forgácsoló megmunkálást csak a 
más alkatrészekkel érintkező felületeken igénylő gépelemek állíthatók elő.  
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Személygépkocsi forgattyúrúd porkovácsolása

A technológia lépései
A technológia berendezései

 
A porkovácsolással gyártott személygépkocsimotor forgattyúrudak kifáradási határa mintegy 20-40%-
kal magasabb a hagyományosan kovácsoltakénál, pontossága, felületi minősége, anyageloszlása sok-
kal jobb. Csak az illesztett felületeken igényel forgácsoló megmunkálást. Lehetővé teszi a kiegyensú-
lyozatlan tömeg és egyben a költségek csökkentését. 
Bár a gyártás maga költséges, a gyártmány összköltsége a forgácsolási költségek alacsony mértéke 
miatt  nem nagyobb, sőt alacsonyabb.  
A porkohászati technológiával napjainkig személygépkocsi hajtórudak 60%-a, több, mint félmilliárd 
ezzel a technológiával készül. Jellemző költsége 70%, tömege 440 gr. Tehát a porkohászati úton ková-
csolással gyártott hajtókar műszakilag és gazdaságilag egyaránt versenyképes más technológiákkal. 
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Al melegszilárd ötvözet modellmotor porkovácsolása

 
A BME Anyagtudomány és Technológia Tanszéke gyorsdermesztett AlSi26Ni5 melegszilárd aluminium 
ötvözet porból állított elő repülőgép modellmotor hajtókarokat és dugattyúkat izotermikus meleg 
sajtolással. A munka később európai nemzetközi pályázatban folytatódott autóipari és háztartási 
kisgép alkatrészgyártás területen. A gyorsdermesztett porokban a hipereutektikumos ötvözetből 
(26% Si) sem válnak ki primer szilicium kristályok, nem rontják a megmunkálhatóságot és a felületi 
minőséget, ugyanakkor a magas Si tartalom növeli a kopásállóságot, a melegszilárdságot, csökketi a 
sűrűséget és a hőtágulást. (Ilyen magas Si tartalmú alumínium öntészeti eljárással már csak ezen az 
áron dolgozhatók fel.)  
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Fröccsöntés

1. Fém/kerámiaporok keverése 

polimer adalékkal (~40 %)

2. Pelletkészítés

3. Fröccsöntés (~hagyományos

műanyagfröccsöntő gépen)

nyers/zöld állapot

4. Adalékanyag részbeni 

kioldása (barna állapot)

5. Adalékanyag kiégetése

előszinterelés

6. Szinterelés

2.

POROK Adalékanyag

2

1

3

4
5

6

 

Fröccsöntés 
Az igen kis szemcsenagyságú porok sajtolására 1987-ben a DEGUSSA cég gyártósort állított üzembe 
porok fröccsöntésére (Metal Injection Molding, MIM technológia). Az eljárást alkalmasnak tartják 
kisebb darabszámok gyártására is. Bonyolult alkatrészek is gyárthatóak vele, hisz az eljárás nem más, 
mint hagyományos műanyagfeldolgozó gépen por és termoplasztikus adalékanyag fröccsöntése. Az 
adalékanyag 30-45 térfogatszázalékú. Az alkalmazott porok szemcsemérete 5-20 µm-nél kisebb (kissé 
drágák). Irodalmi adatok alapján a szerszám élettartama magas, mintegy 300 ezer. Kezdetben  a 
problémamentesen alkalmazott mérettartomány 1-5 mm-es vastagság volt. Ebből a vastagságból a 
műanyag kb. 24 óra alatt távolítható el az anyagból, anélkül, hogy repedést okozna. A kisméretű por-
szemcsék nagy fajlagos felülete szinterelésnél biztosítja a nagy, akár 98 %-os tömörséget is, a lineáris 
zsugorodás a 13-17%-ot is elérheti. A nagy zsugorodás ellenére a gyártott alkatrészek méretpontos-
sága igen jó, 50 mm-nél a 0.5% tartható, a minimális tűrés 10 mm alatti névleges méretre +/- 0.05 
mm. Ma már a technológiát kerámiáknál és hőálló- és korrózióálló anyagoknál (pl. turbinalapátoknál, 
orvosi műszereknél, biokompatibilis anyagoknál stb) is alkalmazzák. A mai eljárásoknál a polimer 
adalék jelentős részét (akár 80-90%-át) kioldják a fröccsöntött („zöld” állapot) termékből („barna” 
állapot), csak ezt követi a szinterelés. A gyakorlatban a gazdaságosan gyártható darabszám 100000 
darab feletti. 
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Fröccsöntött termékek

Bonyolult alak, erősen ötvözött

melegszilárd acél alapanyag

 
Problémát jelenthet, hogy a szinterelés során az adalékokból visszamaradó karbon miatt a munkada-
rab széntartalma nehezen állítható be. A nyersdarabok öntésénél a fémpor-műanyag keverék jó hő-
vezető képessége miatt a hideg szerszámban igen gyorsan befagyhat, a folyatási hosszúság kb 100 
mm-ben korlátozott. A kötőanyag eltávolítási ideje hosszú. Ugyanakkor az eljárás hallatlan előnye, 
hogy segítségével a legkülönfélébb fémekből, - még keményfémekből és kerámiákból is - igen bonyo-
lult geometriájú elemek állíthatók elő (azonosan a polimerek fröccsöntésével), általában utólagos 
megmunkálást nem igénylő módon. A pontosság a nagy térfogatzsugorodás ellenére jó, az ISO minő-
sítés szerint a nyomásos öntésnél jobb  
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Példák porkohászati fröccsöntéshez az 
alkatrészek kialakítására

 
 
A fröccsöntött termék zsugorodása nagy, ezért benne jelentős méretváltozások, feszültségek kelet-
kezhetnek 
 
Kerülni kell az anyagtorlódást, lehetőleg egyenletes falvastagságot kell biztosítani 
A teherviselő képesség növelését elsősorban bordázással és ne falvastagság növeléssel tegyük. 
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Ellenőrző kérdések

1. Hasonlítsa össze a hagyományos és a fröccsöntési technológia folyamatát!

2. Adjon meg technológiai lehetőségeket a porkohászati termék sűrűségének 

növelésére.

3. Milyen technológiai tényezők befolyásolják a termék tulajdonságait

4. Jellemezze a porkovácsolási technológiát és a termék minőségét

5. Jellemezze a hideg izostatikus sajtolási technológia és termék előnyeit, 

hátrányait!

6. Jellemezze a meleg izostatikus sajtolási technológia és termék előnyeit, 

hátrányait!

7. Jellemezze a sajtolónyomás hatását és korlátait!

8. Adjon meg a zsugorítási/szinterelési módszereket, jellemezze őket!

10. Milyen módszereket ismer a szinterelés paramétereinek javítására?

11. Vázolja a porkohászati termékek kialakításának technológiai szempontjait!

13. Tegyen összehasonlítást a különböző porkohászati technológiák között! 

(darabszám, pontosság, ár, termékjellemzők)
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Kulcsszavak
– Szemcsenagyság

– Szitázás 

– Poralak elemzés

– Fajlagos felület, sűrűség, 
porozitás

– Névleges/látszólagos sűrűség

– Tömörített sűrűség

– Vasszivacs

– Nyers szilárdság

– Mechanikus ötvözés

– Zsugorítási hőmérséklet, idő

– Folyadékfázisú zsugorítás

– Reaktív kötés

– Átitatás

Keywords
– Particle Size

– Sieve analysis

– Morphological analysis

– Surface area, density, porosity

– Apparent density

– Tap density

– Green strenght

– Sponge iron

– Mechanical alloying

– Sintering temperature, time

– Liquid Phase Sintering

– Reactiv bonding

– Infiltration
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A hűtés sebessége

Vas-szén ötvözet hűtése olvadt állapotból

Vh< 1 oC/min Vh=1 oC/min Vh > 1 oC/min

Az ötvözet 

metastabilis rendszer 

szerint kristályosodik

Az ötvözet stabilis 

rendszer szerint 

kristályosodik

Vas-szén ötvözet 

hűtése nem 

egyensúlyi viszonyok 

között

Hőkezelés

 

Hőkezelés 
Az acélok (eutektoidos ötvözetek) a vas-vaskarbid állapotábrában a 2,06 % széntartalomig terjedő 
mezőt foglalják el. Mint a nevük is mutatja jellemző szövetelemük az eutektoid, más néven a perlit, 
ami a 0,8 %-os széntartalmú ausztenitből alakul ki 723  oC-on. Az átalakulás az állapotábráknál ismer-
tetett módon csak egyensúlyi viszonyok mellett, vagyis nagyon lassú hűtésnél (vh = 1 oC/min) megy 
végbe a leírtak szerint.  
A gyakorlatban, ipari körülmények között az acélalkatrészek hűtése szinte sohasem egyensúlyi. Ezért 
az átalakulás folyamata is attól eltérő. 
Ennek oka, hogy az átalakulás fizikai alapja a diffúzió (szilárd testben a részecskék vándorlása a 
hőmozgás alapján). A diffúzióhoz, mivel az atomok hőmozgásán alapul, idő kell. Magasabb hőfokon, 
ahol a részecskék mozgása intenzívebb, sebességük nagyobb, kevesebb idő szükséges a diffúzióhoz, 
mint alacsonyabb hőfokon.  
A lassú hűtés esetén több idő áll rendelkezésre a részecskék vándorlásához a kristályrácsban (pl. 
ausztenit-perlit átalakuláshoz), így a diffúziós utak hosszabbak lehetnek.  
Gyorsabb hűtésnél diffúziós idő lerövidül, ezért az átalakulás eltérő módon megy végbe és egy bizo-
nyos határon túl már a diffúzióra nem is áll rendelkezésre elegendő idő, vagyis az átalakulás nem 
lehet diffúziós jellegű.  
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IHÁ diagramok

Eutektoidos acél IHÁ diagramja

Hipoeutektoidos acél IHÁ diagramja 

izotermikus hűtés esetén

Hipereutektoidos acél IHÁ diagramja 

izotermikus hűtés esetén

Hipoeutektoidos acél IHÁ diagramja 

folyamatos hűtés esetén

Hipereutektoidos acél IHÁ diagramja 

folyamatos hűtés esetén

 

IHÁ diagramok 
Az ausztenit-perlit átalakulás - de általában a diffúziós átalakulások - időszükségletét a hőfok függvé-
nyében két tényező együttesen (vagyis ezek eredője) határozza meg: 
 a diffúzió időigénye egy adott hőfokon,  
 az „átalakulási hajlam” egy adott hőfokon. 
 
A két tényező együttesen határozza meg az átalakulás időszükségletét, ezért ezeket összegezni kell. A 
megszerkesztett eredő görbe pontjai adják meg az átalakulás időszükségletét egy adott hőmérsékle-
ten. Az eredő görbe alakja egy C-betűre emlékeztet, ezért C-görbének nevezték el. 
 
Az átalakulás időt igényel. Ezért a C-görbe nem egy vonal, hanem egy sáv, amelynek szélessége meg-
felel az átalakulás időszükségletének. Ezt a sávot az átalakulás kezdetét és végét jelző két C-görbével 
szoktuk ábrázolni. 
A kettő távolsága egy adott hőfokon az átalakulási idővel arányos. A két görbe aszimptotikusan köze-
lít az A1 átalakulási hőmérséklethez (fölé nem emelkedik, mert A1 hőmérséklet felett nem alakul át az 
ötvözet). 
A mérések alapján megszerkesztett C-görbék alsó részét két egyenes vonal (Mk és Mv) zárja le. A gör-
béket ezért S-görbéknek is nevezik. Mivel a görbék az ausztenit-perlit átalakulási folyamatot mutatják 
be az idő és a hőmérséklet függvényében, így idő-hőmérséklet-átalakulás diagramnak nevezik és IHÁ 
rövidítéssel jelölik a szakirodalomban. Az első, méréseken alapuló és gyakorlatban felhasználható 
diagramokat DAWENPORT és BAIN készítették az 1930-as években.  
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Az eutektoidos összetételű acél IHÁ diagramja

A 0,8 % C tartalmú acél C görbéje  

Az alsó kritikus hűtési sebesség (Vkrit alsó) esetében még éppen képződik martenzit.

A felső kritikus hűtési sebesség (Vkrit felső) esetében pedig tisztán martenzites lesz a 

szerkezet. Ezek hűtési sebességek összetételtől függőek.  

 

A ábrát megvizsgálva látható, hogy a görbék a diagramot különböző mezőkre osztják: 

 Az A1 átalakulási hőmérséklet felett stabil ausztenit található, amely csak A1 hőfokon, illetve 
az alá hűtve alakul át. 

 Még az A1 vonal alatt, a T-tengely, a C-görbe és az Mk vonal határolta területen szintén 
ausztenit található, mivel az átalakulás csak a C-görbe mentén kezdődik. Bár az állapotábra 
szerint 723 oC alatt már nem lehetne ausztenit, de mégis van, a gyorsabb hűtés miatt (még 
nem volt idő az átalakulás megindulásához). Ez az ausztenit azonban labilis, egy bizonyos 
lappangási idő után megkezdődik az átalakulás.  

 Az első C-görbénél indul meg az ausztenit perlitté alakulása. A két görbe között a még át nem 
alakult labilis ausztenit és már kialakult perlit található vegyesen.  

 A C-görbéken túl viszont már stabil, átalakult szövetelem, perlit van. 
 

Összefoglalva elmondható, hogy egy eutektoidos széntartalmú acél ausztenites állapotából a  
átalakulás során, a hűtés sebességétől függően perlitté, különféle finomlemezes perlitté, bainit-té 
vagy martenzit-té alakulhat át. 
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Hipoeutektoidos acél IHÁ diagramja izotermikus 
hűtés esetén

stabil ausztenit

ausztenit

+
perlit

finomlemezes 

perlit

bainit

la
b

ili
s
 a

u
s
z
te

n
it

ausztenit + martenzit

martenzit

Az ausztenit – perlit átalakulását ferritkiválás előzi meg.

A hipoeutektoidos acélokra izotermikus hűtés esetén általánosan jellemző C görbét 

mutatja az ábra, azonban minden összetételnek más és más valamelyest eltérő 

diagramja van.

 

Ha az ötvözet széntartalma kisebb az eutektoidnál (hipoeutektoidos), akkor az IHÁ diagram is kissé 
eltérően alakul. A perlitté alakulást ferritkiválás előzi meg, amit egy harmadik C-görbe jelez. 
 
 
  



12. A hőkezelés paramétereinek értelmezése 645 

© Szakál, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Hipereutektoidos acél IHÁ diagramja izotermikus 
hűtés esetén

stabil ausztenit

ausztenit

+
perlit

la
b

ili
s
 a

u
s
z
te

n
it

ausztenit + martenzit

martenzit

finomlemezes perlit

bainit

Az ausztenit – perlit átalakulást cementit kiválás előzi meg

A hipereutektoidos acélokra izotermikus hűtés esetén általánosan jellemző C görbét 

mutatja az ábra, azonban minden összetételnek más és más valamelyest eltérő 

diagramja van.

 

Ha az ötvözet széntartalma nagyobb az eutektoidnál (hipoeutektoidos), akkor az IHÁ diagram is kissé 
eltérően alakul. A perlitté alakulást cementit kiválás előzi meg. 
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Hipoeutektoidos acél IHÁ diagramja folyamatos 
hűtés esetén

ausztenit

P
F

B

A+M

M

F+P

A hipoeutektoidos acélokra folyamatos hűtés esetén általánosan jellemző C görbét 

mutatja az ábra, azonban minden összetételnek más és más valamelyest eltérő 

diagramja van.
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Hipereutektoidos acél IHÁ diagramja folyamatos 
hűtés esetén

ausztenit

P

F

B

A+M

F+P

A hipereutektoidos acélokra folyamatos hűtés esetén általánosan jellemző C görbét 

mutatja az ábra, azonban minden összetételnek más és más valamelyest eltérő 

diagramja van.
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Hőkezelési eljárások

Kiegyenlítő 

hőkezelések

Lágyító

hőkezelések

Keménységfokozó 

hőkezelések

Szívósságot fokozó

hőkezelések

Kéregötvöző

hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés 

Feszültségcsökkentés

Teljes kilágyítás

Normalizáló lágyítás

Izotermális lágyítás

Ausztenitre lágyítás 

Közönséges edzés

Kombinált edzés 

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

Izotermális edzés

Patentírozás

Nemesítés

Cementálás 

Nitridálás

Nitrocementálás

Karbonitrálás

Alitálás

SzilikálásMesterséges öregítés

Kromálás

 

Hőkezelési eljárások 
A hőkezelés  egy munkadarab egészének vagy egy részének hevítése, hőntartása, majd hűtése ponto-
san meghatározott program szerint, anyagának meghatározott mechanikai, fizikai, vegyi tulajdonsá-
gainak kialakítása céljából. 
Attól függően, hogy milyen tulajdonságúvá akarunk alakítani egy ötvözetet, különféle hőkezelési eljá-
rást alkalmazhatunk. A hőkezelési eljárásoknak, több csoportja, azon belül számos fajtája alakult ki. 
Ezek alkalmazása teszi lehetővé, hogy pl. az acél megmunkálásakor könnyen alakítható, lágy legyen, 
de a belőle készült pl. fogaskerék anyaga már szívós, a fogak felszíne viszont keménnyé, kopásálló 
legyen. E technológia által váltak szerszámok, eszközök megfelelő keménységűvé, éltartóvá, szilárd-
dá.  
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Feladat: Nyeles fogaskeréktengely hőkezelése

Hőkezelési paraméterek számszerűsítése

A műhelyrajz szerint előírt kéreg vastagsága 1±0,1 mm, keménysége HRC 60±1. 

A sorozatnagyság: 2300 db.
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Feladat: 

Nyeles fogaskeréktengely hőkezelése

Az alkatrész anyaga 15CrNiMo6. Az 

alkatrész előgyártmánya hengerelt, 

és már átesett egy normalizáló 

hőkezelésen, még a hengerműben. 

Így a könnyű forgácsolhatóság 

érdekében már nincs szükség külön 

hőkezelésre. Az alkatrészt már 

korábban megmunkálták 

forgácsolással, ebben a fejezetben 

az előírások szerinti keménység 

elérése érdekében történik 

hőkezelés. 

Hőkezelési paraméterek számszerűsítése
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Műveleti terv hőkezeléshez

A hőkezelés műveletének tervezése során szükség van az alkatrész tömegére a 

hevítési idő meghatározásakor, valamint a jellemző mértre. Az alkatrész tömegét 

általában fel tüntetik a műhelyrajzon, ha azonban ezt nem találjuk, akkor a 

térfogatából lehet meghatározni a sűrűség ismeretében. 

A hőkezelés műveleti sorrendje

• cementálás

• edzés (magedzés, kéregedzés)

• megeresztés (feszültségcsökkentés)

• keménységmérés

A z alkatrész hőkezelésére alapvetően két lehetőség kínálkozik, az egyik esetben a 

olyan hőkezelési eljárást választunk, amikor csak az alkatrész felületét hevítjük fel 

edzési hőmérsékletre, így csak a külső kéreg rész fog leedződni. Ebben az esetben 

ez az eljárás nem jöhet szóba, mert az előírt anyagminőség kicsi széntartalma nem 

teszi lehetővé az edzést. Ezért a megoldás az, hogy a felületbe elemi szén 

részecskéket diffundáltatunk be olyan mélyen amilyen kéregvastagságot el 

szeretnénk érni. 
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Az alkatrészt fel kell osztani képzeletben könnyen számolható elemi részekre, és 

a részegységek előjelhelyes (nagyobb bemarások reteszhornyok térfogatát 

negatív előjellel kell ellátni) összege adja az egész térfogatot. Nem szükséges 

minden apró részletet számolni, a hőkezelés szempontjából megközelítő érték is 

elegendő, hiszen úgy is tapasztalatok alapján korrekciós tényezőket használunk.

Az alkatrész tömegének számítása

V= V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7

VM











3

31085,7
m

kg


A z alkatrész tömege:
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A betétedzés első művelete a cementálás, amely előtt a munkadarabot gondosan 

zsírtalanítani kell, hogy szénszegény foltok ne keletkezzenek. A kellő 

kéregvastagság elérése céljából a cementálást, gáz cementálószerrel végezzük. 

Mivel nem az egész alkatrészt kell cementálni, ezért a cementálni nem kívánt 

felületrészt védőbevonattal kell ellátni. A védőbevonat lehet linit pép, anticementáló

festék, vagy galvanikus úton bevonjuk a védendő felületet, amelyet később 

lemunkálnak.

A cementálási hőmérséklet 880-950oC. A fogakon előírt 1 mm elérésére a 

megfelelő hőmérséklet: 915oC. 

Cementálás

A munkadarab felületén, jelenleg a fogaskerekek gördülő felületét kell 1 mm 

vastagságban keményé kopásállóvá tenni. Ebben az esetben az előírt 

anyagminőség kicsi széntartalma nem teszi lehetővé az edzést. Ezért a megoldás 

az, hogy a felületbe elemi szén részecskéket diffundáltatunk be olyan mélyen 

amilyen kéregvastagságot el szeretnénk érni. 
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Hevítési idő (thev):

Az alkatrész jellemző mérete ( Jm): 78 mm

(A jellemző méret az a mérete az alkatrésznek, ami alapján számítható a 

felmelegítéshez szükséges idő. Annak a keresztmetszetnek az átmérője, amelyik a 

legnehezebben melegszik fel. Jelen esetben a fogaskerék lábkör átmérőjét 

választottuk)

A hevítési idő a hőkezelési szabályok táblázataiban található fajlagos hevítési idő, a 

jellemző méret és a módosító tényező szorzataként határozható meg.

Hőntartási idő:

Az alkatrész azért kell adott hőmérsékleten tartani cementáláskor, hogy a 

cementáló szerből legyen idő bediffundálni a szén részecskéknek az alkatrész 

felületébe az előírt mélységig.

Cementálás
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Az adag nagysága (n):

A munkadarab tömege M. A rendelkezésre álló kemence pl. aknás kemence, 

amelynek fűtőteljesítménye W, a fajlagos maximális betét tömege  Mh . A 

cementáláshoz alkalmazott függesztőkészülék tömege Mk. és a betét alkatrészek 

tömege Mb.

M

MtM
n khevb 




A hevítőkemencébe berakható adag nagysága a fűtőteljesítményből és a 

munkadarab tömegéből számolható. A számítások során figyelembe kell venni 

a kemence geometriai méreteit is. Az aknás kemencébe függesztő keretbe 

helyezve tudjuk daruval beemelni a munkadarabokat. 

A hűtés módja:

Az előírásoknak megfelelő rétegben cementált adagokat a hőkezelő 

készülékkel együtt hűtőaknába helyezzük és benne, levegőn 

szobahőmérsékletre hűtjük.

Cementálás
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A cementált alkatrészek szemcsedurvulásának elkerülése érdekében kettős 

edzést kell alkalmaznunk. A munkadarabot előbb a mag, majd a kéreg 

széntartalmának megfelelő hőmérsékletről eddzük. Sófürdős edzést 

alkalmazunk, mert a fogak működő felülete az edzés után további megmunkálást 

nem igényel.

Edzés

Az edzés hőmérséklete:

Az edzés hőfoka a táblázat alapján határozható meg.

Az edzés hevítési ideje: 

Két lépcsőben hevítünk. Az első lépésben 500oC-ra előmelegítjük a 

melegrepedések elkerülése végett valamint így biztosítható, hogy pára és 

folyadékmentes legyen az alkatrész, mert különben a sófürdőbe mártva 

fröcskölne és balesetveszélyes lehet. A második lépcsőben edzési hőmérsékletre 

hevítjük. Az edzési hőmérséklet eléréséhez szükséges hevítési alapidő (theva ) a 

jellemző méret függvényében, a melegítő aknás kemencét figyelembe véve 60 

min.

Ezt az időt az ötvözött anyagminőség miatt 30%-kal, az elektromos kemence 

fűtése miatt 20%-kal, a kemencében való elhelyezés miatt 40%-kal kell 

megnövelni.
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A hűtés módja:

A hűtés edzőtartályban, olajban történik. 

Megeresztés (feszültségcsökkentés)

A munkadarab széntartalma és az edzési eljárás 

miatt túl nagy belső feszültség és felületi 

keménység keletkezik, ezért szükséges a kis 

hőmérsékletű megeresztés.

Függesztő készülék

Edzés
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Hőkezelés műveleti utasítás 

A cementálás műveleti utasítása
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Az edzés műveleti utasítása

Hőkezelés műveleti utasítás 
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A megeresztés műveleti utasítása

Hőkezelés műveleti utasítás 
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Hőkezelés gyakorlata

A hevítés berendezései

(Követelmény az egyenletes, szabályozható hőátadás, megfelelő 

atmoszféra)

A hőkezelő berendezés kiválasztásának szempontjai:

Hevítőberendezések csoportosításának szempontjai:

• energiaforrás szerint,

•  hőátadás módja szerint,

•  kemence kialakítása szerint,

•  üzemeltetés módja szerint.

• hőkezelési technológia,

• a rendelkezésre álló energiahordozó,

• a hőátadás módja,

• a munkadarabok mérete és száma,

• az üzemeltetés módja.

 

Hőkezelés gyakorlata 
A munkadarabokat hőkezelő kemencékben hevítjük. Ezeknek sokféle típusát alakították ki. A megfe-
lelő hőkezelő berendezés ki-választásához többféle szempontot kell figyelembe venni.  
A hőkezelési technológia a kemence olyan felépítését követeli meg, amelyben kialakulhat a megfele-
lő és egyenletes hőmérséklet, továbbá biztosítható a munkadarabot körülvevő atmoszféra megfelelő 
kémiai összetétele. 
  
Az energiahordozó szempontjából a berendezés működhet szilárd, folyékony, illetve gáznemű tüze-
lőanyaggal vagy elektromos energiával.  
  
A hőátadás módja lehet közvetlen vagy közvetett. A közvetlen fűtésű hőkezelő kemence munkateré-
ben felszabaduló hő sugárzással és érintkezéssel, hővezetéssel adódik át a munkadarabra. A korszerű 
hőkezelési technológiák viszont megkövetelik, hogy a munkadarab felülete közvetlenül ne érintkez-
zen az égéstermékekkel. A munkadarab a melegítéséhez szükséges hőt, az égésteret és munkateret 
elválasztó válaszfalon át, vezetés és sugárzás útján kapja közvetve, indirekt hevítés útján. 
  
Fontos a hevítő berendezés méretének, teljesítményének helyes megválasztása, mivel túl kisméretű 
kemencébe nehéz a munkadarabokat (készülékkel együtt), megfelelő módon behelyezni, kivenni. A 
nem megfelelő teljesítményű kemence alkalmazása nem teszi lehetővé a megfelelő hevítési idők 
betartását vagy a túl kis adagnagyságok miatt használatuk gazdaságtalan. 
  
Az üzemeltetés módja szerint meg-különböztetünk szakaszos és folyamatos működésű kemencéket. 
A szakaszos üzemű kemen-cékbe helyezett munkadarabok a hőkezelés folyamata alatt nem változtat-
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ják a helyüket. A folyamatos üzemű kemencékben mozog a munkadarab, és a szükséges művelet 
befejezése után elhagyja a kemencét.  
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A hőkezelő berendezés kiválasztásának szempontjai:

Hevítőberendezések csoportosítása:

• energiaforrás szerint,

•  hőátadás módja szerint,

•  kemence kialakítása szerint,

•  üzemeltetés módja szerint,

• hőkezelési technológia,

• a rendelkezésre álló energiahordozó,

• a hőátadás módja,

• a munkadarabok mérete és száma,

• az üzemeltetés módja,

Folyamatos üzemű kemencék:

Szakaszos üzemű kemencék:

Alagútkemence

Gurító és tolókemencék

Karusszelkemencék

Forgódobos kemencék

Kamráskemencék

Aknáskemencék

Harangkemencék

Tégelykemencék

A hevítés berendezései
(Követelmény az egyenletes, szabályozható hőátadás, megfelelő atmoszféra)

Hőkezelés gyakorlata

 

Folyamatos üzemű kemencék 
Ha nagyszámú, azonos méretű és anyagminőségű munkadarabot kell azonos módon hőkezelni, a 
folyamatos üzemű hőkezelő kemencék gazdaságosan felhasználhatók. 
Ezek jól szabályozhatók, a technológiai paraméterek pontosan betarthatók. A bennük hőkezelt alkat-
részek minősége egyenletes. Egyes típusaikban megfelelő gázatmoszféra hozható létre. Használatuk 
során, az üresjárati veszteségek csak jól szervezett munkával csökkenthetők. Viszonylag nagy a beru-
házási igényük.  
 
Szakaszos üzemű kemencék 
Időszakos működésű kemencéknek nevezzük azokat, amelyeknek üzemeltetési szakaszai között 
üzemszünetek vannak, amikor a kemence teljesen lehűl, egy ideig nem használják.  
A szakaszos üzemű kemencék állandóan üzemelnek, de a hőkezelési technológiától függően felfűtési 
és részben lehűlési periódusok váltják egymást. 
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A hőkezelő berendezés kiválasztásának szempontjai:

Hevítőberendezések csoportosítása:

• energiaforrás szerint,

• hőátadás módja szerint,

• kemence kialakítása szerint,

• üzemeltetés módja szerint,

• hőkezelési technológia,

• a rendelkezésre álló energiahordozó,

• a hőátadás módja,

• a munkadarabok mérete és száma,

• az üzemeltetés módja,

Aknás kemence

Kamrás kemence

Harangkemence

Tégelykemence

Alagútkemence

A hevítés berendezései
(Követelmény az egyenletes, szabályozható hőátadás, megfelelő atmoszféra)

Hőkezelés gyakorlata
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Aknás kemence

Hőkezelés gyakorlata

 

Az aknás kemencék munkatere olyan henger, amelynek magassága átmérőjének több-szöröse is 
lehet. Gyakran a talajszint alá süllyesztik őket. Üzemeltetésükhöz túlnyomórészt gázt használnak. 
Hosszú munkadarabok függesztve történő hőkezelésére alkalmasak. Kiszolgálásuk egyszerű, mert a 
munkadarabok csak függőleges irányú moz-gatást, emelést igényelnek. Használatuk azért előnyös, 
mert a függesztett helyzetű munkadarabokon (pl. tengelyeken) elhúzódások nem jelentkeznek. 
Leginkább a gáz és villamos fűtésű aknás kemencék terjedtek el. Villamosellenállás-fűtésű kemencét 
mutat be az ábra. Az adagolókosárba helyezett munkadarabok között ven-tillátor áramoltatja a föl-
melegített levegőt vagy gázt. Hidraulikus fedélemelő nyitja és zárja a kemencét. Az aknás kemence 
energiaköltsége nagy. Előnye a jó szabályozhatóság és a kis beruházási költség. 
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Kamrás kemence

Hőkezelés gyakorlata

 

A kamrás kemencék - a munkadarabok méretétől és alakjától függetlenül - többféle hőkezelési eljá-
rás elvégzésére alkalmasak. A kisebb méretű kemencéket készre szerelve szál-lítják a gyártó vállala-
tok, a nagyobbakat a helyszínen falazzák. Üzemeltetési költségeik sze-rények, kiszolgálásuk viszont 
munkaigényes 
Gáz- vagy olajtüzelésű, közvetlen fűtésű kamrás hőkezelő kemence két metszeti nézetét szemlélteti 
a. Falazata acéllemez vázból és tűzálló tégla bélésből épül fel. A kemencét az oldalfalba elhelyezett 
égők hevítik. A hevítő- és a munkateret rácsos falazat választja el egymástól. A fűtőgázok a rácson 
keresztül jutnak a munkatérbe és ennek oldalfali részén távoznak a gyűjtőcsatornába. A kemence 
ajtaja kézi erővel, esetleg hidraulikus vagy pneumatikus mechanizmus segítségé-vel mozgatható. 
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Harangkemence

Hőkezelés gyakorlata

 

A harangkemencék kisméretű munkadarabok hőkezelésére alkalmasak. Felépítésük lehetővé teszi, 
hogy a munkateret képező kemencetestet, a haran-got le lehessen emelni a munkatér aljáról, az ún. 
állásról. A jobb kihasználás céljából több állást építenek, mint a harangok száma. Így, amíg egy adag 
izzik a kemencében, a szabad álláson előkészíthető a másik adag. 
Kisebb teljesítményű kemencéket gyakran építenek villamos fűtéssel. Az ábra villamos fűtésű ha-
rangkemencét szemléltet, amely sima betonalapon áll. A harang köpenyébe samott hőszigetelést és 
fűtőtekercset építenek.    
A harangkemencék szakaszos üzeműek, üzemeltetési költségeik átlagosak. Kiszolgálásuk egyszerű. 
Csoportos telepítésük esetén munkaerőigényük kicsi. 
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Tégelykemence

Hőkezelés gyakorlata

 

A tégelykemencék, mint a nevük is mutatja, folyékony hevítő közegben, például sófürdőben történő 
hőkezeléshez használatosak. A tűzálló anyagból vagy hőálló acélból készített tégelyt falazott kemen-
cetestbe helyezik. Gáz, olaj vagy villamos fűtésűek lehetnek. A hőkezelő sót a tégelyben olvasztják 
meg és a munkadarabot meg-határozott időre a fürdőbe merítik. Mivel a fürdő ellepi a tárgyat, az 
még a tégely közvetlen fűtése esetén sem érintkezhet füstgázzal, levegővel a hőkezelés időtartama 
alatt. A grafitból, szilícium-karbidból vagy acélból készülő tégelyek elhasználódnak, ezért időnként 
cserélni kell őket. A ma-gas hőmérsékletű edző és cementáló sófürdős kemencékre elszívó berende-
zést kell szerelni. 
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Alagútkemence

Hőkezelés gyakorlata
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A hevítés berendezései
(egyenletes, szabályozható hőátadás, megfelelő atmoszféra)

A hőkezelő berendezés kiválasztásának szempontjai:

Hevítőberendezések csoportosítása:

• energiaforrás szerint,

•  hőátadás módja szerint,

•  kemence kialakítása szerint,

•  üzemeltetés módja szerint,

• hőkezelési technológia,

• a rendelkezésre álló energiahordozó,

• a hőátadás módja,

• a munkadarabok mérete és száma,

• az üzemeltetés módja,

Közvetlen hőátadás

Közvetett hőátadás

Hőkezelés gyakorlata
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A hevítés berendezései
(egyenletes, szabályozható hőátadás, megfelelő atmoszféra)

A hőkezelő berendezés kiválasztásának szempontjai:

Hevítőberendezések csoportosítása:

•  hőátadás módja szerint,

•  kemence kialakítása szerint,

•  üzemeltetés módja szerint,

• hőkezelési technológia,

• a rendelkezésre álló energiahordozó,

• a hőátadás módja,

• a munkadarabok mérete és száma,

• az üzemeltetés módja,

Villamosfűtés

Gázfűtés

Hevítés olajégővel

Szilárd fűtőanyagú kemence

•  energiaforrás szerint,

Hőkezelés gyakorlata
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Kulcsszavak

hőkezelés, kiegyenlítő, lágyító, keménységfokozás, szívóságfokozás, 

cementálás, ausztenit, perlit, ferrit, martenzit, kéregötvözés, lágyítás, edzés, 

Keywords

heat treating, austente, pearlite, ferrite, bainite, martensite, annealing, tempering, 

recistalization, grain growth,   
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Ellenőrző kérdések

• Mi a hőkezelés?

• Mutassa be a kiegyenlítő hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések tartoznak 

ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a lágyító hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések tartoznak 

ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a keménységfokozó hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a szívósságfokozó hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a kéregötvöző hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mi a betétedzés? Mikor alkalmazzák? Milyen fajtái vannak?
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Hőkezelés

Az acélok a vas-vaskarbid állapotábrában a 2,06 % széntartalomig terjedő mezőt 

foglalják el. A jellemző szövetelemük az eutektoid, más néven a perlit, ami a 0,8 %-

os széntartalmú ausztenitből alakul ki 723 oC-on. Az átalakulás az állapotábráknál 

ismertetett módon csak egyensúlyi viszonyok mellett, vagyis nagyon lassú hűtésnél

(vh = 1 oC/min) megy végbe a leírtak szerint. 

A gyakorlatban, ipari körülmények között az acélalkatrészek hűtése szinte sohasem 

egyensúlyi. Ezért az átalakulás folyamata is attól eltérő.

Ennek oka, hogy az átalakulás fizikai alapja a diffúzió. A diffúzióhoz, mivel az 

atomok hőmozgásán alapul, idő kell. 

A lassú hűtés esetén több idő áll rendelkezésre a részecskék vándorlásához a 

kristályrácsban (pl. ausztenit-perlit átalakuláshoz), így a diffúziós utak hosszabbak 

lehetnek. 

Gyorsabb hűtésnél diffúziós idő lerövidül, ezért az átalakulás eltérő módon megy 

végbe és egy bizonyos határon túl már a diffúzióra nem is áll rendelkezésre 

elegendő idő, vagyis az átalakulás nem lehet diffúziós jellegű. 

Az ebből származó anyagszerkezeti módosulás jelentős változást idéz elő az 

anyag mechanikai tulajdonságaiban is. Ezért a továbbiakban részletesebben 

megvizsgáljuk a hűtési sebesség (vh) változásának hatását az átalakulási 

folyamatokra.
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Hőkezelés

A hőkezelés egy munkadarab egészének vagy egy részének hevítése, 

hőntartása, majd hűtése pontosan meghatározott program szerint, 

anyagának meghatározott mechanikai, fizikai, vegyi tulajdonságainak 

kialakítása céljából.

Attól függően, hogy milyen tulajdonságúvá akarunk alakítani egy ötvözetet, 

különféle hőkezelési eljárást alkalmazhatunk:

• kiegyenlítő hőkezelések,

• lágyító hőkezelések,

• kéménységet fokozó hőkezelések,

• szívósságot fokozó hőkezelések,

• kéregötvöző hőkezelési eljárások.
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Hőkezelési eljárások

Kiegyenlítő 

hőkezelések

Lágyító

hőkezelések

Keménységfokozó 

hőkezelések

Szívósságot fokozó

hőkezelések

Kéregötvöző

hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés 

Feszültségcsökkentés

Teljes kilágyítás

Normalizáló lágyítás

Izotermális lágyítás

Ausztenitre lágyítás 

Közönséges edzés

Kombinált edzés 

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

Izotermális edzés

Patentírozás

Nemesítés

Cementálás 

Nitridálás

Nitrocementálás

Karbonitrálás

Alitálás

SzilikálásMesterséges öregítés

Kromálás

 

Hőkezelési eljárások 
A hőkezelés  egy munkadarab egészének vagy egy részének hevítése, hőntartása, majd hűtése ponto-
san meghatározott program szerint, anyagának meghatározott mechanikai, fizikai, vegyi tulajdonsá-
gainak kialakítása céljából. 
Attól függően, hogy milyen tulajdonságúvá akarunk alakítani egy ötvözetet, különféle hőkezelési eljá-
rást alkalmazhatunk. A hőkezelési eljárásoknak, több csoportja, azon belül számos fajtája alakult ki. 
Ezek alkalmazása teszi lehetővé, hogy pl. az acél megmunkálásakor könnyen alakítható, lágy legyen, 
de a belőle készült pl. fogaskerék anyaga már szívós, a fogak felszíne viszont keménnyé, kopásálló 
legyen. E technológia által váltak szerszámok, eszközök megfelelő keménységűvé, éltartóvá, szilárd-
dá.  
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Kiegyenlítő hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés 

Feszültségcsökkentés

A kiegyenlítő hőkezelési eljárások célja az acélban előforduló 

inhomogenitások egész keresztmetszetre történő kiegyenlítése. Attól 

függően, hogy minek a kiegyenlítését szolgálja a hőkezelési eljárás, a 

következő fajtái alakultak ki:

A kiegyenlítő hőkezelési eljárásokat általában már az alapanyagon, 

félterméken elvégzik.
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Kiegyenlítő hőkezelések

Normalizálás
Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés 

Feszültségcsökkentés

Az eljárás célja a túlhevített pl. hegesztett acélok, 

durvaszemcsés, egyenlőtlen méretű szemcse 

szerkezetének javítása. A túlhevített acélok 

normalizálással való javítását regenerálásnak 

nevezzük.

 

A normalizálás, más néven átkristályosító izzítás az acélöntvények, hidegen vagy melegen alakított, 
hegesztett acélok túlhevített, durvaszemcsés, egyenlőtlen méretű szerkezetének javítására szolgál. 
Normalizáláskor az acélt az ausztenit mezőbe hevítik fel, majd megfelelő idejű (általában 10-30 perc) 
hőntartás után nyugodt, szellőmentes levegőn hűtik. Normalizálás után a hipoeutektoidos acélok 
szövetszerkezete ferrit-perlites, a hipereutektoidosé pedig perlites, illetve perlit-cementites lesz. 
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Kiegyenlítő hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés 

Feszültségcsökkentés

Hidegen húzott rudak, kis széntartalmú acélok 

krisztallitjai megnyúlnak, deformálódnak a megmun-

kálás hatására és bennük feszültség marad vissza. 

Ennek hatására a szilárdság nő, keménysége foko-

zódik, de szívóssága csökken, alakíthatósága romlik. A 

hidegalakítással járó ridegedés, szemcsetorzulás újra-

kristályosítással megszüntethető.

 

Újrakristályosítás (visszakristályosítás) során a hidegen húzott rudak, csövek, mélyhúzott lemezek, 
hidegen alakított, kis széntartalmú acélok krisztallitjai megnyúlnak, deformálónak a megmunkálás 
hatására és bennük feszültség marad vissza. Ennek hatására szilárdsága, keménysége nő, de szívós-
sága csökken, alakíthatósága romlik. A hidegalakítással járó ridegedés, szemcsetorzulás újrakristályo-
sítással megszüntethető, mivel ilyenkor új krissztallitok alakulnak ki a hidegen alakított, torzult szem-
csék helyén. A szemcseátalakulás legalacsonyabb hőmérsékletét újrakristályosodási hőmérsékletnek 
nevezzük. 
 
Az újrakristályosításkor a hevítés hőmérséklettartománya az Ac1 átalakulási hőmérséklet és 500 oC 
közé esik. A szükséges hőntartás 2-5 óra. Magasabb hőfokhoz kevesebb hőntartási idő tartozik. A 
hőntartást normálhűtés követi. A kialakult szövetszerkezet ferrit-szemcsés perlit lesz. 
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Kiegyenlítő hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés
Feszültségcsökkentés

Az acélok különböző részei nem egyszerre 

szilárdulnak meg a formában, vegyi összetételük 

különböző lesz. A vas ötvözetek szennyezői 

dúsulásokat hozhatnak létre az acélban, amelyek 

károsak a szilárdsági tulajdonságokra, hőkezelés 

közben repedéseket okozhatnak. A dúsulások 

diffúziós hőkezeléssel csökkenthetők vagy 

megszüntethetők.

 

Diffúziós hőkezelésre esetenként azért van szükség, mert a vas-ötvözetek szennyezői, ötvözői, fémes 
és nemfémes elemek dúsulásokat hozhatnak létre az acélban, amelyek károsak a szilárdsági tulajdon-
ságokra, hőkezelés közben repedéseket okozhatnak. A dúsulások diffúziós hőkezeléssel csökkenthe-
tők vagy szüntethetők meg. Az eljárás alkalmazásával lényegesen javul a vasötvözetek szívóssága. 
A diffúziós izzítás hőmérséklete magas, 1050-1200oC. Ez azt jelenti, hogy az acélokat közvetlenül a 
szolidusz alá hevítik 100-150oC-kal. A hőntartási idő az acél összetételétől és a szelvény vastagságától 
függ, néhány órától, akár több napig is tarthat. A hűtés kemencével, majd alacsonyabb hőfokon leve-
gővel történik. Mivel ez a hőkezelési eljárás a diffúzión alapul, az átalakulás annál tökéletesebb, minél 
magasabb hőfokra hevítjük az acélt és minél hosszabb a hőntartási idő. Ennek hatására szemcsedur-
vulás felléphet, de ez további hőkezeléssel (pl. normalizálással) utólag javítható. 
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Kiegyenlítő hőkezelések

Normalizálás

Újrakristályosítás

Diffúziós hőkezelés

Feszültségcsökkentés

Az öntés, a meleg- és hidegalakítás a 

forgácsolás és az egyengetés hatására 

keletkezett feszültségek hőkezeléssel történő 

csökkentését nevezik feszültségcsökkentő 

izzításnak.

A feszültségcsökkentő izzítással az acél belső 

feszültségeit úgy csökkentjük, hogy szilárdsága, 

szövetszerkezete nem változik.

 

Feszültség csökkentéskor 100-650 oC közötti hőmérsékletre melegítjük az anyagot, majd 1-2 órai 
hőntartás után, szabad levegőn vagy kemencével együtt lehűtjük. A feszültség csökkentés mértéke 
annál nagyobb, minél magasabb hőmérsékletre melegítjük fel és minél lassabban hűtjük le az acélt. 
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Lágyító hőkezelések

Teljes kilágyítás

Normalizáló lágyítás

Izotermális lágyítás

Ausztenitre lágyítás 

A lágyító hőkezeléseket azért végzik, hogy az acélokat könnyen 

megmunkálhatóvá tegyék. Az acél jellemző szöveteleme a perlit. A perlitnek 

cementit lemezeit cementit szemcsékké alakítjuk hőkezeléssel, a hő okozta 

felületi feszültség hatására.

A lágyító hőkezelési eljárások típusai: 

 

Lágyító hőkezelések 
A lágyító hőkezeléseket azért végzik, hogy az acélokat könnyen megmunkálhatóvá tegyék. Ezt általá-
ban úgy lehet elérni, hogy az acél jellemző szövetelemének, a perlitnek cementit lemezeit a hő okoz-
ta felületi feszültség hatására, cementitszemcsékké alakítjuk hőkezeléssel.  
Az így kialakult szövetelemnek a neve szemcsésperlit. Attól függően, hogy milyen acélt, milyen célra 
kell lágyítani, különböző eljárások alakultak ki. 
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Lágyító hőkezelések

Teljes kilágyítás

Normalizáló lágyítás

Izotermális lágyítás

Ausztenitre lágyítás 

A lágyító izzítással a perlitnek a cementit lemezeit 

alakítjuk cementit gömbökké, szemcsékké. (A lágyított 

szövetszerkezetet szferoiditnek nevezik.)

A szemcsésperlitben a lágy ferritbe ágyazott cementit 

gömbök mintegy kigördülnek a szerszám éle elöl, így 

kisebb ellenállást fejtenek ki, mint a cementit lemezek. 

Ez a szerkezet képlékeny alakításnál is kisebb 

ellenállást mutat. 

 

A lágyító hőkezelési eljárással célunk az acél forgácsolhatóságának, megmunkálhatóságának javítása, 
szilárdságának csökkentése. A lágyító izzítással a perlitnek a cementit lemezit alakítjuk cementit 
gömbökké, szemcsékké. A szemcsésperlitben a lágy ferritbe ágyazott cementit gömbök, mintegy ki-
gördülnek a szerszám éle elöl, így kisebb ellenállást fejtenek ki mint a cementitlemezek. Ez a szerke-
zet képlékeny alakításnál is kisebb ellenállást mutat. Teljes kilágyításkor a szénacélokat általában 680 
oC és az Ac1 átalakulási hőmérséklet közé hevítik és ott mintegy 2-4 óráig hőntartják. A hevítés hőfoka 
függ a széntartalomtól és az egyéb ötvözők mennyiségétől. Lágyításkor az acélt lassan, általában ke-
mencével együtt hűtik. 
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Lágyító hőkezelések

Teljes kilágyítás

Normalizáló lágyítás
Az ötvözött, hipoeutektoidos acéloknál 

alkalmazzák. A felhevített acélt lassan hűtve az  

ausztenit szemcsésperlitté alakul. Ezt követően az 

ötvözet kemencében vagy levegőn szobahőmér-

sékletre hűtik.

Izotermális lágyítás

Ausztenitre lágyítás 

 

Az ötvözött, hipoeutektoidos acélokat az Ac3 hőmérséklet fölé hevítik kb. 30-50oC-kal, majd normál 
hűtéssel az Ac1 alá hűtik 20-40oC-kal. Ezen a hőfokon addig tartják, míg az ausztenit szemcsésperlitté 
nem alakul. Ezt követően az ötvözetet kemencében vagy levegőn szobahőmérsékletre hűtik. 
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Lágyító hőkezelések

Izotermális lágyítás

Az izotermális lágyítással hőkezelt acélok a 

kis sebességű forgácsoló megmunkálások-

hoz alkalmasak, pl. fogazáshoz, bordamarás-

hoz, üregeléshez.

Normalizáló lágyítás

Teljes kilágyítás

Ausztenitre lágyítás 

 

Az izotermális lágyítással hőkezelt acélok általában a kissebességű forgácsoló megmunkálásokhoz 
alkalmasak, pl. fogazáshoz, bordamaráshoz, üregeléshez. 
Itt is az acélt, mint a normalizáló lágyításnál, az Ac3 hőmérséklet fölé hevítik kb. 30-50oC-kal, de onnan 
nem normálhűtéssel, hanem gyorsan hűtik Ac1 alá 20-40oC-kal. Ezen a hőfokon addig tartják, amíg az 
ausztenit szemcsésperlitté nem alakul. Ezt követően az ötvözetet kemencében vagy levegőn szoba-
hőmérsékletre hűtik. 
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Lágyító hőkezelések

Ausztenitre lágyítás

Erősen ötvözött acélok, korrózió-, sav- és hő- és 

kopásálló vagy nagy mangántartalmú acélok 

viszonylag leglágyabb, legjobban megmunkálható 

állapotát ausztenitre lágyítással lehet elérni. A 

saválló acélok ebben az állapotban állnak 

legjobban ellent a vegyi hatásoknak.

Normalizáló lágyítás

Teljes kilágyítás

Izotermális lágyítás

 

A vas-vaskarbid állapotábra szerint szobahőmérsékleten nincs ausztenit. Erősen ötvözött acélok ese-
tén viszont, az ötvözők hatására, az ausztenit mező szobahőmérsékletig leérhet. Az ilyen korrózió-, 
sav- és hő- és kopásálló vagy nagy mangántartalmú acélok viszonylag leglágyabb, legjobban meg-
munkálható állapotát ausztenitre lágyítással lehet elérni. A saválló acélok ebben az állapotban állnak 
legjobban ellent a vegyi hatásoknak. 
A hőkezelési eljárás során az acélt 1000-12000oC-ra hevítik fel, majd 10-15 percig hőntartják. Ezt kö-
vetően vízben vagy olajban lehűtik. Az 1 mm-nél vékonyabb lemezek levegőn is hűthetők. 
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Keménységfokozó hőkezelések

Közönséges edzés

Kombinált edzés 

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

A keménységfokozó eljárások célja általában a kopásálló, martenzites

szövetszerkezet kialakítása, esetleg kemény fémvegyület kiválásának 

elősegítése.

E csoportba tartozó hőkezelési eljárások:

Mesterséges öregítés
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Keménységfokozó hőkezelések

Közönséges edzés

Kombinált edzés 

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

Edzésnek azt a hőkezelési eljárást nevezzük, 

amelynek során a 0,3%-nál nagyobb széntartalmú 

acélokat a GSK vonal fölé hevítik 30-50 oC-kal, majd 

az ausztenitté alakulás után gyorsan, a kritikus hűtési 

sebességnél nagyobb sebességgel lehűtik, hogy 

kemény martenzites szövetszerkezet alakuljon ki.Mesterséges öregítés

A martenzitté alakítás (edzés) 

elvégezhető az alkatrész teljes 

keresztmetszetére vagy csak annak 

felületi rétegére vonatkozóan.

Ha csak a felületi réteget hevítjük fel 

edzési hőmérsékletre pl. acetilén 

lánggal, indukciós úton, sófürdőbe

mártással majd gyors hűtést 

alkalmazva, akkor kemény kéreg 

hozható létre, míg a mag szívós 

marad.

 

Edzésnek azt a hőkezelési eljárást nevezzük, amelynek során a 0,3 %-nál nagyobb széntartalmú acé-
lokat a GSK vonal fölé hevítik 30-50oC-kal, majd az ausztenitté alakulás után gyorsan, a kritikus hűtési 
sebességnél nagyobb sebességgel lehűtik, hogy kemény martenzites szövetszerkezet alakuljon ki. 
 
Edzésnél a hűtőközeg kiválasztásakor az acél kritikus hűlési sebességét kell figyelembe venni. Az acé-
lok kritikus hűlési sebessége eltérő, függ a széntartalomtól, az ötvözöttségtől. Ezért a hűtőközeg is 
különböző, lehet víz, olaj. Erősen ötvözött acélok akár levegőn is leedződnek (légedző vagy önedző 
acélok). 
Az edzések egyik legáltalánosabb módja a közönséges edzés. Mint a neve is mutatja a hevítés, 
hőntartás, hűtés folyamatos, a diagramokon nincs törés. Legtöbb acél esetében ez az eljárás megfele-
lő eredményre vezet. 
  
Edzéskor általában a martenzites átalakulás teljes keresztmetszetben végbemegy.  
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Keménységfokozó hőkezelések

Közönséges edzés

Kombinált edzés

Ezt a módszert vízedzésű acéloknál alkalmazzák, ha az 

acél összetétele vagy a munkadarab nagy mérete miatt 

az repedésre hajlamos. Kombinált edzésnél előbb 

vízzel hűtünk a C görbe orrpontjának elkerüléséig, majd 

ezt követően a hűtést olajban fejezzük be. Orrpont előtt 

az acél elég szívós, nem reped meg az alkatrész az 

edzés során, utána pedig már lassabban, olajbanhűtve 

sem keletkezik perlit. Így az acél repedés mentesen 

edzhető. 

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

Mesterséges öregítés

 

A közönséges edzéstől ez az eljárás annyiban tér el, hogy nem egyféle hűtőközeget használunk. Kom-
bináltan előbb vízzel hűtünk addig, míg az izzási színek el nem tűnnek (az orrpont elkerüléséig), majd 
ezt követően a hűtést olajban fejezzük be. A hűtés folyamata tehát megtörik. Ezt a módszert elsősor-
ban vízedzésű acéloknál alkalmazzuk, ha az acél összetétele vagy a munkadarab nagy mérete miatt 
repedésre hajlamos. Az alkatrészt, ha szobahőmérsékletig vízben hűtenénk, a gyors hűtés miatt meg-
repedne, viszont, ha kezdettől fogva olajban edzenénk, nem edződne le. Ha csak az orrpont elkerülé-
séig hűtjük vízben, itt még az acél elég szívós, nem reped meg, az orrpont után viszont már lehet 
lassabban, olajban is hűteni, nem metszünk bele a C-görbébe. Így az acél már repedésmentesen le-
edződik. 
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Keménységfokozó hőkezelések

Lépcsősedzés

Nagyobb átmérőjű vagy nagyobb vastagságú 

munkadarabok esetén az alkatrész felülete előbb lehűl, 

mint a belső részek, ezért benne a gyors hűtés során 

káros feszültségek ébrednek. Ezért a martenzit

kialakulás kezdete előtt (Mk) megvárják míg a kéreg és 

mag hőmérséklete kiegyenlítődik, majd gyors hűtéssel 

befejezik az eljárást. Esetleg a káros feszültségek 

elkerülésére alkalmaznak egy alacsony hőmérsékletű 

megeresztést.

Az így edzett acél azonos 

keménység mellett szívósabb, 

kisebb a repedés veszélye. 

Vetemedésre kevésbé 

hajlamos, jobban ellenáll a 

dinamikus, ütésszerű 

igénybevételnek.

Kombinált edzés 

Közönséges edzés

Mélyhűtés

Mesterséges öregítés

 

Az edzéseknek ez a fajtája segít elkerülni a repedések, nagyobb vetemedések kialakulását. Nagyobb 
átmérőjű vagy nagyobb vastagságú munkadarabok esetén az alkatrész felülete előbb lehűl, mint a 
belső részek, ezért benne a gyors hűtés során káros feszültségek ébredhetnek. Ha viszont nem fo-
lyamatosan hűtjük a munkadarabot szobahőmérsékletig, hanem az Mk vonal felett hőntartjuk, amíg a 
belső és külső részek hőmérséklete kiegyenlítődik, majd csak ezt követően hűtjük tovább, előidézve a 
martenzites átalakulást, a hőkezelési repedések kialakulását elkerülhetjük. Az így edzett acél azonos 
keménység mellett szívósabb lesz. Vetemedésre kevésbé hajlamos, jobban ellenáll a dinamikus, ütés-
szerű igénybevételnek. 
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Keménységfokozó hőkezelések

Mélyhűtés

Célja az acélban visszamaradt, még át nem alakult ún. 

maradék ausztenitnek az átalakítása martenzitté. A 

visszamaradt ausztenit csökkenti az acél keménységét. 

Igaz az átalakulás egy idő múlva magától is 

végbemenne, de ez pontosan megmunkált 

munkadaraboknál, pl. idomszereknél, adagoló 

elemeknél nem megengedhető, mivel az átalakulás 

térfogatnövekedéssel jár .

Kombinált edzés 

Közönséges edzés

Lépcsősedzés

Mesterséges öregítés

 

Az eddigiektől eltérő módon, az eljárás nem hevítéssel, hanem hűtéssel kezdődik. Célja az acélban 
visszamaradt, még át nem alakult ún. maradék ausztenitnek az átalakítása martenzitté. Az ausztenit 
átalakulása martenzitté a 0,65 %-nál nagyobb széntartalmu, illetve ötvözött acélok esetén nem feje-
ződik be szobahőmérsékleten, vagyis az Mv vonal negatív hőmérsékleti tartományba tolódik. Az acél-
ban szobahőmérsékleten visszamaradt ausztenit csökkenti az acél keménységét. Igaz, az átalakulás 
egy idő után magától is végbemenne.  
  
Ez azonban pontosan megmunkált munkadaraboknál, pl. idomszereknél, adagoló elemeknél, gördü-
lőcsapágyaknál nem megengedhető, mivel az átalakulás térfogatnövekedéssel jár, ami a pontos mé-
retek megváltozását, geometriai deformációt idézhet elő és így a munkadarab selejté válhat. Közvet-
lenül az edzés után alkalmazott mélyhűtéssel az ausztenit martenzitté alakulása meggyorsítható, a 
stabil szövetszerkezet kialakítható. Az alkatrészt ez után készre munkálva, már nem változtatja mére-
tét. 
A hőkezelés során az edzett alkatrészt –70oC alá hűtik kétszer, háromszor egymás után. Erre a célra 
denaturált szeszben oldott szárazjeget (szilárd CO2-ot) célszerű használni. 
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Keménységfokozó hőkezelések

Öregedésnek nevezzük a kis széntartalmú acéloknak 

azt a tulajdonságát, hogy hosszabb idő után minden 

szándékos beavatkozás, hatás nélkül nő a 

keménységük, csökken a szívósságuk, nyúlásuk. Ha 

ez a jelenség használat közben, környezeti 

hőmérsékleten lép fel, az acél természetes 

öregedéséről beszélünk. A kiválásos folyamatoknak 

tudatos irányítását, gyorsítását mesterséges  

öregítésnek nevezzük.

Mesterséges öregítés

Kombinált edzés 

Közönséges edzés

Lépcsősedzés

Mélyhűtés

 

Öregedésnek nevezzük a kis széntartalmú acéloknak azt a tulajdonságát, hogy hosszabb idő után, 
minden szándékos beavatkozás, hatás nélkül, nő a keménységük, csökken a szívósságuk, nyúlásuk, 
tehát ridegednek. 
Gyorsan hűtött vagy hidegen alakított ötvözetekben környezeti vagy növelt hőmérsékleten vegyi 
kiválás ún. szegregáció jön létre (pl. oldott gázok, mint a nitrogén, rideg vegyületet, vasnitridet ké-
peznek). Az átalakulás a kész, már beépített alkatrészben, idővel, kedvezőtlen irányban megváltoztat-
ják az acél mechanikai-szilárdsági tulajdonságait (az acél ridegebbé válik). 
Ha ez a jelenség használat közben, környezeti hőmérsékleten lép fel, az acél természetes öregedésé-
ről beszélünk, ami a kész gyártmányok használhatóságát zavarja. 
A kiválásos folyamatoknak tudatos irányítását, gyorsítását öregítésnek nevezzük. Az öregített acél 
felhasználhatósága, kialakult tulajdonságai alapján felmérhetők. 
Az öregedési folyamatot 200-300oC-ra hevítéssel, 4-12 órás hőntartással meg lehet gyorsítani. A mes-
terséges öregítés során a hevítés megismételhető. Az alumíniummal dezoxidált acélok nem hajlamo-
sak az öregedésre. 
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Szívósságot fokozó hőkezelések

Izotermális edzés

Patentírozás

Nemesítés

A szívósság szoros összefüggésben áll a szövetszerkezettel, a krisztal-

litok méretével. Az ötvözet annál szívósabb, minél finomabb a

szemcseszerkezete és minél homogénebb a szövete.

Szívósságot fokozó hőkezelési eljárások során finomlemezes perlitet,

bainit-et hozunk létre. A hőkezelésnek ebbe a csoportjába a következő

eljárások tartoznak:

 

Szívósságot fokozó hőkezelések 
Az acél szívósságát az eltöréséhez szükséges munka nagyságával lehet legjobban kifejezni. Mászóval 
az acélnak minél nagyobb a fajlagos törési munkája, annál szívósabb. A szívósság szoros összefüggés-
ben áll a szövetszerkezettel, a krisztallitok méretével. Annál szívósabb az acél, minél finomabb a 
szemcseszerkezete és minél homogénebb a szövete. A hőkezelés során kialakuló szövetelem finom-
ságát, homogenitását, annak kiinduló szöveteleme, vagyis az ausztenit krisztallitjainak mérete hatá-
rozza meg.  

Ezért valamennyi szívósságot fokozó hőkezelési eljárás a  átalakulás olyan szabályozott hűtésű 

változata, amelynek kiinduló fázisa a lehető legfinomabb és homogénebb -szilárd oldat vagy a na-
gyon finom tűs szerkezetű martenzit. 
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Szívósságot fokozó hőkezelések

Izotermális edzés

Patentírozás

Nemesítés A nemesítés összetett hőkezelési eljárás. Áll egy edzésből és 

azt követően egy magas hőfokú megeresztésből. Célja a 

megfelelően nagy szilárdság mellett nagy szívósság 

biztosítása. A nemesítés során az edzéssel kialakított finom 

tűs martenzitet alakítjuk át finomlemezes perlitté a 

megeresztés során, ami áll ferritből és finomlemezes 

cementitből. 

 

A nemesítés két hőkezelési műveletből, edzésből és azt követően egy magas hőfokú megeresztésből 
(hevítésből) áll. Célja a megfelelően nagy szilárdság mellett, nagy szívósság biztosítása. Az acélok 
szívósságát jól jellemzi a gyakorlatban használatos folyáshatár-viszonyszám. Ez a folyáshatár (ReH) és a 
szakítószilárdság (Rm) hányadosa. 
A nemesítés során az edzéssel kialakított finom tűs martenzitet alakítjuk át finomlemezes perlitté 
(ferrit-cementites szövetszerkezetté) a megeresztés során. 
Megeresztésnek nevezzük az edzéssel vagy hidegalakítással keményített acélnak a „visszamelegíté-
sét”, hevítését, hőntartását az Ac1 átalakulási hőmérsékletet el nem érő hőfokon, majd normálhűté-
sét.  
A martenzit alacsony hőmérsékletű hevítés hatására finom szerkezetű, magasabb hőfokú izzítás ha-
tására durvább szerkezetű perlitté alakul vissza. Mivel a finomperlit nem a nagyobb ausztenit 
krisztallitokból, hanem a nagyon finom martenzit tűkből alakul ki, nagyobb keménység mellett, jóval 
szívósabb lesz. 
Általában a szerkezeti acélokat szokták nemesíteni.  A szerszámacélok közül a melegsajtoló szerszá-
mok anyagán az üzemi hőmérsékletüknél valamivel magasabb hőmérsékletű megeresztést alkalmaz-
nak. 
A nemesítésnek a folyamata tehát a következő. Az acélt edzési hőmérsékletére hevítjük, majd onnan 
összetételének megfelelő hűtőközegben, a kritikus hűtési sebességnél gyorsabban lehűtjük 
martenzites szövetszerkezetűre. Ezután a szilárdsági előírásoktól függően általában 450-600 oC közöt-
ti hőmérsékleten huzamosabb ideig hevítjük, majd nyugodt levegőn lehűtjük. 
  



698 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Szakál, SZIE 

Szívósságot fokozó hőkezelések

Izotermális edzés
Patentírozás

Nemesítés Az így hőkezelt acél keménysége közel áll az edzett 

acélhoz, de szívóssága jóval nagyobb, ezért 

repedésre, vetemedésre sokkal kevésbé hajlamos. 

Kiválóan alkalmas rugók, sajtoló- és forgácsoló 

szerszámok, fűrészlapok, kések hőkezelésére. 

A szövetszerkezet bainit-es lesz.

 

Az izotermális edzés sajátossága, hogy az így hőkezelt acél keménysége bár közel áll az edzett acélé-
hoz, de szívóssága jóval nagyobb, ezért repedésre, vetemedésre sokkal kevésbé hajlamos. A hőkeze-
lés első lépéseként úgy, mint edzésnél, az acélt a GSK vonal fölé hevítik 30-50oC-kal, majd az edzési 
hőfokról az orrpontot elkerülve gyorsan lehűtik. Bár „edzésnek” nevezik az eljárást, mégsem ke-
ménységfokozó eljárás! A hűtés során elkerüljük az orrpontot, de nem hűtjük a martenzites átalaku-
lásig (Mk vonal alá) hanem 450oC és az Mk vonal közé és hőntartjuk, mígnem banit-es szerkezetűvé 
alakul. Ezután már az acél tetszőleges hűtéssel szobahőmérsékletre hűthető. Ha a hőntartás hőmér-
séklete a 450oC-hoz áll közelebb, az acél lágyabb, ha az Mk vonalhoz, akkor keményebb lesz. Ezt az 
eljárást ötvözetlen acélból készült nagyméretű alkatrészeknél nem lehet használni, mert a munkada-
rab közepe lágy marad. 
Az izotermális edzés kiválóan alkalmas rugók, sajtoló- és forgácsoló szerszámok, fűrészlapok, kések 
hőkezelésére. Az eljárás viszonylag költséges berendezést és hosszabb időt igényel.  
 
 
 
  



13. Hőkezelési eljárások 699 

© Szakál, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Szívósságot fokozó hőkezelések

Izotermális edzés

Patentírozás

Nemesítés Ez a hőkezelés lényegében hasonlít az izotermális edzésre, 

annak az elvét követi. Itt is a túlhűtött ausztenit bainitté

alakul. Az eljárás hosszú, vékony termékek huzalok, 

fémszalagok szívóssá tételére alkalmas.

 

Ez a hőkezelés lényegében hasonlít a már megismert izotermális edzésre. Annak az elvét követi, a 
túlhűtött ausztenit itt is bainitté alakul. Az eltérés a hőntartás módjában van.  
Ezt a hőkezelést úgy hajtják végre, hogy az Ac3 hőmérsékletre, mintegy 950oC-ra felhevített acélt a C-
görbéjének orrponti hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletű fém- vagy sófürdőben hűtik le és 
tartják hőn addig, míg a bainitté alakulás teljesen be nem fejeződik. Ezután már tetszőlegesen hűthe-
tő az ötvözet szobahőmérsékletre.  
Az eljárást már régen alkalmazzák a 0,35 %-nál nagyobb széntartalmú acélhuzalok húzási fokozatai 
közé iktatott hőkezelésre. 
Az eljárás hosszú, vékony termékek szívóssá tételére alkalmas. Ezeket általában feltekercselik. A tel-
jes hosszban azonos állapot biztosítása érdekében a huzalt, szalagot letekerve, folyamatosan egy 
csőkemencén vezetik át. Az áthaladás sebessége olyan, hogy a kemence utolsó harmadába érve már 
eléri 900-950oC-os hőmérsékletet.  
Ezt követően a huzal egy 480oC-os ólomfürdőn halad át és bainites szerkezetűvé alakul (az előkészí-
tetlen felületen nem keletkezik ólombevonat!). A fémfürdő hossza olyan, hogy áthaladva, éppen a 
hőntartási időnek megfelelő ideig tartózkodik benne. Az hőkezelt huzal, szalag a készárutároló dobra 
kerül. Az így hőkezelt acél szívóssága nagyobb, mint a nemesítetté, csökken a repedés veszélye, ki-
sebb a vetemedése. 
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Kéregötvöző hőkezelések

Cementálás 

Nitridálás

Nitrocementálás

Karbonitridálás

Alitálás

Szilikálás

Kéregötvözési eljárásnak nevezzük az olyan hőkezelési eljárást, amikor 

az ötvözetlen vagy gyengén ötvözött acél alkatrész bizonyos vastagságú 

felületi rétegébe szenet vagy más ötvözőt viszünk diffúzió révén. Az 

eljárás célja, hogy az ötvöző elemtől függően a kéreg kemény, kopásálló, 

korrózióálló, saválló, hőálló legyen. 

Többféle kéregötvözési eljárás alakult ki:

Kromálás

 

Kéregötvöző hőkezelések 
Van azonban olyan eset, amikor csak a kopásnak kitett felületi rétegnek kell keménynek lennie, fon-
tos viszont, hogy a belső magrész ne legyen kemény, hanem szívós maradjon. Ilyen eset pl. egy fo-
gaskerék hőkezelése. A fogak felszínének keménynek, kopásállónak kell lennie, a fog magrészének 
viszont szívósnak, hogy a nyomatékátvitelkor ne törjön el. 
Hogyan lehet ezt a kettős elvárást teljesíteni? Az acél csak akkor edződik be, ha az edzés valamennyi 
feltételét biztosítjuk: 
megfelelő széntartalmat,  
edzési hőmérsékletet, 
hőntartási időt, 
kritikusnál gyorsabb hűtést. 
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Kéregötvöző hőkezelések

Cementálás
Nitridálás

Alitálás

Szilikálás

A 0,2%-nál kevesebb szenet tartalmazó acél alkatrészek 

felületébe szenet lehet bevinni diffúzióval, aminek során a 

szén oldódik az acél felület rétegében. Az eljárást 

cementálásnak nevezik. A cementált kéreg vastagsága 

általában 0,1-2 mm, széntartalma optimálisan 0,8% körüli 

érték, de nem haladhatja meg az 1%-ot. 

Az eljárás célja, hogy a nem 

edzhető acél kérgét a kívánt 

mélységig edzhetővé tesszük. Az 

egész alkatrészt leedzve annak 

csak a kérge edződik meg. Így lesz 

kemény kopásálló a kéreg, míg a 

mag lágy marad.

A cementálást és az azt követő 

edzést betétedzésnek hívják.

Nitrocementálás

Karbonitrálás

Kromálás

 

A cementálás a felületi réteg szénben dúsítását jelenti. De miért kell az acél felületi rétegét szénben 
dúsítani, ha választható eleve nagyobb széntartalmú acél?  
Kemény felületi kéreg ilyen módon is kialakítható. Ha pl. olyan acélból készítünk fogaskereket, ame-
lyikben kevesebb szén van, mint 0,3 %, akkor ez nem edzhető meg. Ha azonban ebben a fogaskerék-
ben, pontosabban annak felületi rétegében a széntartalmat 0,8-1,0 %-ra megnöveljük utólag, akkor a 
kérget edzhetővé tesszük. Ha az egész fogaskereket megedzük, akkor a belső, kis széntartalmú mag 
nem edződik, szívós marad, a kéreg pedig kemény, edzett lesz. 
  
A 0,2 %-nál kevesebb szenet tartalmazó ún. betétedzhető acél alkatrészek felületébe szenet lehet 
bevinni diffúzióval. Ha az acélt szénleadó közegbe, ún. cementálószerbe helyezzük, akkor megfelelő 
feltételek között létrejön a széndiffúzió, aminek során a szén oldódik az acél felületi rétegében. Így a 
kis széntartalmú, nem edzhető acél felülete edzhetővé válik. A cementálás hőmérséklete 850-950 oC . 
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Kéregötvöző hőkezelések

Cementálás 

Nitridálás

Nitridálás során az acél felületi rétegébe atomos nitrogént 

visznek be diffúzió révén. Az ötvözés hatására nő a kéreg 

keménysége, kifáradási határa, korrózióállósága. Az atomos 

nitrogén a vassal a felületi rétegben vasnitrid vegyületet hoz 

létre, aminek következtében a kéreg kemény kopásálló lesz. 

Beljebb egy vékonyabb, de még keményebb vasnitrid vegyület 

alakul ki. 

Nitridálni a nitridálható acélt lehet (C% 0,25 – 0,4 % ; Al, Cr ötvözésű)

Nitrocementálás

Karbonitridálás

Alitálás

Kromálás

Szilikálás

 

Nitridálás során az acél felületi rétegébe atomos nitrogént visznek be diffúzió révén. Az ötvözés hatá-
sára nő a kéreg keménysége, kifáradási határa, korrózióállósága. A nitridálásnak két fajtája van. Az 
egyik elsősorban a keménységfokozást szolgálja. Ez az ún. kemény nitrálás. Főleg a másik két tulaj-
donság fokozását szolgálja az ún. lágy nitrálás. 
Az acélba diffundált atomos nitrogén a vassal a felületi rétegben vasnitrid vegyületet (Fe2N) hoz lét-
re, aminek igen nagy a keménysége. Beljebb egy vékonyabb, de még keményebb (Fe4N) vasnitrid 
vegyület alakul ki. A megfelelő nitridálhatóság érdekében az acélokat alumíniummal (Al), krómmal 
(Cr) kell ötvözni, így stabil nitridek képződnek. A magszilárdság fokozására még vanádium (V) és mo-
libdén (Mo) ötvözést is alkalmaznak. A nitridálást mindig nemesítésnek kell megelőzni. A nitrálható 
acél széntartalma 0,25-0,4 %.  
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Kéregötvöző hőkezelések

Nitrocementálás

Karbonitridálás

Ezek az eljárások a cementálásnak és a nitrálásnak az 

együttes alkalmazása. Az acélt egyidejűleg szénnel és 

nitrogénnel ötvözik. Az alkatrészt szén és nitrogén 

leadó közegben hevítik. Nitrocementáláskor (a 

cementálás a domináns folyamat).

Nitridálás

Cementálás 

Kromálás

Szilikálás

 

Ezek az eljárások a cementálásnak és a nitrálásnak az együttes alkalmazását jelentik. Az acélt egyide-
jűleg szénnel és nitrogénnel ötvözik. Az alkatrészt szén és nitrogént leadó közegben hevítik. 
Nitrocementáláskor (a cementálás a domináns folyamat) 650-930 oC-ra, karbonitráláskor 570o körüli 
hőmérsékletre hevítenek, majd 2-3 órás hőntartást alkalmaznak.  

A nitrocementált kéreg -fázisú, majd alatta martenzites övből tevődik össze. Az előbbi kopásállósága 
és korrózióállósága megközelíti a lágynitridálással kialakított kéregét, az alatta található martenzites 
öv  a nagyobb erőhatások elviselésére teszi alkalmassá a réteget. A nitrocementálás a nagyobb szén-
tartalmú acélok kérgesítésére is alkalmas. A kifáradási határt jelentősen növeli. 
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Kéregötvöző hőkezelések

Alitálás

Az alitálás a kis széntartalmú acélok felületének 

alumíniummal való ötvözését jelenti a tűzállóság növelése, 

revésedésre való hajlamának csökkentése céljából. Gáz-

és olajégők, gőzkazánok csöveit, pirométerek védőtokját 

alitálva lényegesen megnövelhető élettartamuk és 

ugyanakkor olcsóbb anyagból gyárthatók.

Nitridálás

Cementálás 

Nitrocementálás

Kromálás

Szilikálás

Karbonitridálás

 

Az alitálás (bauxittermizálás, alumetálás) a kis széntartalmú acélok felületének alumíniummal való 
ötvözését jelenti a tűzállóság növelése, revésedésre való hajlamának csökkentése céljából. 
A zsírtalanított, megtisztított alkatrészt dobozban vagy retortában alumínium, timföld és 
ammóniumklorid keverékébe ágyazva 850 - 1100 oC-on izzítják 6-10 óráig. Az alitált acélok hőállósága 
850 oC-on 20-30-szoros, 900 oC-on 10-15-szörös és 1000 oC-on is még 3-6-szoros a nem alitált acélok-
hoz képest. Az eljárás tág lehetőségeket biztosít a melegüzemű iparágakban az erősen ötvözött hőál-
ló acélok helyettesítésére. Gáz- és olajégők, gőzkazánok csöveit, pirométerek védőtokját alitálva, 
lényegesen megnövelhető élettartamuk és ugyanakkor olcsóbb anyagból gyárthatók. 
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Kéregötvöző hőkezelések

Kromálásnál a kis széntartalmú acélokat krómot leadó 

közegbe ágyazva vagy gázállapotú Cr-kloridban a 

felületébe diffundáltatják a krómatomokat. A krómot 

tartalmazó kéreg jobban ellenáll a korróziónak, 

keményebbé és hőállóbbá válik. 

Kromálás

Nitridálás

Cementálás 

Nitrocementálás

Alitálás

Szilikálás

Karbonitridálás

 

Kromálásnál a kis széntartalmú acélokat kérgesítik olymódon, hogy krómot leadó közegbe ágyazva 
vagy gázállapotú Cr-kloridban (CrCl2) a felületbe diffundáltatják a krómatomokat. Ha az acél tartalmaz 
titán (Ti) ötvözőt, az csökkenti a szén krómot megkötő hatását. A krómot tartalmazó kéreg jobban 
ellenáll a korróziónak, keményebbé és hőállóbbá válik. Az acélt 950-1100 oC-on, 8 - 15 órán át, heví-
tik, majd levegőn lehűtik. A kromált kéreg vastagsága 0,2 - 0,3 mm. 
A nagyobb széntartalmú acélokban a szén a króm egy részével krómkarbidot és komplex karbidokat 
képez, ami jelentősen növeli kopásállóságát, szerszámok forgácsoló képességét, éltartamát. A nagy, 
25-60 % krómtartalmú kéreg, savak korróziós hatásának is jól ellenáll. Sok esetben erősen ötvözött 
saválló acélok kiválthatók kis széntartalmú, kromált acéllal. 
 
 
 
  



706 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Szakál, SZIE 

Kéregötvöző hőkezelések

Szilikálás

Szilikálás a kis széntartalmú acélok felületének 

ötvözését jelenti szilíciummal (Si). Célja az acél 

savállóságának növelése. Az eljárással csak 11% Si 

tartalommal biztosítható, ami csak részben 

eredményez savállóságot. 

Kromálás

Nitridálás

Cementálás 

Nitrocementálás

Alitálás

Karbonitridálás

 

Szilikálás a kis széntartalmú acélok felületének ötvözését jelenti szilíciummal (Si). Célja az acél savál-
lóságának növelése. A szilikálást 950-1200 oC-on hajtják végre, leginkább gázfázisú Si-kloridban (2.33. 
ábra). A kéreg 6 %-os Si-tartalma már hőállóságot biztosít, de a jó savállósághoz 14-15 % Si-tartalom 
kell. Az eljárással csak 11 % biztosítható, ami csak részben biztosít savállóságot. Az eljárás költségei, 
így nincsenek arányban, az eljárás biztosította előnyökkel. 
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Ellenőrző kérdések

• Mi a hőkezelés?

• Mutassa be a kiegyenlítő hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések tartoznak 

ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a lágyító hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések tartoznak 

ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a keménységfokozó hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a szívósságfokozó hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mutassa be a kéregötvöző hőkezelési eljárásokat. Milyen hőkezelések 

tartoznak ebbe a csoportba, melyiknek mi a célja, hogyan kell végrehajtani?

• Mi a betétedzés? Mikor alkalmazzák? Milyen fajtái vannak?
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Anyagtechnológiák

14. A felületkezelési paraméterek értelmezése 
és számszerűsítése

(Felületkezelések alapjai)

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Szerző: Dr. Bagyinszki Gyula
(bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu)

 
Felületkezeléssel károsodásállóság (kopás-, megeresztés-, korrózió-, reve- és fáradásállóság) javítását 
célzó felületi kérgek, rétegek hozhatók létre az egyébként - más követelmény vagy előírás hiányában 
- olcsóbb, könnyebben megmunkálható, szívósabb alapanyagon (munkadarabon). A helyi (lokális) 
igénybevételekhez, követelményekhez igazítható(k) a munkadarabok arra kijelölt tartománya(i), álta-
lában térfogatuk nagyobb hányadának jelentős szerkezet- és tulajdonságváltoztatása nélkül. 
A különböző elvű felületkezelő eljárások bemutatása mellett a tananyag foglalkozik azokkal a károso-
dási formákkal, amelyek a kezelést indokolttá teszik; az anyagfelületek néhány fontos jellemzőjével; a 
felületelőkészítés módszereivel; valamint a rétegminősítést szolgáló vizsgálatokkal is. 
A tananyag célja alapvető elméleti és gyakorlati információkat nyújtani alkatrészek, szerkezetek, szer-
számok konstrukciós és formatervezésére, anyagának kiválasztására és gyártása, avagy felújítása 
technológiájának kidolgozására irányuló mérnöki feladatokhoz, illetve az ezek megoldására felkészítő 
mérnökképzéshez. 
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FELÜLETKEZELÉS

Oktatási cél:
• A gépipar területén alkalmazható felületkezelési eljárások és 

technológiák rendszerező áttekintése, alkalmazhatósági szempontjainak 

összefoglalása.

• A felületkezelés alkalmazási jelentőségének, anyagtudományi alapjainak, 

előkészítő módszereinek, eljárásainak (felületszilárdítás, felületedzés, 

felületi átolvasztás, felolvasztó hegesztés, védőbevonatolás, termikus 

szórás, plattírozás, fizikai gőzfázisú bevonás /PVD/, kémiai gőzfázisú 

bevonás /CVD/, passziválás, ötvöződúsítás, felületi ráolvasztás, 

felületötvözés, felrakó hegesztés) megismerése.

• Felületkezelési rétegek vizsgálati, minősítési lehetőségeinek bemutatása.

• Szakmai szókincs, ill. műveltség bővítése. 

 

Felületkezelés 
A felületkezelés, mint tananyag oktatásának célkitűzései: 
A gépipar területén alkalmazható felületkezelési eljárások és technológiák rendszerező áttekintése, 
alkalmazhatósági szempontjainak összefoglalása. 
A felületkezelés alkalmazási jelentőségének, anyagtudományi alapjainak, előkészítő módszereinek, 
eljárásainak (felületszilárdítás, felületedzés, felületi átolvasztás, felolvasztó hegesztés, 
védőbevonatolás, termikus szórás, plattírozás, fizikai gőzfázisú bevonás /PVD/, kémiai gőzfázisú be-
vonás /CVD/, passziválás, ötvöződúsítás, felületi ráolvasztás, felületötvözés, felrakó hegesztés) meg-
ismerése. 
Felületkezelési rétegek vizsgálati, minősítési lehetőségeinek bemutatása. 
Szakmai szókincs, ill. műveltség bővítése. 
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FELÜLETKEZELÉS ALKALMAZÁSI SZEMPONTJAI

A gépelemek, a fémszerkezetek, de még inkább a szerszámok működő 

felületeinek igénybevétele jelentősen eltér a belső anyagrészekétől, 

így a konstrukció egészét általában nem előnyös ugyanazon anyagból ill. 

azonos technológiával gyártani, hanem célszerű a fokozott igénybevételű 

felületi részeken ellenállóbb anyagot alkalmazni és/vagy intenzívebb 

energia-bevitellel anyagszerkezet-módosulást kiváltani, s ezáltal jobb 

károsodásállóságra, nagyobb várható élettartamra törekedni.

Felületkezeléssel („surface engineering”) tehát a felülettől a mag (belső 

anyagrészek) felé változó tulajdonságok hozhatók létre eltérő 

fázisátalakulások és/vagy különböző kémiai összetétel beállításával. 

 
Az ipari gyakorlatban egyre fontosabb az anyag- és energiatakarékos – ezáltal környezetkonform – 
gyártást elősegítő technológiák alkalmazása a megmunkálási műveletek, az üzemi igénybevételek, 
illetve a speciális követelmények szempontjából még éppen szükséges minimális munkadarab-
térfogatra korlátozva. 
E koncepciónak általában megfelelnek a felületkezelő eljárások, melyekkel károsodásállóságot (ko-
pás-, megeresztés-, korrózió-, reve- és fáradásállóságot) javító, gyakran dekoratív felületi kérgek, 
rétegek hozhatók létre az egyébként – más követelmény vagy előírás hiányában – olcsóbb, könnyeb-
ben megmunkálható, szívósabb alapanyagon (alaptesten). 
A felületkezelésekkel a helyi (lokális) igénybevételekhez, követelményekhez igazítható(k) a munkada-
rabok arra kijelölt tartománya(i), általában az alapanyag (alaptest) nagyobb tömegének jelentősebb 
szerkezet- és tulajdonságváltoztatása nélkül. 
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Alkatrészek és szerszámok károsodási formái 

Egy termék anyagát érő mechanikai-, 
termikus-, vegyi-, biológiai-, elektromos-, 
mágneses-, sugár- és hanghatások, 
igénybevételek által kiváltott elhasználódási 
formák közül:

•a rövid üzemelés során fellépő károsodási 
folyamatok nem lehetnek meghatározók 
egyetlen termék esetében sem, ezek 
megelőzése alapvető tervezési, gyártási, 
üzemeltetési és ellenőrzési (állapotfelügyeleti) 
feladat.

•a hosszabb üzemelés során fellép(het)ő 
károsodás-felhalmozódási folyamatok
érint(het)ik a termék anyagának egészét (nem 
lokalizáltak), vagy egy résztartományát 
(lokalizáltak), miközben a biztonságos 
üzemeltetés szempontjából eredetileg 
helyesen megválasztott anyagtulajdonságok 
megváltoz(hat)nak.

 
Az üzemel(tet)és során az alkatrészeket és szerszámokat, illetve azok anyagát érő mechanikai, termi-
kus, vegyi, biológiai, elektromos, mágneses, sugár- és hanghatások, igénybevételek által kiváltott 
elhasználódási, károsodási formák sokfélék lehetnek (ábra). 
A rövid üzemelés során fellépő károsodási folyamatok nem lehetnek meghatározók egyetlen termék 
esetében sem, ezek megelőzése alapvető tervezési, gyártási, üzemeltetési és ellenőrzési (állapotfelü-
gyeleti) feladat. 
A hosszabb üzemelés (tartós használat) során fellép(het)ő károsodásfelhalmozódási folyamatok 
érint(het)ik a termék anyagának egészét (nem lokalizáltak) vagy egy résztartományát (lokalizáltak), 
miközben a biztonságos üzemeltetés szempontjából eredetileg helyesen megválasztott anyagtulaj-
donságok megváltoz(hat)nak. 
Ezen – gyakran elkerülhetetlen – károsodásfelhalmozódási folyamatok vizsgálatával lehet az anyagok 
károsodásállóságát (károsodással szembeni ellenállását) megítélni, rangsorolni, illetve az anyagokból 
készített alkatrészek ún. maradék-élettartamát (hátralévő üzemidejét) becsülni, ami sok esetben nem 
jellemezhető konkrét mérőszámokkal, hanem a (rendszerint nagyszámú) befolyásoló tényezők segít-
ségével határértékeket, kritériumokat lehet felállítani, tervezési, gyártási és üzemeltetési szempon-
tokat megadni. 
Az igazán korrekt károsodásállósági jellemzőket nem modell- (próbatest-) kísérletekből, hanem 
üzemszerű- (gyártmány-) vizsgálatokból lehet nyerni, egy-egy konkrét esetben. 
A felületkezelés mint felületi anyagszerkezetet módosító technológia legfontosabb, leggyakoribb 
alkalmazási területei a kopásállóság, illetve az azzal szorosan összefüggő megeresztésállóság és a 
korrózióállóság javítását célozzák, vagyis a kopási és korróziós folyamatokat befolyásolják, lassítják. 
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Kopás 

A kopás szilárd testek felületén 

bekövetkező anyagveszteség, 

amelyet szilárd, cseppfolyós, 

vagy légnemű közeggel való 

érintkezés és relatív elmozdulás 

(azaz két anyag közötti 

interakció) okoz.

A kopás létrejötte szorosan 

összefügg az egymáson 

elmozduló testek között fellépő 

súrlódással.

A tribológiai igénybevétellel 

összefüggő kopási folyamat ill. 

az ezzel szembeni kopásállóság 

rendszerjellemző, azaz minden 

folyamat-"résztvevő"

hatásának eredője.

 
A kopás szilárd testek felületén bekövetkező anyagveszteség, amelyet szilárd, cseppfolyós vagy lég-
nemű közeggel való érintkezés és relatív elmozdulás (azaz két anyag közötti interakció) okoz. 
A relatív elmozdulásnak négy alapformája különböztethető meg: csúszás, gördülés, lökés és áramlás, 
melyek külön-külön vagy kombináltan is jelentkezhetnek. 
A tribológiai igénybevétellel összefüggő kopási folyamatot sok paraméter befolyásolja, így az előidé-
zett kopás, illetve az ezzel szembeni kopásállóság rendszerjellemző, azaz minden folyamat-
„résztvevő” (ábra) hatásának eredője. 
A kopás létrejötte szorosan összefügg az egymáson elmozduló testek között fellépő súrlódással, amit 
befolyásol az érintkező felületeket összenyomó erő, a felület makroszerkezete (hullámosság, érdes-
ség), az érintkező testek felületi rétegének anyagi minősége, illetve tulajdonságai, az alkalmazott 
kenőanyag és kenési mód. 
A szilárd testek felületi tulajdonságai eltérnek az anyag belsejére jellemző „térfogati” tulajdonságok-
tól. Ez abban is megnyilvánul, hogy a felszíni atomok kötésszerkezete nem szimmetrikus, illetve ener-
giaszintjük magasabb, ezért reakcióképesebbek, megkötnek a környezetükből gáz-, víz-, illetve szer-
ves és szervetlen anyagrészecskéket. 
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Kopás formái

 

Kopás formái 
A kopás következtében fellépő anyaglehordás, a kopási mechanizmus formái: 

• Adhéziós vagy hegedéses kopás: egymással súrlódó, viszonylag kis sebességgel elmozduló 
testek esetén, nagy felületi nyomás hatására, elsősorban fémes anyagok között, folyadékke-
nés vagy oxidhártya hiányában jön létre. Maga az adhézió a súrlódó felületek határrétegében 
fellépő tapadó kötés, amely a testek egymáson való elmozdulásakor elnyíródik, és következ-
ményeként a felületről részecskék szakadnak ki. Ez a hidegen vagy melegen (kisebb vagy na-
gyobb hőmérsékleten) bekövetkező kopás viszonylag lokalizált, a felület egyes részein inten-
zív, máshol alig tapasztalható. 

• Abrazív kopás: a keményebb felület kiálló csúcsai elmozduláskor mélyedéseket, barázdákat, 
karcolásokat hoznak létre a lágyabb felületben, mikroforgácsok leválasztásával, vagy a két 
súrlódó felület közé viszonylag apró szemcséjű, kemény, csiszoló hatású szennyezőanyag ke-
rül, ami karcolva a felület(ek)et anyaglehordást eredményez. Az ilyen kopási folyamatot 
hasznosítják is az ún. abrazív megmunkálási eljárásoknál, mint pl. köszörülés, csiszolás. A 
kavitáció olyan eróziós folyamat, amelyet áramló folyadékokban – gőzbuborékok keletkezé-
sével, majd összeroppanásával keltett – nyomáshullámok váltanak ki. 

• Fáradásos kopás: a váltakozó (ciklikus) terhelés hatására a felületi réteg kifárad, 
mikrorepedések keletkeznek benne, ezek növekedése a réteg lepattogzását, gödrösödését, 
pittingesedését vagy a réteg felbomlását okozza. Kialakulását elősegíti a felület alatt (annak 
közelében) ébredő, felülettel párhuzamos, váltakozó nyíró feszültség, pl. gördülő súrlódással 
működő alkatrészeken. 
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• Tribokémiai kopás: a tribológiai (súrlódó-koptató) igénybevétellel egyidejűleg kémiai reakció 
is fellép az alap- és az ellentest között, a köztes anyag vagy a környezet hatására. Az egyik 
esetben a kenőanyag bomlástermékei és/vagy adalékanyagai támadják meg az egymáson 
elmozduló felületeket. A másik eset kis amplitúdójú alternáló (rezgő) mozgás hatására, oxi-
gén vagy más reakcióképes gáz jelenlétében jön létre, ha az érintkező felületek közül lega-
lább az egyik fémes. Gyakran tapasztalható ez a kopási forma zsugorkötéssel, csavarokkal, 
ékekkel, csapszegekkel összekötött, illesztett rezgő elemeknél. 
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Kopás csökkentésének, ill. a kopási folyamat lassításának lehetőségei:

• anyagválasztási szempontok:

– nagy keménységű és rugalmassági modulusú anyagok alkalmazása,

– egymáshoz kis affinitású súrlódó anyag-párok használata;

• konstrukciós szempontok:

– elmozduló felületek közé idegen részecskék bejutását megakadályozó, 

de megfelelő kenést biztosító szerkezeti kialakítás,

– a felületi mechanikai terhelés és az azzal összefüggő melegedés 

éppen szükséges mértéken való maximalizálása, esetenként gyorsan 

cserélhető és olcsó kopó betétek alkalmazása;

• technológiai szempontok:

– optimális (sem túl nagy, sem túl kicsi) felületi érdesség és hullámosság,

– az adott feladatra előnyös felületkezelési eljárások alkalmazása;

• üzemeltetési szempontok:

– felesleges üresjáratok, rezgések csökkentése, kiküszöbölése,

– hűtés-kenés folyamatos biztosítása, kenőanyag előírás szerinti cseréje.

 
A kopás csökkentésének, illetve a kopási folyamat lassításának anyagválasztási, konstrukciós, techno-
lógiai és üzemeltetési lehetőségei vannak, melyekre néhány példa felsorolásszerűen: 

 anyagválasztási szempontok: 

- nagy keménységű és rugalmassági modulusú anyagok választása; 

- egymáshoz kis affinitású súrlódó anyagpárok társítása; 

 konstrukciós szempontok: 

- elmozduló felületek közé idegen részecskék bejutását megakadályozó, de megfelelő ke-
nést biztosító szerkezeti kialakítás; 

- a felületi mechanikai terhelés és az azzal összefüggő melegedés éppen szükséges mérté-
ken való maximalizálása, esetenként gyorsan cserélhető és olcsó kopóbetétek alkalmazá-
sa; 

 technológiai szempontok: 

- optimális (sem túl nagy, sem túl kicsi) felületi érdesség és hullámosság beállítása; 

- az adott feladatra előnyös felületkezelési eljárások alkalmazása; 

 üzemeltetési szempontok: 

- felesleges üresjáratok, rezgések csökkentése, kiküszöbölése; 

- hűtés-kenés folyamatos biztosítása, kenőanyag előírás szerinti cseréje. 
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Megeresztődés
A megeresztődés a hőmérsékletváltozás (növekedés) következtében 
létrejövő – szövetszerkezeti átalakulás és/vagy összetétel-módosulás 
miatti – kopásállóság-változás mértékét (melegkopás-állóságot) jellemzi.
Az ún. megeresztési görbében a keménység (rendszerint HV vagy HRC) 
változása fejezi ki a kopásállóság változását.
Egyes nemesíthető (szerszám-) acélokban a megeresztés hatására kiváló 
szekunder karbidok egy jellegzetes keménység-maximumot 
eredményeznek az 500…600 C-os hőmérséklet-tartományban, ami 
lehetővé teszi ilyen maximális hőmérsékleten való tartós alkalmazásukat. 

 

Megeresztődés 
A megeresztődés a hőmérsékletváltozás (növekedés) következtében létrejövő – szövetszerkezeti 
átalakulás és/vagy összetételmódosulás miatti – kopásállóság-változást (meleg kopásállóságot) jel-
lemzi. 
A megeresztésállóságot különböző hőmérsékleteken tartósan hőn tartott, majd lehűtött – előzetesen 
edzett – próbatesteken mért keménységek, illetve ezek alapján megszerkesztett megeresztési diag-
ram alapulvételével lehet megítélni. Kritériumként megadható egy határhőmérséklet, amelyen az 
előírt keménység még tartható, vagy egy minimális keménység, amit egy meghatározott hőmérsékle-
ten biztosítani kell. 
Az ábra néhány szerszámanyag megeresztési görbéjét mutatja, melyben a keménység változása fejezi 
ki a kopásállóság változását. 
Egyes nemesíthető (szerszám-) acélokban a megeresztés hatására kiváló szekunder (másodlagos) 

karbidok egy jellegzetes keménységmaximumot eredményeznek az 500…600 C-os hőmérséklet-
tartományban, ami lehetővé teszi ilyen maximális hőmérsékleten való tartós alkalmazásukat. 
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Korrózió
A korrózió jellemzően a fémes szerkezeti 
anyagok károsodása, mely környezeti hatásra
fellépő, mérhető elváltozást (méret- és 
tömegcsökkenést) ill. a mechanikai terhelhetőség 
és a felhasználhatóság romlását okozó 
fázishatár-reakciók folyamata. 

A kémiai („száraz”) korrózió során 
egyszerre megy végbe az oxidáció
és a korróziós közeg oxidáló 
komponensének redukálása, 
általában fémnek száraz gázokkal 
vagy elektromosan szigetelő 
folyadékokkal való érintkezésekor.
Az elektrokémiai („nedves”) 
korrózióhoz két „elektróda” kell: a 
roncsolódó, nagyobb potenciálú 
(elektropozitívabb) anód és a nem 
károsodó, kisebb potenciálú 
(elektronegatívabb) katód, melyek 
elektrolitként ható közeg révén 
kontaktusba kerülnek. A két 
"elektróda" lehet két különböző anyag, 
de egy anyagon belül két eltérő 
anyagrész (különböző fázisok, 
szemcse és határa, eltérő 
alakváltozású részek).
Fémek savban vagy lúgban történő 
oldódása helyi elem nélküli 
károsodási folyamat, 
hidrogénképződéssel vagy 
oxigénfogyasztással.

 

Korrózió 
A korrózió jellemzően a fémes szerkezeti anyagok károsodása, mely környezeti hatásra fellépő, mér-
hető elváltozást (méret- és tömegcsökkenést), illetve a mechanikai terhelhetőség és a felhasználha-
tóság romlását okozó fázishatár-reakciók folyamata. 
A károsodás többnyire a felület irányából – a környező folyadékokkal és gázokkal (mint korróziós 
közegekkel) kémiai vagy elektrokémiai reakciók következtében – végbemenő, spontán folyamatok 
eredménye. Az exoterm (hőtermelő) korróziós folyamatok hajtóereje a fémes anyagok és vegyületeik 
közötti szabadenergia-különbség. 
Lényegében a kohászati redukciós folyamatok „ellentétéről” van szó, azaz a fémek újra ércbeli oxid, 
szulfid, karbonát vagy más stabil (az alacsonyabb energiaszintű) vegyületformájukat érik el. 
A fémeken a korróziós károsodások gyakran vizes oldatok (elektrolitok) hatására anódos fémoldó-
dásként jelentkeznek. A folyamat a fém ionjainak oldódásából (kristályrácsból való kilépéséből) és az 
oxidálóelem redukciójából áll, melyek térben elválasztva (az ionátmérőhöz képest nagyságrendileg 
nagyobb távolságok mellett), helyi galvánelem képződésével mennek végbe. A kémiai hatáshoz tár-
sulhat termikus vagy mechanikai igénybevétel is. 
A kémiai („száraz”) korrózió során egyszerre megy végbe az oxidáció és a korróziós közeg oxidáló 
komponensének redukálása, általában fémnek száraz gázokkal (nagy hőmérsékletű levegő, füst) vagy 
elektromosan szigetelő folyadékokkal (szerves oldószerek, kéntartalmú kőolajipari termékek) való 
érintkezésekor. A fém-, illetve a nemfém-ionok egymáshoz ionátmérőnyi távolságra kerülve hoznak 
létre kisebb szabadenergiájú vegyületet, ami ha összefüggő, jól tapadó és tömör réteget képez, vi-
szonylagos korrózióállóságot ad (pl. az alumíniumnál). 
Az elektrokémiai („nedves”) korrózióhoz két „elektróda” kell: a roncsolódó, nagyobb potenciálú 
(elektropozitívabb) anód és a nem károsodó, kisebb potenciálú (elektronegatívabb) katód, melyek 



720 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

elektrolitként ható közeg révén kontaktusba kerülnek. A két „elektróda” lehet két különböző poten-
ciálú anyag vagy egy anyagon belül két eltérő potenciálú anyagrész; így potenciálkülönbséget (ún. 
oldási potenciált) okozhat, pl.: 

• egy szövetszerkezet két fázisának összetételkülönbsége (pl. perlitben a ferrit anód és a karbid 
katód); 

• különböző mértékű hidegalakítást szenvedett anyagrészek energiaszint-különbsége (pl. az 
alakváltozott rész az anód és a nem alakváltozott rész a katód); 

• szemcse és környezete közötti energiaszint-különbség (pl. a szemcsehatár vagy a kisebb 
szemcse az anód, illetve a behatárolt szemcse vagy a nagyobb méretű szemcse a katód); 

• alapanyag és eltérő elektrokémiai potenciálú sérült bevonata (pl. cink az anód és vas a katód, 
vagy vas az anód és ón a katód); 

• korróziós közeg oxigénkoncentráció-különbsége (pl. a kisebb oxigéntartalmú közeggel érint-
kező anyagrész az anód és a nagyobbal érintkező a katód). 

Fémek savban vagy lúgban történő oldódása helyi elem nélküli károsodási folyamat, hidrogénképző-
déssel vagy oxigénfogyasztással. 
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Korrózió formái

 
A korrózió megjelenési formái (ábra): 

• Felületi korrózió, melynek során egyenletesen csökken az anyag vastagsága a közeggel törté-
nő érintkezéskor, miközben különböző oldhatóságú korróziós termékek keletkeznek, sőt 
egyes esetekben a felületen jól tapadó, tömör – ezáltal a további károsodást gátló – passzív 
védő(oxid)réteg keletkezhet. 

• Behatoló (helyi) korrózió, amelynek egyik esete a koncentrációs helyi elem képződésével ösz-
szefüggő lyukkorrózió, ami főként felületi bevonatok sérülésein alakul ki. Másik eset a fe-
szültségkorrózió, amely a húzófeszültség és a korróziós közeg egyidejű hatásaként repedés-
képződést, illetve -terjedést okozva. 

• Anyagon belüli korrózió az ún. szelektív korrózió, melynek során az anyag egyes összetevői 
(ötvözői), illetve fázisai vagy szennyezőelemek képezte kiválásokkal terhelt szemcsehatárai 
(kristályközei) „kioldódnak”. Viszont bizonyos közegekben általános (minden fázisra kiterje-
dő) korrózió is kialakulhat. 

• Anyagok közötti korrózió során az érintkező, kontaktusban lévő fémek közül a kevésbé ne-
mes fém korróziós fogyása következik be. Azonos anyagok közötti rés miatt is kialakulhat kor-
rózió, ami a résen belüli és a résen kívüli korróziós közeg koncentrációkülönbségei (pl. oxi-
géntartalom-változás) következtében lép fel. 

A korrózió intenzitása, illetve sebessége a kopáshoz hasonlóan állandósult, növekvő vagy csökkenő 
lehet, amit befolyásol a korróziós közeg koncentrációja (töménysége), a hőmérséklet, a nyomás, a 
statikus vagy változó mechanikai és hőfeszültség, az elektromos áram („kóboráram”), tribológiai ha-
tás stb. is. 
 
 
 
 



722 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

A korróziós folyamat, illetve a korrózióállóság két úton befolyásolható: 
1. A szerkezeti anyagra ható közeg módosításával: 
• oxigén vagy más korróziós hatóanyag (szén-dioxid, kén-oxidok, nitrózus gázok, füstgázok, ve-

gyipari gázok; gőz, páratartalom, csapadék, felszíni vizek, folyékony és szilárd vegyi anyagok, 
folyékony fémek és sóolvadékok; talajjal való érintkezés stb.) kizárása; 

• pH érték kedvező módosítása vagy passziváló anyagok adagolása. 
2. A korróziós közeggel érintkező szerkezeti anyag változtatásával, védelmével: 
• passzívréteges (passziválódó), illetve korróziónak ellenálló ötvözetek (pl. korrózióálló acél, 

hőálló acél, titánötvözetek, alumínium) alkalmazása; 
• alternatív (nem korrodáló) anyagok (pl. műanyagok, kerámiák) használata; 
• passzív korrózióvédelem: felületkezelés (pl. festés, galvanizálás, plattírozás, tűzi horganyzás; 

termikus szórás nemesebb fémmel, kerámiával, műanyaggal); 
• aktív korrózióvédelem: katódos védelem elhasználódó anódokkal (Zn, Mg) való összekötte-

tésben vagy anódos védelem külső áramforrás igénybevételével. 
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Revésedés
Ebben az esetben a korrózió a szó hagyományos értelmében vett 
oxidációt jelent. Ha a keletkező oxidációs (égés)termék porózus
szerkezetű, rossz tapadóképességű, akkor reve formájában leválik 
a felületről, szabaddá téve az utat a további károsodásnak.
Azon fémek tekinthetők jó reveállónak, melyek felületén jól tapadó, 
passziváló védőoxidréteg keletkezik, gátolva a további károsodást. 

Acélok 

revésedésének 

mértéke

 

Revésedés 
A revésedés, mint korrózió a szó hagyományos értelmében vett oxidációt jelent. Ha a keletkező oxi-
dációs (égés)-termék porózus szerkezetű, rossz tapadóképességű, akkor reve formájában leválik a 
felületről, szabaddá téve az utat a további károsodásnak. Az ábra acélok revésedésének mértékét 
mutatja. 
Reveállóságról valójában csak a fémeknél, tűzállóságról pedig az oxidkerámiáknál beszélhetünk. 
Azon fémek tekinthetők jó reveállónak, melyek felületén jól tapadó, passziváló védőoxidréteg kelet-
kezik, gátolva a további károsodást. 
Az igazán tűzálló anyagoknak oxidoknak (oxidkerámiáknak) kell lenniük, hiszen ezek elégetése (oxidá-
lása) már lehetetlen, így csak az olvadáspontjuk szab korlátot alkalmazási hőmérsékletüknek. 
A műanyagokat a gyújtóláng eltávolítása után tapasztalható égési jelenségek alapján – próbatest 
pozíciótól (vízszintes, függőleges) és vastagságától függően –  különböző éghetőségi fokozatokba 
sorolják. 
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Mechanikus fáradás
Az anyag(ki)fáradás 
ciklikusan ismétlődő 
igénybevétel(ek) hatására 
következik be.
A fáradást kiváltó feszültség 
időbeli változását 
szemléltetve egy m=közép
középfeszültség "körül" 
a=0,5(max-min) 
feszültségamplitúdó
ingadozik (közel) 
periodikusan.
A fáradt törés létrejötte három 
szakaszra bontható. A 
halmozódó károsodások 
eredményeként mikrorepedés
keletkezik (1. szakasz), ez az 
ismétlődő igénybevételek 
hatására szívósan 
(energiaközlés mellett) terjed 
(2. szakasz), végül a maradó 
kereszt-metszet ridegen 
(energia-felszabadulás 
mellett) törik (3. szakasz).

A törésig elviselt Nt ciklusszámot az alkalmazott (maximális) 
feszültség függvényében ábrázoló Wöhler-görbékben 
kijelölhető egy k feszültségérték, az ún. kifáradási határ, 
amelynél kisebb feszültséget alkalmazva az anyag fáradással 
nem megy tönkre, azaz elvben végtelen (gyakorlatban 107-nél 
nagyobb) ciklusszámot is elvisel.
A fáradási ráta az Nt = 2106…107 igénybevételi számnál 
kijelölt kifáradási határ és a folyáshatár hányadosaként 
értelmezett mértékegység nélküli szám: f = k/Rp0,2.

 

Mechanikus fáradás 
Az anyag(ki)fáradás ciklikusan ismétlődő igénybevétel(ek) hatására létrejövő, lokális anyagszerkezet-
változás nyomán keletkező mikrorepedésből indul ki, szívós repedésterjedéssel folytatódik, majd 
(rideg)töréssel fejeződik be. A lokális szerkezetváltozás, illetve mikrorepedés a maximális feszültség 
helyén, azaz rendszerint az anyag, illetve az alkatrész felületén alakul ki. 
A fáradt törés létrejötte tehát három szakaszra bontható (a. ábra). Halmozódó károsodások eredmé-
nyeként mikrorepedés keletkezik (1. szakasz), ez az ismétlődő igénybevételek hatására szívósan 
(energiaközlés mellett) terjed (2. szakasz), végül a maradó keresztmetszet ridegen 
(energiafelszabadulás mellett) törik (3. szakasz). A három szakasz aránya döntően az anyagminőség-
től függ. Ridegebb anyagok, illetve termékek élettartamát a mikrorepedések keletkezése és gyors 
terjedése határozza meg. Szívósabb anyagoknál – mikrorepedés jellegű hibát eleve feltételezve – a 
második szakasz, azaz a repedésterjesztés nagyobb energiaigénye mérvadó. 
Egy anyag (illetve termék) fáradásállósága annál jobb, minél finomabb szemcséjű, minél kevésbé 
tartalmaz külső makroszerkezeti bemetszéseket (éles sarkokat, hirtelen keresztmetszet-változásokat) 
és belső makroszerkezeti inhomogenitásokat (folytonossági hiányokat, anyagi heterogenitásokat), 
minél kedvezőbb a felületi feszültségállapota (pl. húzó helyett nyomó) és kisebb a felületi érdessége. 

A fáradást kiváltó feszültség időbeli változásának (b. ábra) egyszerűsített leírása, hogy egy  közép 

középfeszültség „körül” a feszültségamplitúdó ingadozik periodikusan. A feszültség az anyagban 
alakváltozást okoz, mely lehet tisztán rugalmas, vagy ha az amplitúdó nagyobb, akkor rugalmas-
képlékeny. Az ún. nagy ciklusszámú (Wöhler-féle) fáradás (törésig elviselt ciklusszám: Nt >> 104) során 

az igénybevétel (max < Rp0,2), illetve az alakváltozás teljesen rugalmas, és a tönkremenetelt felületi 
elváltozásokból, hibákból, feszültséggyűjtő helyet jelentő konstrukciós részletekből kiinduló repedés 
okozza. Ez jellemző pl. a legtöbb forgó gépalkatrész (tengely, csapágy, kerék stb.) fáradására. 
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A törésig elviselt Nt ciklusszámot (pontosabban annak 10-es alapú vagy Briggs-féle logaritmusát) az 
alkalmazott (maximális) feszültség függvényében ábrázolva, a kapott diagram (c. ábra) szerint minél 
nagyobb a feszültség, annál hamarabb következik be a törés. Ezekben a Wöhler-görbékben – acélok-

nál – kijelölhető egy k feszültségérték, az ún. kifáradási határ, amelynél kisebb feszültséget alkal-
mazva az anyag fáradással nem megy tönkre, azaz elvben végtelen (gyakorlatban 107-nél nagyobb) 
ciklusszámot is elvisel. Alumíniumnál, polimereknél nincs vízszintes aszimptota, tehát kifáradási határ 
sem értelmezhető, hanem egy élettartamérték adható meg, ami az adott feszültségszinten (törésig) 
elviselhető ciklusok száma. 
Meg kell jegyezni, hogy a Wöhler-görbék és a belőlük származtatható kifáradási határ, illetve élettar-
tam nem tekinthető olyan általános érvényű anyagjellemzőnek, mint amilyen pl. a folyáshatár vagy a 
szakítószilárdság. Ugyanis a fárasztóvizsgálatok eredményeit sok paraméter befolyásolja: az igénybe-
vételi jelleg (húzó-nyomó, hajlító, csavaró) és mód (lengő, lüktető) mellett a próbatestek geometriája 
és felületminősége, a mértékadó, illetve megengedett törési valószínűségi szint (1…5%), a ciklikus 
igénybevétel frekvenciája és amplitúdója, a terhelésfelfutás sebessége, a hőmérséklet és az esetleges 
korróziós hatás is. Ezért a kapott eredmények elsősorban különböző anyagok fáradási hajlamának 
összehasonlítására, technológiák fáradásállóságra kifejtett hatásának megítélésére alkalmasak. 
Szokás ún. fáradási rátát is megadni, mely a kifáradási határ és a folyáshatár hányadosaként értelme-

zett, mértékegység nélküli szám: f = k /Rp0,2. 
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Termikus fáradás

A hőfárasztó vizsgálatok során az anyagban a valós hőciklus hatására kialakuló 
feszültségállapotot modellezik. Különböző ciklusszámig terhelt próbatest-sorozaton 
megmérhető a kialakult felületi repedéshálózat átlagos mélysége vagy az össz-
repedéshossz, ill. a keménység-csökkenés mértéke. Ezeket az igénybevételi ciklusszám 
függvényében ábrázolva, a tönkremeneteli folyamat intenzitása jellemezhető. A kritikus 
ciklusszám pl. az első repedés megjelenéséhez vagy a repedéshálózat hr = 1 mm-es átlagos 
mélységének eléréséhez rendelhető. Ennek és egy biztonsági tényezőnek a hányadosából 
képezhető a megengedett terhelési ciklusszám.

A hőfáradás vagy termikus 
fáradás olyan 
anyagkárosodás, melynek 
során a ciklikusan váltakozó
T hőterhelés (vagy hő- és 
mechanikai terhelés) 
váltakozó képlékeny 
alakváltozást idéz elő az 
anyag felületközeli rétegeiben, 
a külső és belsőbb 
anyagrészek eltérő és 
akadályozott hőtágulása 
következtében.

 

Termikus fáradás 
A hőfáradás vagy termikus fáradás olyan anyagkárosodás, melynek során a ciklikusan váltakozó T 
hőterhelés (vagy hő- és mechanikai terhelés) váltakozó képlékeny alakváltozást idéz elő az anyag 
felületközeli rétegeiben, a külső és belsőbb anyagrészek eltérő és akadályozott hőtágulása következ-
tében. 
A termikus fáradással szemben ellenállóbb anyagok magas hőmérsékleti szilárdság-szívósság aránya 
optimalizált, azaz a szívós repedésterjedéssel szemben is megfelelő ellenállást tanúsítanak. Továbbá 
hővezető képességük és hőtágulási együtthatójuk viszonya olyan, hogy az anyag, illetve a belőle ké-
szült alkatrész felülete és belső részei között kialakuló hőmérséklet-gradiens ne okozzon kritikus mér-
tékű hőfeszültségeket. Ezek a követelmények nem (vagy nehezen) valósíthatók meg együtt, ezért a 
hőfáradásra igénybe vett gyártmányokat (pl. melegalakító szerszámokat) élettartamra (igénybevételi 
ciklusszámra) méretezik. 
A hőfáradási vizsgálatok során az anyagban a valós hőciklus hatására kialakuló feszültségállapotot 
modellezik. Különböző ciklusszámig terhelt próbatest-sorozaton megmérhető a kialakult repedéshá-
lózat átlagos mélysége vagy az összrepedéshossz, illetve a keménységcsökkenés mértéke. Ezeket az 
igénybevételi ciklusszám függvényében ábrázolva a tönkremeneteli folyamat intenzitása jellemezhe-
tő. A kritikus ciklusszám pl. az első repedés megjelenéséhez vagy a repedéshálózat meghatározott 
átlagos mélységének eléréséhez rendelhető. Ennek és egy biztonsági tényezőnek a hányadosából 
képezhető a megengedett terhelési ciklusszám (ábra). 
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Felületkezelés, mint lokális anyagszerkezet-
változtató technológia

 

Felületkezelés 
Az anyagszerkezet és az anyagtulajdonságok között szoros összefüggés van, ezért a szerkezet megvál-
toztatásával (módosításával) tulajdonságváltozást lehet elérni. Az anyagok ismert szerkezeti szintjei 
közül elsősorban a makro- és a mikroszerkezet célszerű módosításával a felhasználás szempontjából 
kedvező anyagjellemzők állíthatók be. 
A kompozitanyagok egyik csoportját a bevonatos kompozitok képviselik, melyek előállítása jellemző-
en anyagfelvitellel járó felületkezeléssel történik.  
A felületkezelés egyrészt a felületi mikroszerkezet megváltoztatására, károsodásállóvá tételére, más-
részt bevonatos kompozit (módosított makroszerkezet) létrehozására irányul. Ezen célok elérése 
intenzívebb felületi energiabevitellel és/vagy ellenállóbb anyag felületre/felületbe juttatásával lehet-
séges. 
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Felületkezelés, felületi 
megmunkálás hatásai:

károsodásállóság 
(kopásállóság, 

korrózióállóság, 
fáradásállóság) 

és/vagy esztétika 
javítása

különleges anyag 
felvitelével, nagy 
fajlagos energia 

bevitelével

 
Az anyagokat feldolgozó alkatrész- és a szerszámgyártás gyakori dilemmája a két fizikailag ellentétes 

tulajdonság (keménység  szívósság) arányának kompromisszumos (szilárdságot is mérlegelő) beállí-
tása, ami gyakran a felületkezelés alkalmazását teszi indokolttá. 
Felületkezelő (felületi kérgesítő) eljárásokkal – a helyi (lokális) igénybevételekhez, követelményekhez 
igazodva – a felülettől a mag (belsőbb anyagrészek) felé változó tulajdonságok hozhatók létre eltérő 
fázisátalakulások előidézésével és/vagy különböző kémiai összetétel beállításával, minek révén meg-
valósítható a keménység (kopásállóság) és a szívósság (törésállóság) bizonyos fokú összhangja. 
Felületkezelési eljárások alkalmazása révén tehát kopásálló, megeresztésálló, korrózióálló, reveálló, 
növelt kifáradási határú vagy éppen dekoratív felületi kérgek, rétegek hozhatók létre, miáltal csak a 
felületre (kis anyagtérfogatra) korlátozódik a különleges anyag felvitele és/vagy a nagy fajlagos 
energiabevitel, általában az alapanyag nagyobb hányadának számottevő szerkezet- és tulajdonság-
változtatása nélkül. 
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Felületkezelések rendszerezése 1.

 

Felületkezelések rendszerezése  
Az ábra bemutatja a felületkezelési eljárások egy lehetséges felosztási rendszerét. Ezen felosztás 
alapja az, hogy a kezelendő tárgy felületén várhatóan fellépő maximális hőmérséklet meghaladja-e a 
tárgy anyagának olvadáspontját, vagy nem, illetve idegen anyag (hozaganyag) rákerül-e az alapanyag 
felületére, vagy nem. 
Ezek szerint beszélhetünk felületolvadásos vagy felületolvadás nélküli, illetve összetételváltozásos 
vagy összetételváltozás nélküli felületkezelésről. 
A további rendezőelv a kezelésre jellemző anyagtudományi jelenség (folyamat), illetve idegenanyag-
kötődési mód: 

• alakítási keményedés és/vagy maradó nyomófeszültség kialakulása; 
• allotróp átalakulás és/vagy nemegyensúlyi szövetszerkezet létrejötte; 
• gyors dermedés és/vagy kristályosodási mikroszerkezet-finomodás; 
• illetve fizikai hatások és/vagy adhéziós kapcsolódás; 
• kémiai átalakulások és/vagy diffúziós folyamat; 
• valamint a metallurgiai reakciók és/vagy kohéziós kötés. 

A felületolvadásos kezeléseken belül a felületi átolvasztás a felolvasztó hegesztéssel, a felületötvözés 
a felrakó hegesztéssel rokon alapokon nyugszik, illetve azokat hasonló célból alkalmazzák. 
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Alakítási keményedés,
mint a felületszilárdítás alapja

a-b) Az alakváltozást csúszósíkokon 
bekövetkező - diszlokációk által segített -
elemi elmozdulások sorozata hozza létre.
c) A rekrisztallizációs hőmérséklet alatt 
végzett képlékeny hidegalakítást a 
szemcsék alakjának és a csúszósíkok 
orientációjának megváltozása, valamint 
szálas szerkezet (szemcsehatár-menti 
szennyezések rendeződése) ill. textúra 
(szemcse-deformációval együttjáró 
kristálytani irányítottság) kialakulása 
kíséri.
d) A lágyított állapotbeli diszlokáció-
sűrűség képlékeny hidegalakítás hatására 
megsokszorozódik és a diszlokációk ilyen 
nagy számban már egymás mozgását 
akadályozzák, alakítási keményedést 
okozva.

e) A rekrisztallizációs hőmérséklet felett 
végzett alakítás a melegalakítás, amit 
rekrisztallizációs kilágyulás kísér.  

G
Lb

b 


 01,0GbGR




 
A lágyított állapotbeli diszlokáció-sűrűség képlékeny hidegalakítás hatására megsokszorozódik és a 
diszlokációk ilyen nagy számban már egymás mozgását akadályozzák, alakítási keményedést okozva. 
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Felületi allotróp átalakulás, 
mint a felületedzés alapja

 
A nem egyensúlyi szövetszerkezetet létrehozó felületedzés akkor valósul meg, ha az edzhetőség há-
rom kritériuma (az anyag megfelelő intersztíciós ötvözőtartalma: C≥0,25%, átalakulási hőmérséklet 
feletti homogenizáló izzítás: T>A3, majd a kritikusnál nagyobb hűlési sebesség: vhűlés>vkrit) közül a 
második csak bizonyos felületi kéregvastagságban teljesül (ábra). 
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Szemcsefinomítás, 
mint a felületi átolvasztás alapja

Az anyagok tulajdonságai - főként fémek és kerámiák esetében -
szemcseméret-függők. Általában finomszemcsés anyagszerkezetre 
törekszünk, mert az a mechanikai tulajdonságokra - köztük az R 
szilárdságra - kedvező hatással van.

G001,0
d

k
RΔRRR 00 

R0 és k anyagállandó, G a csúsztató 

rugalmassági modulus

 
Az anyagok tulajdonságai - főként fémek és kerámiák esetében - szemcseméret-függők. Általában 
finomszemcsés anyagszerkezetre törekszünk, mert az a mechanikai tulajdonságokra - köztük az R 
szilárdságra - kedvező hatással van. 
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Felületedzés 

és felületi 

átolvasztás 

össze-

hasonlítása

 
A lokalizált felületkezelésnek két legismertebb anyagbevitel-mentes (ötvözés nélküli) lehetősége 
allotróp átalakulást mutató ötvözetek – elsősorban acélok – esetében: 

• felületkezelés szilárd állapotban, azaz átolvasztás nélküli felületedzés; 
• felületkezelés olvadék állapotban, azaz felületi átolvasztás és azzal járó edzés. 

Mindkét variáció azonos elven alapul: a besugárzott területen a hőforrás energiájának abszorbeált 
része hővé alakul, és egy igen rövid időtartamon belül magas hőmérsékletre (ausztenitesítési, olvadá-
si, párolgási stb.) hevül az anyag vékony felületi rétege. 
Míg az elsőt inkább szerkezeti acélok, illetve gépalkatrészek, a másodikat elsősorban szerszámacélok 
vagy megmunkáló szerszámok esetében alkalmazzák. 
A felületi edzéskor és a felületi átolvasztáskor az önedződés és a gyors dermedés következtében a 
funkcionális szempontból kijelölt, továbbá jól behatárolt és relatíve vékony felületi rétegben kialakuló 
keménységnövekedés a meghatározó tényező. Ez átolvasztásnál még szemcsefinomodással is páro-
sul. Meg kell jegyezni, hogy felületkezelt rétegsávok (trackek) átfedésekor bizonyos helyeken a fellé-
pő megeresztő hatás keménységcsökkenést eredményez(het). 
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Bevonatanyagok a 

periódusos rendszerben

 
Az elemek egymás alá rendezett hét sorban (7 periódusban a 7 főkvantumszámnak megfelelően) úgy 
helyezkednek el, hogy az egymás alatti hasonló viselkedésű elemek nyolc oszlopot (főcsoportot) al-
kotnak: 
Az I.A és II.A oszlop elemei – az alkálifémek és alkáliföldfémek - reakcióképessége nagy, vízzel reagál-
va lúgos oldatokat (alkáliákat, bázisokat) képeznek. 
A III.A oszlopban a bázis- és savképzésre egyaránt hajlamos földfémek, ún. amfoter elemek találha-
tók. 
A IV.A, V.A, VI.A oszlopban az elemek fémes tulajdonságai csökkennek, az elemek nemfémes aktivitá-
sa, ill. savképző jellege az oszlop tetején a legnagyobb, fentről lefelé haladva csökken. 
A VII.A oszlopban található igen reakcióképes halogének már kifejezetten nemfémes tulajdonságúak. 
A VIII.A oszlopbeli nemesgázok kémiailag nem reakcióképes (inert) elemek, elektronszerkezetük sta-
bil. 
Azon elemek, amelyek legkülső héja elektronjainak száma nem változik - ezért kémiai viselkedésük-
ben hasonlítanak egymáshoz - valamennyien fémek. Ezeket mellékcsoportokba (I.B-VIII.B) rendezve 
adódik a "hosszú" periódusos rendszer, amelyben a fémek és az átmeneti fémek az elektronállapotok 
betöltési sorrendjének megfelelően helyezkednek el. A mellékcsoportok egymás alatti elemei hason-
lítanak egymáshoz, de alapvetően különböznek a főcsoportokat (I.A-VIII.A) alkotó elemektől. 
A hatodik, ill. a hetedik periódusban kialakuló újabb csoport elemei, az ún. lantanoidák és aktinoidák 
(a csoport első elemeiről kapták nevüket) tulajdonságai igen hasonlóak, a periódusos táblázatból 
kiemelve külön szokás feltüntetni őket. 
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Felületkezelések 

rendszerezése 2.

A rendezőelvet a felületi 

rétegképzést biztosító alapvető 

hatás (mechanikai, 

termomechanikai, termikus, 

termokémiai, kémiai, elektrokémiai, 

elektrofizikai, fizikai) jelenti.

További rendezőelv a kezelendő 

felület jellegzetes 

csúcshőmérséklete, azaz a zárt 

nyolcszögben a felületolvasztás 

nélküli, míg a két "túlnyúló" 

szegmensben a felületolvadásos 

kezelés-csoportok találhatók. 

 
Az ábra a felületkezelő eljárások olyan csoportosítási sémáját mutatja, melyben a rendezőelvet a 
felületi rétegképzést biztosító alapvető hatás (mechanikai, termomechanikai, termikus, termokémiai, 
kémiai, elektrokémiai, elektrofizikai, fizikai) jelenti. 
További rendezőelv a kezelendő felület jellegzetes csúcshőmérséklete, azaz a zárt nyolcszögben a 
felületolvasztás nélküli, míg a két „túlnyúló” szegmensben a felületolvadásos kezeléscsoportok talál-
hatók. 
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Felületkezeléshez alkalmazható energia

 
A felületkezelési eljárások jellemezhetők az alkalmazott energia eredete szerint (ábra) is: 

• elektromos ívhőt hasznosítók, melyeknél gázközegben nagy hőmérsékletű kisülés ill. részben 
ionizált állapot – normál- vagy plazmaív – hatása érvényesül; 

• elektromos ellenálláshőt hasznosítók, melyeknél nagy erősségű áram átvezetése (közvetlen 
betáplálás) vagy nagyfrekvenciás árammal gerjesztett induktor mágneses tere általi örvény-
áram-indukálás (közvetett betáplálás) a szilárd vagy olvadék állapotú anyagban Joule-hőt fej-
leszt; 

• termokémiai reakcióhőt hasznosítók, melyeknél exoterm (hőtermelő) oxidációs vagy reduk-
ciós kémiai folyamatok mennek végbe; 

• termokémiai transzport-folyamatokat aktiválók, melyeknél az anyagokban atom-
átrendeződéssel (anyagtranszporttal) járó diffúzió vagy oldódás megy végbe; 

• mechanikai alakváltozás energiáját hasznosítók, melyeknél jelentős hideg-alakítás vagy nagy 
nyomásimpulzus okozta deformáció mértéke a meghatározó; 

• mechanikai súrlódás energiáját hasznosítók, melyeknél az összekötendő anyagfelületek men-
ti mikro- vagy makrosúrlódás okozta dörzshatás érvényesül; 

• részecskesugárzás energiáját hasznosítók, melyeknél elektronok vagy ionok alkotta fókuszolt 
sugár anyagba ütközése és lefékeződése hőt fejleszt; 

• elektromágneses sugárzás energiáját hasznosítók, melyeknél fotonok alkotta fókuszolt mo-
nokromatikus lézersugárzás vagy polikromatikus fénysugárzás anyagbeli abszorpciója érvé-
nyesül. 
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Energiaforrások felületkezelésekhez való alkalmazhatósága

 
Az ábra az ismertetett energiaforrások felületkezelésekhez való alkalmazhatóságát szemlélteti (a 
fekete mezők a járatos, a szürke mezők az elvileg lehetséges eseteket jelölik). 
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Nagy energiasűrűségű hőforrások jelentősége

 
Az alkalmazható eljárások közül egyre inkább előtérbe kerülnek az ún. nagy energiasűrűségű (nagy 
teljesítménysűrűségű) felületkezelések, melyeknek összetétel-változtatás nélküli vagy 
összetételváltoztatásos, illetve felületolvasztás nélküli vagy felületolvasztásos változatai egyaránt jól 
használhatók lokális, azaz csak az arra kijelölt felületrészekre korlátozandó kezelésekhez. 
A nagy energia- (vagy teljesítmény-)sűrűségű hőforrások – a plazma, az elektronsugár és a lézer – 
elvét vázlatosan az ábra mutatja további három jellegzetes technológiai hőforrással együtt. 
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Nagy energiasűrűségű megmunkáló eljárások 

• felületi rétegfelvitelt biztosító termikus (láng-, elektromos ív-, plazma-, lézer-, 
robbantásos-) szórás;

• alakadási (alakítási) célú nagysebességű szerszámos, nyomáshullámos
(robbantásos, elektrohidraulikus, mágneses, ultrahangos) megmunkálás; lézeres 
termikus hajlítás, egyengetés és forgácsolás, továbbá integrált lézeres - mechanikus 
forgácsoló megmunkálás szerszámcseréléssel;

• funkcionális (nem csak geometriai) prototípusok gyors előállítására (rapid prototyping) 
hivatott lézeres litográfia, szelektív lézeres szinterelés és közvetlen lézeres gyártás;

• a felületi rétegek átalakítására irányuló
– plazmás-, elektronsugaras-, lézeres- szilárdító, edző, átolvasztó, ráolvasztó, 

ötvöző eljárások (beleértve a különféle célú megmunkáló hengerek 
felületérdesítését ill. -texturálását is),

– ionimplantáció,
– indukciós és ellenállásos gyorshőkezelés;

• az anyagegyesítő ill. anyagszétválasztó (plazma-, elektronsugaras-, lézeres-) hegesztés
illetve vágás és a nagysebességű vízsugaras vágás, hozzáértve:

– olcsó és gyors alakítószerszám-előállítási módszert, mely lemezből lézerrel 
kivágott szerszám-"szeletek" egymásra építését jelenti;

– lézeres hegesztés és vágás illetve képlékeny alakítás kombinált alkalmazásával 
végzett prototípus-gyártást, sőt szériagyártást (pl. összeszabott autókarosszéria-
lemezrészek gyártása és megmunkálása);

• továbbá az üvegfémek (fémüvegek) előállítására alkalmas gyorsdermesztő módszerek.

 
Egyébként a nagy energiasűrűségű megmunkálások (megmunkáló eljárások) családjába sok mindent 
belefoglalnak, így: 

• a felületi rétegfelvitelt biztosító termikus (láng-, elektromos ív-, plazma-, lézer-, robbantásos) 
szórást; 

• az alakadási (alakítási) célú nagy sebességű szerszámos, nyomáshullámos (robbantásos, 
elektrohidraulikus, mágneses, ultrahangos) megmunkálást; a lézeres termikus hajlítást, 
egyengetést és forgácsolást, továbbá az integrált lézeres – mechanikus forgácsoló megmun-
kálást szerszámcseréléssel; 

• funkcionális (nem csak geometriai) prototípusok gyors előállítására (rapid prototyping) hiva-
tott lézeres litográfiát, szelektív lézeres szinterelést és közvetlen lézeres gyártást; 

• a felületi rétegek átalakítására irányuló 
• plazmás, elektronsugaras, lézeres, szilárdító, edző, átolvasztó, ráolvasztó, ötvöző el-

járásokat (beleértve a különféle célú megmunkáló hengerek felületérdesítését, illetve 
-texturálását is), 

• ionimplantációt, 
• indukciós és ellenállásos gyorshőkezelést; 

• anyagegyesítő, illetve anyagszétválasztó (plazma-, elektronsugaras, lézeres) hegesztést, illet-
ve vágást és a nagy sebességű vízsugaras vágást, hozzáértve: 

• az olcsó és gyors alakítószerszám-előállítási módszert, mely lemezből lézerrel kivá-
gott szerszám-„szeletek” egymásra építését jelenti; 

• lézeres hegesztés és vágás, illetve képlékeny alakítás kombinált alkalmazásával vég-
zett prototípusgyártást, sőt szériagyártást (pl. összeszabott autókarosszéria-
lemezrészek gyártása és megmunkálása); 

• továbbá az üvegfémek (fémüvegek) előállítására alkalmas gyorsdermesztő módszereket. 
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Nagy energiasűrűség fogalma

Nagy energiasűrűség (nagy teljesítménysűrűség):

• p ≥ 102 W/mm2 = 104 W/cm2 = 108 W/m2;

Ultra (vagy extrém) nagy energiasűrűség:

• p ≥ 104 W/mm2 = 106 W/cm2 = 1010 W/m2;

 Számításához azt a területet veszik figyelembe, ami a hőforrás 
teljesítményének vagy energiájának 63 %-át, azaz (1-[1/e])·100%-át 
tartalmazza.

 
Nagy energiasűrűségről (nagy teljesítménysűrűségről) akkor szokás beszélni, ha a fajlagos teljesít-
mény- (energia-) bevitel meghaladja a 102 W/mm2 = 104 W/cm2 = 108 W/m2-es értéket. 
Az említett határérték azonban nem különíti el jól és egyértelműen a hagyományos, illetve az általá-
ban nagy energiasűrűségűként emlegetett hőforrásokat, eljárásokat. Talán ez indokolhatta, hogy 
bevezették az ultra- (vagy extrém) nagy energiasűrűség fogalmát is, mely már ténylegesen csak a 
plazmás, de főképp az elektronsugaras és a lézeres eljárásokat jellemezheti, ami számszerűsítve a 104 
W/mm2 = 106 W/cm2 = 1010 W/m2-es érték – sugárfókuszolás útján történő – megvalósíthatóságát 
jelenti. 
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Technológiai hőforrások jellemzői

hevítési módok

jellemzők
teljesítménysűrűség

[W/mm2]

hatásidőtartam

[s]

hőforrás

hőmérséklet [C]

hőfejlődés
ellenállás impulzus 

hevítés
101 - 103 0,01 - 0,2 -

a
indukciós

hevítés
100 - 2102 0,1 - 5,0 -

munkadarabban
indukciós impulzus

hevítés
101 - 3102 0,001 - 0,5 -

hőfejlődés
láng-

hevítés*
101 - 5102 0,1 - 2,0 3000 - 3200

a
elektromos 

ívhevítés**
5100 - 2102 0,1 - 1,0 4000 - 5000

hőforrásban
plazma-

hevítés***
5100 -103 (-106) 0,01 - 0,1 10000 - 20000

hőfejlődés
elektronsugaras 

hevítés
101 - 107 0,001 - 0,1 -

hőforrás -

munkadarab
lézeres hevítés 101 - 107 0,001 - 0,1 -

kölcsönhatáskor
lézeres impulzus 

hevítés
102 - 108 0,001 - 0,1 -

* C2H2+O2 láng; **AWI ív; ***Ar plazma

 
A táblázat összehasonlítja néhány hőforrással végzett hevítés jellegzetes adatait. 
Az extrém nagy energiasűrűségű, azaz fókuszolható hőforrások mint koncentrált hőbevitelt biztosító 
technológiai megoldások fontosabb technikatörténeti vonatkozásai a következők: 
A plazmával (ionizált, vagyis elektromosan vezető gázokkal) H. Gerdiennek és A. Lotznak már 1922-
ben sikerült kb. 50 000 K állandósult hőmérsékletet elérni. Az első gyakorlati plazmaíves megmunká-
lóeszköz az 1955-ben kifejlesztett vágópisztoly volt. Felületkezelési célokra 1961-től, hegesztésre 
1963-tól alkalmazzák a technikai (viszonylag kis ionizációs tényezőjű) plazmát. 
Németországban a Siemens cégnél M. von Pirani már 1907-ben szabadalmi jogot kapott az elektron-
sugarak hőforrásként való alkalmazására, nagy olvadáspontú fémek olvasztására. Elektronsugaras 
hegesztőberendezéssel 1950-ben Steigerwald végzett sikeres kísérleteket, majd 1958-ban helyezték 
üzembe a valóban jól használható berendezések első példányait. Főként megfelelő vákuumtechnikai 
feltételek hiánya eredményezte ezt az 1907-hez képest jelentős „késést”. 
A lézer (LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = fényerősítés a sugárzás 
gerjesztett emissziójával) alapvető tulajdonságait Albert Einstein már 1917-ben felismerte, de csak a 
mézer (MASER = Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation = mikrohullámú erősí-
tés a sugárzás gerjesztett emissziójával) felfedezése után 1960-ban sikerült az amerikai Theodore 
Harold Maimannak kísérletileg bizonyítania a mézerben megvalósuló mikrohullámú erősítést impul-
zusüzemű rubinlézer konstrukcióval az optikai színképtartományban is. 1962 óta foglalkoznak szerke-
zeti anyagok lézeres megmunkálásának technológiáival. 
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Nagy energiasűrűségű 
felülettechnológiák

 

Nagy energiasűrűségű felülettechnológiák 
A baloldali ábra az ultranagy energiasűrűségű – tehát plazmás, elektronsugaras, lézeres – felületkeze-
léseket foglalja össze, zárójelben megemlítve az adott eljárások elterjedt angol elnevezéseit is. Az 
ábrában szereplő szilárd állapotú és olvadék állapotú, illetve termikus és termokémiai kezeléseken 
kívül egyes szakirodalmak megemlítenek gőz állapotú felületkezelő (lézerrel intenzifikált pirolízises és 
fotolízises CVD, lézeres PVD stb.) és elektrolitikus (lézerrel gyorsított árammentes bevonó, eloxáló, 
stb.) eljárásokat is. 
A jobboldali ábra pedig még tovább szűkítve (szemléltető vázlatokkal kiegészítve) a lézeres és az 
elektronsugaras felületedzést, felületi átolvasztást, felületi ráolvasztást és felületötvözést hasonlítja 
össze. 
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Fókuszolható technológiai hőforrások beállítási 
paraméterei 

q [J/mm] fajlagos hőbevitel

p [W/mm2] teljesítménysűrűség

th [s] hatásidőtartam

e [J/mm2] felületi energiasűrűség

e’ [J/mm3] térfogati

energiasűrűség

e* [J/mm2√s] súlyozott

energiasűrűség

Súlyozott energiasűrűség:

 
A fókuszolható technológiai hőforrások beállítási paraméterei közül az anyagmegmunkálási hőciklust 
(termikus anyagtechnológiai folyamatokat) és annak eredményét lényegesen meghatározza (ábra 
háromszöge): 

• a sugárteljesítmény: P [W = J/s], 
• a fókuszolt sugár által érintett anyagzóna – felületi fókuszfolt – jellemző mérete: df [mm], 
• a munkadarab és a sugár egymáshoz viszonyított relatív sebessége vr [mm/s]. 

Az ábrán látható technológiai paraméter-háromszögből adódnak a nagy energiasűrűségű megmunká-
lások fő energetikai, illetve energiasűrűségi jellemzői: 

• a teljesítmény (P) és a relatív sebesség (vr) hányadosa, ami az ömlesztő hegesztésekre is álta-
lánosan értelmezett fajlagos hőbevitel; 

• a teljesítmény (P) és a fókuszfoltméret (df) négyzetének hányadosa, a teljesítménysűrűség; 
• a fókuszfoltméret (df) és a relatív sebesség (vr) hányadosa, az ún. hatásidőtartam; 
• a teljesítmény (P) és a fókuszfoltméret (df) – relatív sebesség (vr) szorzat hányadosa, a felületi 

energiasűrűség; 
• a teljesítmény (P) és a fókuszfoltméret négyzete (df

2) – relatív sebesség (vr) szorzat hányado-
sa, a térfogati energiasűrűség; 

Ez utóbbi kettő jobban kifejezi a technológia „hatását”, mivel mindhárom paramétert együttesen 
figyelembe veszi, sőt megadható az energiasűrűségnek egyfajta „súlyozott” értéke is (ábra alsó ré-
sze), amelyben a fókuszfoltméret (df) és a relatív sebesség (vr) hatása kitevőiken keresztül „korrigál-
va” szerepel. 
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q fajlagos hőbevitel; p teljesítménysűrűség; 

th hatásidőtartam; e felületi energiasűrűség; e’ térfogati 

energiasűrűség; e* súlyozott energiasűrűség
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A q a teljesítmény (P) és a relatív sebesség (vr) hányadosa, ami az ömlesztő hegesztésekre is általáno-
san értelmezett fajlagos hőbevitel vagy szakaszenergia. 
A p a teljesítmény (P) és a fókuszfoltméret (df) négyzetének hányadosa, a teljesítménysűrűség, mely 
tartalmaz(hat) egy fókuszgeometria-faktort (Y) is, aminek értéke négyzetfolt esetén 1, köralak esetén 

/4 = 0,785. 
A th a fókuszfoltméret (df) és a relatív sebesség (vr) hányadosa, az ún. hatásidőtartam, azaz egy felüle-
ti anyagi pont fókuszfoltban való tartózkodási ideje. 
Az e a teljesítménysűrűség (p) és a hatásidőtartam (th) szorzata vagy másképpen a teljesítmény (P) és 
a fókuszfoltméret (df) – relatív sebesség (vr) szorzat hányadosa, ami felületi energiasűrűségnek vagy 
fajlagos planimetrikus energiabevitelnek is nevezhető a mértékegysége alapján. 
Az e’ a teljesítménysűrűség (p) és relatív sebesség (vr) hányadosa vagy másképpen a teljesítmény (P) 
és a fókuszfoltméret négyzete (df

2) – relatív sebesség (vr) szorzat hányadosa, ami térfogati energiasű-
rűségnek vagy fajlagos volumetrikus energiabevitelnek tekinthető a mértékegysége alapján. 
Az e* az energiasűrűségnek egyfajta „súlyozott” értéke, amelyben a fókuszfoltméret (df) és a relatív 
sebesség (vr) hatása kitevőiken keresztül „korrigálva” szerepel. 
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Elektronsugaras és lézeres eljárások 
paramétertartományai
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Az ábra néhány termikus eljárás hőforrását hasonlítja össze a hatásidőtartam (th) és a teljesítménysű-
rűség (p) logaritmusos koordináta-rendszerében. Jól megmutatkozik az elektronsugaras és a lézeres 
technológiák hagyományos módszerekkel nem „helyettesíthető” sajátossága, a bennük rejlő techni-
kai lehetőségek különlegessége. Az előzőekben meghatározott teljesítménysűrűség, illetve hatásidő-
tartam logaritmusos függvénykapcsolatának lineáris paramétervonalai a két tényező szorzataként 
felírható felületi energiasűrűség állandó értékeit jelölik ki. 
Viszonylag kis teljesítménysűrűségeknél – melyek hatására még nem következik be a felület menti 
réteg megolvadása – a gyors melegedés, illetve lehűlés következtében edződés (keménységnöveke-
dés) vagy rekrisztallizáció (kilágyulás) következik be. A teljesítménysűrűség további növelése révén 
elérhető a munkadarab felületének megolvadása, majd tovább növelve a sugárintenzitást, megindul 
az alapanyag elpárolgása. Ha a felület könnyen gőzzé váló szennyezőket tartalmaz, akkor lehetővé 
válik a felület tisztítása is. Lézer esetében az elpárolgott anyagrészecskék abszorbeálják a beeső 
fényt, elősegítve ezáltal plazmaáttörés kialakulását. A plazmával járó lökéshullám, UV-sugárzás és 
magas hőmérséklet hatására lehetővé válik a környező atmoszféra atomjainak, ionjainak az alap-
anyagba való beépülése (szintézis, oxidáció stb.). A gyors hűtés – egy bizonyos küszöbérték meghala-
dása után – a felület menti réteg üvegesedését, amorfizálódását okozhatja. Az esetek többségében a 
felületi réteg keménységének lényeges növekedése figyelhető meg, ami a technológiai felhasználás 
szempontjából elsődleges fontosságú. 
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Nagy energiasűrűségű megmunkálások 
technológiai jellemzői

anyagminőségi

paraméterek

energiabeviteli

paraméterek

sugárminőségi

paraméterek

alapanyag közvetlen hőbevitel sugárkoncentrálás

"szükséges"
 kémiai összetétel

(C, Öi, Ce, Öe)

 teljesítmény

(névleges, maximális)

 fókuszfolt

(méret, alaktényező)

alap-

paraméterek
 hőfizikai jellemzők

(, a, L; Top, (Ts, Tl); Trekr, A1, A3)

 effektív érték

(hatásfok, abszorpciós tényező)

 munkatávolság, fókuszpozíció

(fókuszáram; defókusz)

 geometriai jellemzők

(alak, méretek, felülettopográfia)

 üzemmód

(folyamatos, szakaszos)

 sugárprofil, módusszerkezet

(energiaeloszlás, polarizáció)

 kiinduló állapot

(szemcsenagyság, szövet.)

 relatív sebesség

(mozgó sugár, mozgó mdb.)

 környezeti közeg és nyomás

(vákuum, védőgáz)

hozaganyag közvetett hőbevitel sugáreltérítés

"lehetséges"
 összetétel

(ötvözők, szennyezők)

 totális előmelegítés

(egész munkadarabra; T0, mód)

 kezdőpozíció

(statikus sugár-elpozícionálás)

segéd-

paraméterek
 finomság

(szemcseméret, méreteloszlás)

 lokális előmelegítés

(következő rétegsávra; T0*)

 pályaalak

(dinamikus sugármozgatás)

 felviteli mód

(kezelés előtt, kezelés közben)

 lokális utóhőntartás

(előző rétegsávra; sávátfedés)

 amplitúdó

(dinamikus sugármozgatás)

 réteggeometria

(vastagság, pórusosság)

 totális utóhőntartás

(egész munkadarabra; Tu, mód)

 frekvencia, ciklusidő

(dinamikus sugármozgatás)

 
A kívánt célt (csak olvasztás nélküli edzés vagy átolvasztás is) befolyásoló paramétereket, azaz a nagy 
energiasűrűségű felületkezelés technológiai jellemzőit három jellegzetes csoportba sorolhatjuk, úgy-
mint anyagminőségi, hőbeviteli és sugárminőségi paraméterek. Ez utóbbiak alap- és segédértékei 
együttesen az ömlesztő hegesztéstől, a segédértékei önmagukban a nagy energiasűrűségű hegesztés-
től teszik eltérővé az olvasztásos felülettechnológiákat. Ezen paraméterek rendszerezett áttekintését 
teszi lehetővé a táblázat. 
Az alkalmazható nagy energiakoncentráció tehát igen rövid hevítési periódust és nagy hőmérséklet-
gradienst eredményez az „exponált” felületi zónában. A hűlési periódusban a hőáram a munkadarab 
össztérfogatához képest csekély kiterjedésű hevített zónából a hőmérséklet-gradiens irányának meg-
felelően a hideg(ebb) alaptestbe irányul. Ez az „önhűtési” folyamat az anyag hővezetési tényezőjétől 
függően rendkívüli hűlési sebességet biztosít, az acélok átalakulási hőmérsékletei eltolódnak, a fázis-
átalakulást szenvedő anyagmennyiség megváltozik. A munkadarab egészéhez képest alacsony termi-
kus terhelés csekély méret- és alaktorzulást eredményez, általában utánmunkálási igény nélkül. 
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Nagy teljesítménysűrűségű elektron- és lézersugaras hőforrások 
és a velük végzett felületkezelések jellemzői: 

• gyorsan ki-be kapcsolhatók, pontosan, tehetetlenség nélkül, kontaktusmentesen adott helyre és 
mélységre (bonyolult geometriák követésére) pozícionálhatók;

• az egyébként nehezen hozzáférhető kezelési helyek is egyszerűen elérhetők (a sugárforrás -
munkadarab távolság nincs szűk tartományra korlátozva);

• pontosan beállítható és jól ellenőrizhető a fókuszpozíció és a fókuszméret illetve a kezelési sáv-
követés;

• a teljesítmény nagy pontossággal szabályozható (csak az melegszik amit kezelni akarunk), de az 
elérhető kezelési mélység limitált;

• könnyen (tisztán elektronikus úton) valósul meg a folyamatszabályozás (a folyamatparaméterek 
egyszerűen, flexibilisen, gyakran fokozatmentesen változtathatók, adott berendezésnél jól 
reprodukálhatók), a kezelési ciklus gyorsan ki-bekapcsolható illetve jól automatizálható (minden 
eljárásparaméter számítógéppel vezérelhető);

• folyamatos mellett impulzusos üzemmód is lehetséges;
• a kisebb hőbevitel illetve kisebb termikus igénybevétel következtében a munkadarab nagyobb 

tömege hideg rugalmas állapotban marad, keskenyebb hőhatásövezet jön létre, kisebbek a 
deformációk és a méretváltozások, lehetővé válik előzetesen hőkezelt illetve hőérzékeny állapotú 
anyagok felületkezelése is;

• a vákuumos illetve a védőgázas kezelésnél sima, tiszta, szennyezés-, oxidáció- és ötvözőkiégés-
mentes felület érhető el különösebb utómunkálási igény nélkül;

• a nagyobb alkalmazható kezelési sebesség révén kisebb a főidő, nő a termelékenység, viszont 
magasak a beruházási és az üzemeltetési költségek, így jó kihasználtsági fokra kell törekedni a 
meglévő berendezésnél;

• a "láthatatlan" sugárveszély egészségkárosító hatása ellen biztonsági eszközökre illetve 
intézkedésekre van szükség.

 
A nagy teljesítménysűrűségű elektron- és lézersugaras hőforrások és a velük végzett felületkezelések 
további jellemzői: 

• gyorsan ki-be kapcsolhatók, pontosan, tehetetlenség nélkül, kontaktusmentesen adott helyre 
és mélységre (bonyolult geometriák követésére) pozícionálhatók; 

• az egyébként nehezen hozzáférhető kezelési helyek is egyszerűen elérhetők (a sugárforrás–
munkadarab távolság nincs szűk tartományra korlátozva); 

• pontosan beállítható és jól ellenőrizhető a fókuszpozíció és a fókuszméret, illetve a 
kezelésisáv-követés; 

• a teljesítmény nagy pontossággal szabályozható (csak az melegszik, amit kezelni akarunk), de 
az elérhető kezelési mélység limitált; 

• könnyen (tisztán elektronikus úton) valósul meg a folyamatszabályozás (a folyamatparaméte-
rek egyszerűen, flexibilisen, gyakran fokozatmentesen változtathatók, adott berendezésnél 
jól reprodukálhatók), a kezelési ciklus gyorsan ki-be kapcsolható, illetve jól automatizálható 
(minden eljárásparaméter számítógéppel vezérelhető); 

• a folyamatos mellett impulzusos üzemmód is lehetséges; 
• a kisebb hőbevitel, illetve kisebb termikus igénybevétel következtében a munkadarab na-

gyobb tömege hideg rugalmas állapotban marad, keskenyebb hőhatásövezet jön létre, kiseb-
bek a deformációk és a méretváltozások, lehetővé válik előzetesen hőkezelt, illetve hőérzé-
keny állapotú anyagok felületkezelése is; 

• a vákuumos, illetve a védőgázas kezelésnél sima, tiszta, szennyezés-, oxidáció- és 
ötvözőkiégés-mentes felület érhető el különösebb utómunkálási igény nélkül; 
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• a nagyobb alkalmazható kezelési sebesség révén kisebb a főidő, nő a termelékenység, viszont 
magasak a beruházási és az üzemeltetési költségek, így jó kihasználtsági fokra kell törekedni a 
meglévő berendezésnél; 

• a „láthatatlan” sugárveszély egészségkárosító hatása ellen biztonsági eszközökre, illetve in-
tézkedésekre van szükség. 
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Lézer

ENERGIA BEVITEL ELEKTROMOS KISÜLÉS RÉVÉN

TELJESEN 

VISSZAVERŐ 

TÜKÖR

RÉSZBEN 

ÁTERESZTŐ 

TÜKÖR
LÉZER 

GÁZ

LÉZER-

SUGÁR

Az ipari gyakorlatban leggyakrabban a 10,6 μm hullámhosszúságú CO2 (CO2+N2+He)

és az 1,06 μm hullámhosszúságú Nd:YAG (Nd3+:Y3Al5O12) lézereket használják.

 

Lézer 
A lézer felfedezése új távlatokat nyitott számos tudományágban: „Egy megoldás, ami keresi a prob-
lémát”. 
Az első évtizedben elsősorban laboratóriumi körülmények között kezdődtek meg a lehetséges alkal-
mazások feltérképezései. 
A második évtized már hozott jó néhány vitathatatlan eredményt a méréstechnikától egészen a táv-
érzékelésig. 
A a harmadik évtizedben a lézer az ipari eszközök rangjára emelkedett. 
Azóta alkalmazása egyértelműen nagy perspektívát jelent, a kiépült és a fejlesztés alatt álló technoló-
giai háttér révén a tömeggyártásban való alkalmazása is gazdaságossá válik. 

Az ipari gyakorlatban leggyakrabban a 10,6 m hullámhosszú CO2- (CO2+N2+He) és a 1,06 m hullám-
hosszúságú Nd:YAG = (Nd3+:Y3Al5O12) lézereket használják leginkább, mivel az ezek által kibocsátott 
fény az infravörös tartományba esik, s ezt a megmunkálható anyagok többsége jól abszorbeálja. 
Egy lézer sugárzást kibocsájtó anyagból, populáció inverziót létrehozó szivattyúzó-rendszerből és 
visszacsatolás révén fényerősítő rezonátorból áll. Az energiának a rezonátorból való kicsatolására az 
egyik tükör részben áteresztő tulajdonságú. Az áteresztőképesség tipikus értéke impulzus üzemű 
lézerekre 50...60%, folytonos üzemű lézerekre 0.1...2.0%. 
A lézeres megmunkáló berendezések főbb egységei a következők: 

• sugárforrás: a kimeneti teljesítményt biztosító rezonátoregység, mely tartalmazza az aktív 
anyagot (polírozott kristályrúd, nagytisztaságú gázkeverék a kisülőcsőben), a szivattyúzó ele-
meket (villanólámpa, nagyfeszültségű katód ill. anód), a visszacsatoló-erősítő tükröket (rész-
ben visszaverő/áteresztő ill. teljesen visszaverő). Gázlézereknél a megfelelő teljesítmény biz-
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tosításához szükséges kisülési csőhossz hajtogatva is beépíthető és így a berendezés terje-
delme redukálható. 

• nagyfeszültségű tápegység: gerjesztési (kisülési) feszültséget biztosító, tág határok között 
szabályozható, stabilizált egyenfeszültségű áramforrás. 

• gázellátó rendszer: CO2-lézernél a megfelelő keverési arányú gázkeverék előállítását és to-
vábbítását biztosító egység gázpalackokkal, nyomás-és áramlásszabályozókkal. Kb. 5% CO2-
ből, 20% N2-ből és 75% He-ból álló keverék azért szükséges, mert a közvetlen gázkisülés tiszta 
szén-dioxidban nem hozható létre. A nitrogén könnyű begyújtása révén gerjeszti a CO2-
molekulákat, a hélium pedig az alsó lézerszint populációját csökkenti. A gázkeverék keringe-
téséről, nyomásáról megfelelő teljesítményű és konstrukciójú szivattú(k) gondoskodik(-nak). 

• hűtő (hőcserélő) rendszer: a biztonságos és megbízható teljesítményleadás érdekében szük-
séges berendezés, melynek feladata az aktív közegnek ill. tartójának, elektródáknak, tükrök-
nek állandó hőmérsékleten való tartása. Vízhűtés csak ionmentesített vízzel valósítható meg. 

• vezérlő-szabályozó egység: feladata az előbb felsorolt egységek állapotának felügyelete, pa-
ramétereik szabályozása, a megmunkálási folyamat levezérlése, ill. külső perifériák irányítása. 

• fókuszoló rendszer: kisebb teljesítményeknél általában transzmisszív (áteresztő) optikai len-
csékkel, nagyobb teljesítményeknél reflektív (visszaverő) optikai tükrökkel valósul meg. Ez 
utóbbiak kevésbé érzékenyek a füstre, fröcskölésre ill. könnyebben karbantarthatók. Készül-
hetnek bevonat nélkül (finoman polírozott rézből) vagy bevonattal (arany-, molibdén-réteg). 

• védőgázellátó egység: palackokból, keverőkből és áramlásszabályzókból, ill. a feladatnak 
megfelelő kiképzésű bevezető-fejekből áll, hogy az ömledékvédelem mellett - szükség esetén 
- a varratvédelem is megoldott legyen. 

• sugárkapcsoló és -elosztó egység: feladata az azonos sugárforráshoz tartozó különböző léze-
res munkaállomásokhoz a sugár továbbítása, terelése tükrök segítségével. Ilyen módon nö-
velhető a berendezés kihasználtsági tényezője (kétkészülékes munkadarab adagolás), univer-
zalitása (hegesztés/vágás). 

• lézerfej és/vagy munkadarab mozgató egység: CNC-manipulátor, többszabadságfokú robot 
ill. forgató-billentő asztal, többkoordinátás szánrendszer lehet. 

• beállítólézer: igen kis teljesítményű, látható fényt kibocsájtó (pl. He-Ne lézer), mely a sugár-
pozícionálást ill. annak ellenőrzését nagymértékben megkönnyíti. Különösen nagy kimenő 
teljesítményű lézereknél van jelentősége, melyet megmunkáláskor a fő lézerfény útjából ki-
csatolnak. 
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Lézerjellemzők

 
Lézersugárzást kibocsájtó anyagok lehetnek gázok, dielektromos egykristályok ionjai, félvezető kristá-
lyok, szilárd oldatok (pl. üveg) ionjai ill. molekulái, folyékony oldatok stb. 
Általánosan érvényes, hogy a  gerjesztett anyag energialeadás útján alacsonyabb energiaszintű álla-
potba megy át és az így felszabaduló energia spontán emisszióval vagy indukált emisszióval sugárzás-
ként vagy - sugárzásmentesen - hőként kerülhet a környezetbe. A gerjesztett emisszió egyik előfelté-
tele az inverzió, azaz az egyes energiaszintekhez tartozó részecskeszám-populáció megfordítása. 
A lézersugárzást kibocsájtó anyagba való energiabevitelt gerjesztésnek, szivattyúzásnak nevezik, 
melynek több módszere különböztethető meg: 

• optikai szivattyúzás (fénygerjesztés): Xe- vagy Kr- villanólámpákkal, nagynyomású Hg-gőz 
lámpával, hosszúívű Xe- vagy Kr-kisülési lámpákkal, jód-kvarc lámpával; dielektromos szilárd 
testek vagy folyadékok esetén. 

• villamos gázkisülés közben fellépő elektronütközés: üveg-, kvarc-, kerámia-csövekben, kis 
nyomáson, állandó cserélődést biztosító hossz-vagy keresztáramoltatással; gázok esetén. 

• elektron-lyuk párok előállítása pn-átmenetekben; szennyezett félvezetők esetén. 
• exotermikus vegyi folyamatok beindítása: fotolízissel; különböző vegyületek esetén. 

A szivattyúzás az alapállapotból a széles gerjesztősávba történik, ahonnan gyors, sugárzás nélküli 
átmenet következik be egy metastabil szintre. E szint és az alapszint között megy végbe a lézerátme-
net a háromszintes ill. e szint és egy közbülső szint között a négyszintes rendszerű lézeranyagokban 
(baloldali ábra felső része). 
Ehhez a visszacsatolás optikai úton, két azonos görbületi sugarú tükörrel történik, melyek kielégítik a 
rezonátorok stabilitási feltételeit (baloldali ábra jobb széle). 
A lézer kimenőteljesítménye az ún. Q-kapcsolással növelhető. Ez a lézerközeg olyan gerjesztésével 
érhető el, amikor a populáció inverzió létrejön, de a tengelymenti tükrökről a visszacsatolást késlelte-
tik. Ilyen módon nagy amplitúdójú, gyors felfutási idővel rendelkező kimenő impulzusok keletkeznek 
(baloldali ábra bal széle). 
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A lézerfény intenzitáseloszlása - alapmódus esetén, a nyaláb hossztengelyére merőleges keresztmet-
szetben - a Gauss-formulával írható le. A nyalábderék - a Gauss-nyaláb legkisebb keresztmetszetű 
része - és a hullámhossz egyértelműen jellemzik a lézerfényt (baloldali ábra alsó része). 
A legelterjedtebb ipari lézer a 10.6 mikrométer (infravörös) hullámhosszúságú CO2-lézer, melynek 
különböző módosulatait a jobboldali ábra mutatja be. 

• lassú axiális áramlású CO2-lézer: a CO2+N2+He gázkeverék a rezonátor optikai tengelyével 
párhuzamosan áramlik, mellyel kb. 50...80W kimenő teljesítmény érhető el kisülési cső méte-
renként, így 50...1000W összteljesítményű berendezések építhetők. Hűtés a lézercső falán 
keresztül konvekcióval lehetséges. 

• gyors axiális áramlású CO2-lézer: a nagy gázsebesség és a hőcserélőn történő keresztülára-
moltatás 2kW/kisülőcső-méter egység- ill. 500...6000W összteljesítmény elérését teszi lehe-
tővé. 

• gyors keresztáramoltatású CO2-lézer: a gázkeverék hőmérsékletének redukálása, hőcserélőn 
keresztüli cirkuláltatása, az inverzió fokozása a hosszához képest relatíve tágas lézercsőben a 
sugár többszöri átterelését és kb. 1kW/m egységteljesítmény elérését teszi lehetővé. 

• TEA CO2-lézer: a lézerrezonátor hossztengelyére merőleges irányban gerjesztett atmoszféri-
kus nyomású gázkeverékkel 1MW teljesítményű lézerimpulzusok is előállíthatók kisülőcső-
méterenként. 

- ELION CO2-lézer: a keresztirányú elektromos mezőben nagy energiájú elektronok gerjesztik a 
nagynyomású (106 Pa) gázkeveréket. Az elektromos térerő változtatásával a gerjesztés jó ha-
tásfokkal szabályozható. 
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Lézeres anyagmegmunkálások

A nagy teljesítményű lézersugár – szemben az 

elektronsugárral – vákuum nélkül is nagy 

energiasűrűséget biztosító, térben és időben 

koherens, kis divergenciájú 

monokromatikus fénynyaláb, mellyel 

bármilyen optikailag elérhető felület 

megmunkálható. 

A lézersugár-források hatásfoka viszonylag alacsony, ezért a lézeres 

megmunkálások hatékonyságát döntő mértékben befolyásolja az 

elnyelt energiahányad. Az elnyelt energia mennyisége többek között 

függ: a lézersugár teljesítménysűrűségétől, módusszerkezetétől, a 

besugárzott felület abszorbeáló képességétől. 

 
A lézersugárzást alkotó fotonok a kezelt felületről részben visszaverődnek, részben elnyelődnek. Ez 
utóbbiak energiájukat a megmunkálandó anyag atomjainak, illetve molekuláinak rezonanciafrekven-
ciájukon történő gerjesztéssel adják át. A fotonok behatolási mélysége igen csekély, így a jelentős 
mélyhatást a koncentrált energia hővezetés útján való terjedése okozza. Természetesen a kezelés 
közvetlen helyétől távolodva a felhevült részek a külső környezet felé hőt adnak le. 
Ha a lézersugár intenzitása elegendően nagy, és a relatív mozgási sebesség nem túl gyors, akkor a 
lézersugár közepén a munkadarab bizonyos vastagságában fémgőz keletkezik, és gőzzel telített csa-
torna alakul ki. Ebben a gőzcsatornában a sugárteljesítmény jelentős része vagy a plazmaképződés 
miatt, vagy a Fresnel-mechanizmusnak megfelelően a csatorna falán kialakuló abszorpció miatt és a 
többszörös visszaverődés folytán – amely a gőzcsatornát mint egy fekete testet működteti – elnyelő-
dik. 
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Lézer - mint elektromágneses sugárzás

polarizáció:

hullámhossz:

 
A nagy teljesítményű lézersugár – szemben az elektronsugárral – vákuum nélkül is nagy energiasűrű-
séget biztosító, térben és időben koherens, kis divergenciájú monokromatikus fénynyaláb, melynek 
jellemzője a hullámhossz és a polarizáció. 
Az indukált emissziós lézerfolyamatban részt vevő átmenetek energiakülönbségétől és az optikai üreg 
(rezonátor) rezonancia-hullámhosszaitól függ. A megmunkálandó anyag abszorpciós (elnyelési) té-
nyezőjét befolyásolja, hogy a hullámhossz az optikai tartomány melyik részére esik. A gyakorlatban 

elterjedt CO2-lézereknél a 10,6 m az infravörös, Nd:YAG-, illetve Nd:üveg-lézereknél az 1,06 m a 
közeli infravörös tartományba esik. Ez utóbbit a fémek jobban abszorbeálják. 
A lézer mint fénysugár viselkedése a fény terjedési irányára merőleges, egymással derékszöget alkotó 
elektromos és mágneses rezgések fogalmával írható le. Egy sugár akkor síkban poláros, ha az elekt-
romos rezgés csupán egy síkban történik. 
A lézer kimenete lehet polarizált vagy nem polarizált, sőt polarizált sugárnyalábot a nem polarizáltból 
is létre lehet hozni megfelelő polarizáló anyagok, prizmák alkalmazásával, de ez együtt jár a kimeneti 
intenzitás csökkenésével. Ha a polarizáció síkja párhuzamos a kezelés irányával, akkor nagyobb, ha 
merőleges, akkor kisebb relatív sebesség engedhető meg a megfelelő réteggeometria érdekében. 
Lineáris polarizáció (nem forgó polarizációs sík) esetén a felületkezelés iránya (polarizációs szög) pon-
tosan tartandó, cirkuláris polarizáció (forgó polarizációs sík) esetén tetszőlegesen megválasztható. 
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Lézerek Transzverzális ElektroMágneses módusai

 
A rezonátortól, az aktív közeg vagy az azt tároló cső geometriai viszonyaitól, a szivattyúzó rendszertől 
ill. a szivattyúzó teljesítménytől függően a rezonátorban egy bizonyos számú longitudinális és transz-
verzális önrezgésmódus alakulhat ki. A longitudinális módusok a frekvencia-tartomány kiszélesedését 
jelentik, míg a transzverzális módusok a lézersugár divergenciáját és ezzel átmérőjét határozzák meg. 
Az alapmódus egy ideális, korlátolt elhajlású síkhullámnak felel meg, és e fényhajlás határozza meg a 
legkisebb fókuszolható átmérőt. Az anyagmegmunkáláshoz szükséges teljesítményeken a lézergene-
rátorok általában nem üzemeltethetők tisztán alapmódusban, azaz a leadott sugárzás nem teljesen 
korlátolt elhajlású. 
Az indukált emissziós folyamattal keltett elektromágneses tér tehát bizonyos megengedett konfigu-
rációk (módusok) felvételére kényszerül a peremfeltételeknek (csőátmérő, tükörablak, rezonátorerő-
sítés, lézeranyag-inhomogenitás, pumpáló teljesítmény) megfelelően. Mivel az ideálistól eltérően 
általában több átmenetből keletkezik a lézerfény – beleértve az egynél több axiális hullámból kelet-
kező longitudinális, illetve a különböző keresztmetszeti intenzitáseloszlású transzverzális (TEM) 
módusokat –, így kisugározva bizonyos kitüntetett eloszlásokban lép ki, egyszerűbb vagy bonyolul-
tabb alakzatokat felvéve. 
A módusszerkezet osztályozása a terjedési irányra merőleges síkban látható kimeneti eloszlásképen 
alapul. A Transzverzális ElektroMágneses (TEM) módusszám jelölése (indexelése) e síkban lévő két 
merőleges tengelyen található zérushelyek számával történik, azaz a módusszámok eggyel kisebbek. 
mint a „fényes” zónák számai. A legegyszerűbb, jól fókuszolható, Gauss-energiaeloszlású TEM00-
módus, illetve -sugár a még jobb fókuszolhatóság érdekében instabil rezonátorral továbbformálható. 
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A felületkezelt réteggeometria a teljesítménysűrűség és a teljesítmény-

eloszlás változtatásával szabályozható, ami egyenértékű a hőciklus 

szabályozásával. E szabályozás három legelterjedtebb módszere:

• a sugár defókuszálása (szélesítése) a stacioner sugárral való 
kezelés egyik módja, korlátozott mélységű és adott szélességű 
felületolvasztott vagy felületedzett anyagsáv(ok) létrehozása céljából.

• a sugár oszcillálása (lengetése, rezgetése) a sugár dinamikus 
eltérítését jelenti. A hőciklus az eltérítés pályájától, irányától, 
frekvenciájától és amplitúdójától függ.

• a sugár pulzálása (szaggatása) elektronikus úton - a sugár be-
kikapcsolásával - impulzusos kezelést tesz lehetővé. Az impulzus 
frekvenciájának és kitöltési tényezőjének megválasztásával elérhető, 
hogy a sugárszaggatás ellenére a kezelt anyagsáv folyamatos 
maradjon.

A sugár defókuszolása és lengetése a munkarendet lágyabbá teszi
a hőbevitel bizonyos mértékű növelése révén.

Az impulzustechnika célja a munkarend még keményebbé tétele
az effektív hőbevitel csökkentésével.

 
Adott anyagminőség és adott sugárteljesítmény esetén a kezelt anyagréteg alakját elsősorban a telje-
sítménysűrűség és azon belül is a teljesítményeloszlás (stacioner sugár esetén többnyire Gauss-
eloszlás) szabja meg. A réteggeometria tehát a teljesítménysűrűség és a teljesítményeloszlás változ-
tatásával szabályozható, ami egyenértékű a hőciklus szabályozásával. E szabályozás három legelter-
jedtebb módszere a következő: 

• A sugár defókuszálása (szélesítése) a stacioner sugárral való kezelés egyik módja. Ennek célja 
keskeny és mély hegesztési varrat helyett korlátozott mélységű és adott szélességű felületol-
vasztott vagy felületedzett anyagsáv(ok) létrehozása. 

• A sugár oszcillálása (lengetése, rezgetése) a sugár dinamikus eltérítését jelenti. A hőciklus az 
eltérítés pályájától, irányától, frekvenciájától és amplitúdójától függ. E dinamikus eltérítéskor 
a hőeloszlás a munkadarabon már nem Gauss-eloszlású. 

• A sugár pulzálása (szaggatása) elektronikus úton – a sugár be-ki kapcsolásával – impulzusos 
kezelést tesz lehetővé. Az impulzus frekvenciájának és kitöltési tényezőjének megválasztásá-
val elérhető, hogy a sugárszaggatás ellenére a kezelt anyagsáv folyamatos maradjon. 

Míg a sugár defókuszolása és lengetése a hőbevitel bizonyos mértékű növelése révén a munkarendet 
lágyabbá teszi, addig az impulzustechnika célja a munkarend még keményebbé tétele az effektív 
hőbevitel csökkentésével. Ezzel a kezelt anyagsáv viszonylagos szélessége – a folytonos sugárral elér-
hető mérethez képest – tovább csökkenthető. 
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Lézeres eljárások feltétele a hullámhossz-függő 
abszorpciós tényező megfelelő értéke

 
A lézersugár és az anyag találkozásakor a sugárzás egy része visszaverődik, más része elnyelődik. Az 
elnyelődés mértéke alapvetően a sugárzás hullámhosszától és az anyag minőségétől függ. Pl. az acé-

lok rossz abszorpciója a CO2-lézer 10,6 m hullámhosszán azáltal jön létre, hogy a reflektáló képes-
ség ebben a hullámhossztartományban az elektromos vezetőképességgel növekszik. 
A lézersugárforrások hatásfoka viszonylag alacsony, ezért a lézeres megmunkálási folyamatok haté-
konyságát döntő mértékben befolyásolja az elnyelt energiahányad. Minél nagyobb hatékonysággal 
tudjuk elnyeletni az anyagfelületre érkező energiát, annál gyorsabban és gazdaságosabban tudjuk a 
lézeres kezeléseket megvalósítani. Az elnyelt energia mennyisége nagyon sok tényezőtől függ, ame-
lyek közül a legfontosabbak: a lézersugár teljesítménysűrűsége, módusszerkezete, a besugárzott felü-
let abszorbeáló képessége. 
A felület abszorbeáló képességét (abszorpciós tényezőjét) befolyásolja az anyag fajtája, felületi minő-
sége (topográfiája, érdessége stb.). A kezelendő munkadaraboknak rendszerint adott az anyaga, felü-
leti mikrogeometriája, így ezeket az abszorbeáló képesség szempontjából – az esetek többségében – 
nem tekintjük változtatható paramétereknek. 
Célszerű tehát valamilyen jó abszorpciós tényezővel rendelkező vékony bevonati anyag (fekete fes-
ték, grafit, foszfátréteg stb.) felvitele kezelés előtt. Mivel egyes anyagok kezelése csak előmelegített 
állapotban lehetséges, ezért a munkadarab kiindulási hőmérsékletéhez is igazodni kell a megfelelő 
abszorpciós bevonatanyag kiválasztásakor. 
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Abszorpciós tényező hőmérsékletfüggése

 
Az olvadáspont alatti hőmérséklet-tartományban a fémek elnyelőképessége, abszorpciós tényezője 
kicsi. Az olvadék- és gőzállapotban, továbbá speciális bevonat alkalmazásakor viszont jelentősen 
megnövekszik. Mivel pl. a lézeres edzés és az olvasztás előtti felmelegedés általában szilárd állapot-
ban történik, célszerű tehát a munkadarabok felületének elnyelési tényezőjét különböző bevonatok 
segítségével megnövelni. 
A legelterjedtebben a grafitot, a magnézium- és cinkfoszfátot, molibdén- és vas-szulfidot alkalmazzák 
spray, illetve lakk formájában, mivel nagy elnyelőképességet eredményeznek különböző hevítési 
sebességek esetén is, továbbá a bevonat jól reprodukálható. 
Az abszorpciós bevonatok vastagságának megválasztásánál figyelembe kell venni: a túl vékony bevo-
natot a lézer könnyen roncsolja, s ezután a fém újra tükröz; túl vastag bevonat esetén pedig sok telje-
sítményt emészt fel ennek a rétegnek a „fűtése”. Az optimális rétegvastagság általában 0,065…0,1 
mm tartományba esik. Az abszorpció a hullámhosszon és az elnyelő anyag fajtáján kívül nagymérték-
ben függ a sugárzás beesési szögétől és polarizációjától is. Így a CO2-lézer sugárzásának abszorpciója 
olyan polarizáció esetén, amelynél az elektromos tér vektora a beesési síkban (az elnyelő felületre 
vonatkoztatott merőleges és a sugártengely beesési iránya által meghatározott síkban) helyezkedik 

el, növekvő beesési szögnél megnő, és acélok esetében 80…85-os beesési szögnél eléri kb. 80%-os 
maximumát (ilyenkor a beesési szög és az ún.  Brewster-szög megegyezik egymással). 
Abban az esetben, amikor a polarizáció a beesési síkhoz képest merőleges, az abszorpció viszonylag 
kicsi marad. Az optimális beesési szög és a belőle származtatott abszorpciós maximum anyagjellem-
zőktől (pl. az elektromos vezetőképességtől) is függ. Az abszorpciós együttható fémek esetében az 
elektromos vezetőképességgel fordítottan, azaz az elektromos ellenállással egyenesen arányos. Mivel 
a fémek ellenállása a hőmérséklettel növekszik, a CO2-lézersugár annál jobban elnyelődik, minél ma-
gasabb a munkadarab kiindulási hőmérséklete. 
Arra is tekintettel kell lenni, hogy a hőmérséklet a felületkezelési folyamat alatt bevitt hő miatt válto-
zik. Ha a folyamat hosszabb ideig tart, akkor a felületkezelési sáv végén nagyobb hatásmélység adó-
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dik, mint a nyomvonal elején. A fémek hevítésekor ún. futtatási színek figyelhetők meg, amelyek a 
lézersugár előtt és mellett rögtön megnövelik az abszorpciót. 
Ha a felületi érdesség az alkalmazott hullámhossz tartományába esik, akkor egyébként változatlan 
paraméterek mellett megnő az abszorpció. Ha az érdesség nagyobb a hullámhossznál, akkor a sugár-
zás a többszörös visszaverődés miatt még erősebben elnyelődik. 
Megállapítható, hogy az abszorpciós együttható a legfontosabb lézertechnológiai jellemzők közé 
tartozik, viszont meghatározása az előzőekben említettek miatt meglehetősen sok bizonytalansági 
elemet tartalmaz. (Felületkezelés előtt feltétlenül fontos a rozsdától, revétől, kenő-
anyag-maradékoktól való gondos megtisztítás is.) 
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Lézersugár fókuszolása

 
A lézersugár mint monokromatikus (egyszínű) elektromágneses energianyaláb igen jól és pusztán 
optikai eszközökkel terelhető tetszőleges megmunkálási helyre. 
A jó fókuszolhatóság, illetve a nagy teljesítménysűrűség érdekében ugyan nincs szükség vákuumra, 
de bizonyos anyagok, ötvözetek nagy megmunkálási tisztaságot igényelnek, ezért az atmoszferikus 
(védőgázas) mellett vákuumos eljárásváltozatokat is alkalmaznak. 
A lézeres kezelés viszonylag kis hatásfoka ellenére az egyik legflexibilisebb eljárás. 
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Védőgáz-hozzávezetés fókuszolt lézersugár köré

 
A védőgáz egyik feladata az, hogy az éppen kezelés alatt álló felületet a környező atmoszféra hatásai-
tól megvédje, a másik az, hogy a lézeroptikát a keletkező gőzöktől, a fúvókát a túlhevüléstől óvja. 
E feladatokhoz viszonylag kis gázáramlás elegendő. Mivel a védőgázáram érintkezésben van a kezelé-
si sávval, ez bizonyos hűtőhatást eredményez, befolyásolva a kezelési mélységet. Az ismételhetőség 
érdekében mindig ugyanazon gázhozzávezetési megoldást kell alkalmazni. 
A védőgáznak jó hővezető képességűnek kell lennie, továbbá nem szabad ionizálódnia (nagy ionizáci-
ós feszültséggel kell rendelkeznie), nehogy a lézersugarat visszaverő plazma alakuljon ki. A legjobb 
megoldást kínáló, de túl drága hélium helyett megfelel az argon is, sőt néhány esetben a nitrogén és 
a szén-dioxid is szóba jöhet. 
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A lézeres anyagmegmunkálás folyamat-paramétereinek változása

bekövetkezik hosszabb megmunkálási időszakok alatt, aminek okai:

• az optikai rendszerben mechanikailag és termikusan okozott 
változások,

• az optikai elemek szennyezettsége és elöregedése,
• a működő (működtető) gázt továbbító csőfej kiégése vagy 

szennyezettsége,
• a rögzítőelemek kopása, eltérései,
• kedvezőtlen hatások az elektromos ellenőrző rendszerben, 

stb.

Az intenzív lézerfény és az anyag kölcsönhatása fizikai 
értelemben dinamikus folyamat, a sugárzás-visszaverődés 
miatt „feedback” (visszatáplálás) történhet a lézerrezonátorba, 
a lézerfény-intenzitás eloszlásának ingadozását okozva.

 
A lézeres anyagmegmunkálás tehát sok, időnként változó paramétertől függ. Még ha az anyagminő-
ség és munkadarabok méretei abszolút állandóak is – amit az ipari gyakorlatban nem lehet biztosítani 
–, a folyamatparaméterek változása bekövetkezik a hosszabb megmunkálási időszakok alatt. Ennek 
következtében mindig állandó minőség csak korlátozott körülmények (feltételek) mellett szavatolha-
tó. 
Ennek oka az optikai rendszerben mechanikailag és hőtanilag okozott változások, az optikai elemek 
szennyezettsége és elöregedése, a működő (működtető) gázt továbbító csőfej kiégése vagy szennye-
zettsége, a rögzítőelemek kopása, eltérései, hatások az elektromos ellenőrző rendszerben stb. 
Továbbá az intenzív lézerfény és az anyag kölcsönhatása fizikai értelemben dinamikus folyamat, 
amelynél a sugárzás-visszaverődés következtében „feedback” (visszatáplálás) történhet a lézerrezo-
nátorba, melynek eredménye a lézerfényintenzitás-eloszlás ingadozása lehet. 
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Elektronsugár jellemzői

 

Elektronsugár jellemzői 
Elektronsugarak katódból kilépő, kis kezdeti energiájú elektronok elektrosztatikus mezőben való fel-
gyorsításával állíthatók elő. Az elektrosztatikus tér a nagy pozitív potenciálú anód hatására alakul ki. A 
kezdetben párhuzamosnak feltételezhető sugár nagy vákuumban az elektronáram-sűrűség növeke-
désével tágulást mutat, ami az azonos töltésű elektronok közötti Coulomb-erő okozta ún. negatív 
tértöltés hatása. Ez az elektronsugárzó geometriai kialakításával a gyorsítási szakaszon, illetve ré-
szecskékkel való ütközéssel a gyorsítás utáni szakaszon kompenzálódik. A termikus katód által bizto-
sítható telítési elektronáram-sűrűség a hőmérséklettől függ. Kis teljesítmény esetén a katód közelé-
ben negatív előfeszültségű vezérlőelektród található, amellyel állandó gyorsítófeszültség mellett a 
sugáráram változtatható. 
Vezérlőelektródával ellátott háromelektródos rendszerben sugárformálás, illetve sugárkeresztezés 
(„cross-over”) jön létre. Itt a legkisebb a sugár keresztmetszete és legnagyobb az áramsűrűsége. A 
fókuszolórendszer feladata e keresztmetszet leképezése élesen a munkadarab felületére, mely elekt-
rosztatikus vagy mágneses lencsék segítségével valósítható meg. Az elterjedtebb mágneses lencsék 
tekercsein átfolyó áram változtatásával a képtávolság (fókuszfolt-pozíció) könnyen beállítható, és 
ezáltal a sugár-teljesítménysűrűség változtatható, de nagy értéke csak vákuumban biztosítható, kü-
lönben az elektronsugár szétszóródik. Az elektronsugarat elektrosztatikus vagy mágneses eltérítőtér 
segítségével irányítani is lehet két koordinátairányban, lehetővé téve a bonyolultabb pályakövetést, 
illetve a lengetést. 

Az elektronsugárnak nincs saját hőmérséklete, így az 1200…1400 C-ra felhevített katódból kilépő 
elektronok 108 m/s nagyságrendű – vákuumban nagy gyorsítófeszültséggel elérhető – sebessége 
révén nyert nagy kinetikai energia hasznosul az anyagmegmunkálás során. A megmunkálandó felület-
tel ütköző sugárnyaláb kisebb része visszaverődik a felületről, nagyobb része egy vékony rétegbe 
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behatolva lefékeződik, elnyelődik, és energiáját átadja a munkadarab anyagi részecskéinek. Az elekt-
ronsugaras eljárásokra jellemző nagy tisztaság és teljesítménysűrűség a vákuumtechnikának köszön-
hető, ám a vákuumkamra méretei behatárolják a kezelhető darab méreteit, illetve a vákuum létreho-
zásának időigénye csökkenti a berendezés kihasználtsági fokát és a termelékenységet. 
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Elektronsugaras anyagtechnológiák

Munkadarabbal ütköző sugár energiamegoszlása:
70%-nál nagyobb hányad az anyagban hőt fejleszt;
30%-nál kisebb hányad a munkadarabról rugalmasan 
visszaverődő elektronok okozta energiaveszteség;
1%-nál kisebb energiarész röntgensugárzássá alakul;
elhanyagolható mértékű veszteség a munkadarabon 
szekunder elektronemissziót vált ki.

Technológiai 

paraméterek:

• sugáráram,

• gyorsítófeszültség,

• fókuszáram,

• relatív kezelési 

sebesség,

• kamranyomás,

• munkatávolság.

 
Elektronsugaras anyagmegmunkáláskor a munkadarabbal ütköző sugár energiamegoszlása a követ-
kező: 

• általában 70%-nál nagyobb energiahányad az anyagban hőfejlesztésre ténylegesen felhasz-
nált energiarész, ez az érték a sugárzótér részecskesűrűségének (gáz, gőz, plazma) növekedé-
sével romlik; 

• rendszerint 30%-nál kisebb energiahányad a munkadarabról rugalmasan visszaverődő elekt-
ronok okozta energiaveszteség, ami a munkatér parazita melegedését okozza; 

• 1%-nál kisebb energiarész röntgensugárzássá, főként fékezési sugárzássá alakul, mely nagy 
elektronenergia esetén a kezelőszemélyzetet veszélyeztetheti; 

• létező, de elhanyagolható mértékű veszteség a munkadarabon szekunder elektronemissziót 
vált ki, ami vezérlőhatásként felhasználható; 

• a sugárzótér részecskesűrűség-értéke és -eloszlása által meghatározott energiarész a gőz- és 
gázrészecskékkel és töltéshordozókkal kölcsönhatásba lépő elektronok hatása, mely hasznos 
is lehet a negatív tértöltés kompenzálása szempontjából. 

Az előzőekből következik az elektronsugaras megmunkálások jó hatásfoka. Az elektronsugárral bom-
bázott anyagba az elektronok ún. közvetlen behatolási mélysége mindössze néhányszor tíz mikromé-
ter, ennek ellenére igen mély és keskeny hegesztési ömledék, illetve varrat is létrehozható a nagy 
teljesítménysűrűségű sugár fókuszfoltja alatt. 
Elektronsugaras berendezésekben a következő fő egységek (ábra) részben vagy egészében megtalál-
hatók: 

• elektronágyú: előállítja az elektronsugár energetikai és elektronoptikai jellemzőit, azaz tar-
talmazza az elektronsugárzót, a fókuszoló- és az eltérítőrendszert. Kisfeszültségű ágyúról 60 
kV gyorsítófeszültségig szokás beszélni, e felett nagyfeszültségű. A trióda rendszerű ágyúban 
a közvetlen vagy közvetett fűtésű katód végzi a hőmérséklettől függő elektronkibocsájtást, a 
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vezérlőelektróda lehetővé teszi a sugáráram-szabályozást, az anód pedig biztosítja az elekt-
ronok megfelelő sebességre történő felgyorsítását. 

• tápegység: az egyes feladatoktól függően a berendezéshez szükséges telepíteni nagyfeszült-
ség-, fűtőáram-, vezérlőfeszültség- (sugáráram-), fókuszáram-, ill. eltérítőáram-előállító válto-
zatait. 

• vákuumrendszer: feladata egyrészt az elektronágyú katódterében kellően nagy vákuum (10-

5...10-4 mbar) létrehozása és fenntartása, másrészt a munkakamra kívánt nyomásának biztosí-
tása. A kistömegű elektronok az útjukba kerülő gázatomokkal, molekulákkal összeütközve 
módosítják pályájukat, szóródnak, ami a munkatér nyomásának csökkentésével ellensúlyoz-
ható. 

• munkakamra (vákuumkamra): feladata a légritkított tér biztosítása a munkadarab (varrat) kö-
rül, a munkadarab rögzítő- és manipuláló egységeinek befogadása, valamint a keletkező 
röntgensugárzás elnyelése. 

• mozgatórendszer: létrehozza a kezeléskori fő- és mellékmozgásokat. A főmozgás a sugár fó-
kuszpontjának és az összehegesztendő alkatrészek illesztési síkjának relatív mozgása, amelyet 
végezhet a munkadarab, a sugár vagy mindkettő egyszerre. A munkadarab mozgatás megva-
lósítható X-Y szánrendszerrel, tokmány+szegnyereggel, körasztallal, célmechanizmussal, 
kismanipulátorral ill. kisrobottal. A munkadarab pontos tájolására - főként sorozatgyártásnál - 
szükség van egyedi tervezésű hegesztőkészülékre is. A sugár mozgatását az eltérítő- (lengető-
) rendszer teszi lehetővé. 

• varratkereső és -követő egység: A munkadarabbal ütköző elektronsugár 
energiamegoszlásánál már volt szó arról, hogy a fellépő szekunder elektronemisszió felhasz-
nálható vezérlőjelként. 

- vezérlőberendezés: feladata igen sokrétű, beleértve a vákuumciklus lefolytatását, a hegesz-
tési program (sugáráram-idő, sugárpálya) végrehajtását, a fő- és mellékmozgások irányítását. 
Az operátor feladatai a munkadarab befogására, a hegesztési- ill. sugárparaméterek beállítá-
sára, valamint a hegesztési folyamat elindítására-megállítására korlátozódnak. 
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Elektronsugaras felületkezelés paraméterei

 
Az elektronsugaras anyagmegmunkálás technológiai paraméterei: 

• az időegység alatt a munkadarab felületéhez jutó elektronok számát meghatározó sugár-
áram, melynek növelése adott gyorsítófeszültség esetén a kezelési mélységet növeli; 

• a munkadarab felületéhez érkező elektronok sebességét meghatározó gyorsítófeszültség, 
melynek növelése adott sugáráram mellett a sávmélység és a sávszélesség viszonyszámát nö-
veli; 

• az elektronnyaláb koncentrációjának fokát a munkadarab felületén meghatározó fókuszáram, 
mely adott teljesítményszint és munkatávolság mellett a fókuszfolt átmérőjét szabályozza; 

• a koncentrált elektronnyaláb és a munkadarab adott térfogatának kölcsönhatási időtartamát 
meghatározó relatív kezelési sebesség, melynek növelése adott teljesítményszint esetén a 
sávmélységet és sávszélességet csökkenti; 

• a munkadarab környezettisztaságát és reakcióképességét meghatározó kamranyomás; 
• az elektronsugár munkadarab-környezettel való kölcsönhatásának idejét meghatározó mun-

katávolság. 
Az első két paraméter a sugárteljesítményt, illetve az első három a teljesítménysűrűséget határozza 
meg. A sugárteljesítmény és a kezelési sebesség pedig a fajlagos hőbevitelt. A munkatávolság (az 
elektromágneses lencse fősíkja és a munkadarab felülete közötti távolság) a fókuszáramot teszi egy-
értelművé. Valamennyi paraméter hatással van a kezelési mélységre. A kezelt sáv alakja befolyásol-
ható a sugár eltérítésével, illetve lengetésével is, valamint impulzustechnikával a termikus folyamat 
munkarendje keményebbé tehető. 
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Elektronsugaras technológia főbb műveletei

• előkészítő műveletek: munkadarabok tisztítása, demagnetizálása 
(sugáreltérülés megelőzése), esetleg előmelegítése, beállítása, 
rögzítése;

• technológiai paraméterek megválasztása és beállítása
(anyagminőség és -vastagság, ill. berendezés-adatok (Ugy, Pmax) 
ismeretében): munkatávolság → fókuszáram, kezelési sebesség → 
sugáráram;

• szükséges kamranyomás elérése;

• sugárpozícionálás kis teljesítménnyel;

• technológiai ciklus végrehajtása;

• belevegőzés a kamrába vagy lassú hűtés vákuumban, esetleg 
utóhőkezelés.

 
Egy konkrét esetben az elektronsugaras technológia főbb műveletei a következők: 

• előkészítő műveletek: munkadarabok tisztítása, demagnetizálása (nemkívánatos sugáreltérü-
lés megelőzése), esetleg előmelegítése, beállítása, rögzítése; 

• technológiai paraméterek megválasztása és beállítása (anyagminőség és vastagság, illetve 
berendezésadatok [Ugy, Pmax] ismeretében): munkatávolság → fókuszáram, kezelési sebesség 
→ sugáráram; 

• szükséges kamranyomás elérése; 
• sugárpozícionálás kis teljesítménnyel; 
• technológiai ciklus végrehajtása; 
• belevegőzés a kamrába vagy lassú hűtés vákuumban, esetleg utóhőkezelés. 
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Plazmaállapot

 

Plazmaállapot 
A plazma az anyagok harmadik és negyedik (azaz a semleges gáz, illetve a teljesen ionizált) halmazál-
lapota közötti átmeneti állapot (baloldali ábra). 
A fizikai plazma biztosíthat olyan nagy hőmérsékletet, hogy két könnyű atommag - kétféle hidrogén-
izotóp: a deutérium-atommag és a trícium-atommag - elegendően nagy  kinetikus energiára tegyen 
szert, és nagy energia felszabadulása mellett egyesülni tudjon (jobboldali alsó ábra). Ez a magfúziós, 
vagy termonukleáris reakció, amely természetes körülmények között csak a Naphoz hasonló csilla-
gokban megy végbe. 
Bíztató kísérletek folynak e reakción alapuló szabályozott magfúziós reaktor létrehozására, de a gya-
korlati megvalósulás még várat magára, ugyanis a legfőbb probléma a plazma elegendően nagy sűrű-
séggel, igen magas hőmérsékleten, kellően  hosszú ideig történő együtt-tartásának megoldatlansága. 
Ha sikerül megalkotni a fúziós reaktort, az energiatermelés egységnyi fűtőanyagra  számolva kb. 
négyszerese lenne a ma használatos, szabályozott maghasadáson alapuló - nehéz, nem stabil atom-
magok kettő, vagy több könnyebb, nagyjából azonos méretű atommagra történő széthasadásával, 
két vagy három láncreakciót fenntartó neutron és nagy mennyiségű energia felhasználásával megva-
lósuló - atomerőművi reaktorénak. 
További előny, hogy a fúziós atomerőmű fűtőanyaga bőségesen áll az emberiség rendelkezésére és 
az üzemelés során nem keletkeznének olyan hosszú felezési idejű radioaktív szennyezőanyagok, mint 
amilyenek a dúsított uránt felhasználó hasadásos atomerőművekben keletkeznek. 
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Plazma ionizációs tényezője

A plazma az anyagok harmadik és negyedik (azaz a semleges gáz, illetve a teljesen ionizált) 
halmazállapota közötti átmeneti állapot. Az ionsűrűség és az összes részecskesűrűség 
hányadosa - az ionizációs tényező értéke - alapján két jellegzetes plazmatartomány 
különböztethető meg:

• nagymértékben ionizált, ún. fizikai plazma, melynek ionizációs tényezője megközelíti az 
egyet és hőmérsékletük tíz millió ºC nagyságrendű (pl. magfúziónál).

• kismértékben ionizált, ún. technikai, vagy technológiai plazma, melynek ionizációs 
tényezője kisebb 10-4-nél, hőmérséklete 5000...50000 ºC közötti (pl. 
anyagmegmunkálásnál), és amely tulajdonképpen molekulák, atomok, ionok és 
elektronok keveréke. 

Valamely gáz plazmává alakításához, azaz a gáz ionizálásához (elektronjának 
„leszakításához”), elegendően nagy energia hozzávezetése szükséges. Ennek egyik 
lehetséges módja két elektróda között égő nagyhőmérsékletű ív, ami fújja a gázt és 
közben átadja a szükséges energiát. A gáz többszörös ionizálásához (pl. N→N+→N++, 
vagy Ar→Ar+→Ar++→Ar+++) nagyobb energiára van szükség, de ehhez nagyobb 
plazmahőmérséklet is társul.

 
Az ionsűrűség és az összes részecskesűrűség hányadosa – az ionizációs tényező értéke – alapján két 
jellegzetes plazmatartomány különböztethető meg: 

• nagymértékben ionizált, ún. fizikai plazmák, melyek ionizációs tényezőjének értéke megköze-
líti az egyet, és hőmérsékletük tízmillió ºC nagyságrendű (pl. magfúziónál); 

• kismértékben ionizált, ún. technikai vagy technológiai plazmák, melyek ionizációs tényezőjé-
nek értéke kisebb 10–4-nél, és hőmérsékletük 5000…50 000 ºC közötti (pl. anyagmegmunká-
lásnál). 

A technológiai gyakorlat szempontjából tehát az utóbbi plazmatípusnak van jelentősége, amely tulaj-
donképpen molekulák, atomok, ionok és elektronok keveréke. Ha a plazma termodinamikus (hőnek 
és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulását tekintve) egyensúlyi állapotban van, akkor a plazmá-
ban található összes részecske közepes hőmérséklete azonos, és ezen állapot hatására kedvezően 
alakul a hevítendő anyagra történő hőátvitel. 
Valamely gáz plazmává alakításához, azaz a gáz ionizálásához (elektronjának „leszakításához”), ele-
gendően nagy energia hozzávezetése szükséges. Ennek egyik lehetséges módja két elektróda között 
égő nagy hőmérsékletű ív, ami fújja a gázt, és közben átadja a szükséges energiát. A gáz többszörös 
ionizálásához (pl. N→N+→N++ vagy Ar→Ar+→Ar++→Ar+++) nagyobb energiára van szükség, de ehhez 
nagyobb plazmahőmérséklet is társul. 
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Technikai plazma jellemzői

 
Ipari alkalmazásoknál – a kívánt hőátadás létrejötte szempontjából – fontos jellemző a plazma 
hő(energia)tartalma, fajlagos elektromos ellenállása és hővezető képessége is. Mivel a többatomos 
(molekuláris) gázokat ionizálás előtt általában disszociálni (atomjaira bontani) kell, energiatartalmuk 
nagyobb, mint az azonos hőmérsékletű egyatomos gázoké, viszont nehezebb előállítani pl. nitrogén-
plazmát, mint argonplazmát. Ugyanakkor a kétatomos gázok hővezetési tényezőjének – a 
molekuladisszociáció tartományában – egy kiugró maximuma van, ami szilárd anyagok olvasztása 
esetén jobb hőátadást eredményez. Ám a nagyobb disszociációs fok eléréséhez kisebb 
hővezetőképesség szükséges, nehogy a részecskék energiája gyorsan a környezetnek adódjon át, és 
ezáltal a munkadarabba kisebb hányad jusson. 
A technológiai plazmát létrehozó ív katódja (negatív pólusa) oxiddal ötvözött volfrámelektróda, anód-
ja (pozitív pólusa) pedig egy gyűrű alakú, vízhűtéses rézfúvóka vagy a munkadarab. Az első esetben 
nem átvitt ívről, vagyis plazmasugárról, a második esetben átvitt ívről, vagyis plazmaívről beszélünk. 
A helyi elektródabeégés csökkentésének (élettartam-növelésének), azaz az ívtalppont áthelyezésének 
egyik módja axiális irányú mágneses tér alkalmazása, amelynek hatására az elektromos ív pörögni 
kezd. Másik lehetőség a plazmagáz érintőleges bevezetése és ezáltal pörgő-örvénylő ív- és gázmozgás 
kialakítása (Vortex-hatás). 
Az áramerősség értékénél 100…300 A (500 A) a szokásos tartomány. Az impulzustechnika előnye, 
hogy a megfelelő eredményt nyújtó technológiai adatok sávja lényegesen szélesebb, mint az állandó 
áramerősségűeké. A szükséges áramerősséggel összefüggésben a plazmafúvóka átmérőjére, az elekt-
róda típusára, a plazmagáz térfogatáramára, illetve a védőgáz összetételére vonatkozóan ajánlások 
tartalmaznak adatokat. A védőgáz térfogatárama leggyakrabban 5…20 liter/min között változik. 
A plazmaív (plazmasugár) teljesítményét, párhuzamosságát (koncentráltságát), a munkadarabba jutó 
teljesítménysűrűséget elsődlegesen a plazmaáram, a plazmafúvóka átmérője és kialakítása, a plaz-
magáz fajtája és térfogatárama, valamint a védőgáz fajtája határozza meg. 
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Technológiai plazma

 
A plazma az elektronsugárhoz és a lézerhez viszonyítva kevésbé flexibilis (kötöttségmentes alkalmaz-
hatóságú) hőforrás, azaz gyors mozgatása, pontos pozícionálása (pl. bonyolult geometriák követésé-
nél), valamint energiájának, illetve keresztmetszetének gyors változtatása nehézkes. Viszont a plazma 
részecskéinek igen nagy energiaszintű (1…106 eV) állapota révén érhető el a nagy hőmérséklet. Meg-
felelő égőfejjel, jó „fókuszálással” 106 W/cm2 teljesítménysűrűség is elérhető a megmunkálandó felü-
leten. Sőt a hevítési sebesség impulzus üzemmódban (10–5…10–6 s impulzusidővel), nagy kiáramlási 
sebességgel (5·103…3·104 m/s) tovább fokozható, forráspontig történő melegedés 10–6…10–5 s alatt is 
elérhető. 
Kísérletek tanúsága szerint a teljesítménysűrűség szabadon égő ív és 200 A feletti áramerősségek 
esetén már kevésbé változik. Az átvitt hőfluxus sűrűségének, a gázsebességnek és a hőmérsékletnek 
a növelésére a fúvókával szűkületet kell létrehozni az ívben. A plazmaív módosítható a plazmagáz és 
a védőgáz összetételével, térfogatáramával, hideg plazmagáz vagy fókuszáló gáz alkalmazásával. A 
fúvóka intenzív hűtése az ív további szűkítését eredményezi. Lamináris (párhuzamréteges) plazma-
áramláshoz általában nagyobb teljesítményre van szükség, mint a turbulenshez (örvényléseshez), 
viszont ez utóbbinak kedvezőtlenebb a hőmérséklet-eloszlása. 
Egy plazmaberendezés fő egységei a következők: 

• Plazmaégőfej: a feladattól függően különböző terhelhetőségű és alakú lehet. Egyenes polari-
tású max. 225 A-rel, gépi fej max. 500 A-rel terhelhető folyamatosan. Fordított polaritással 
tartósan csak néhány plazmafej használható, mivel ehhez vastag és különlegesen jól hűtött 
elektróda szükséges. 

• Elektróda: max. 2% tórium-, esetleg cirkónium- vagy lantán-oxid ötvözésű volfrámból készül, 
mely egyenes polaritás esetén kúpos (20…60º), fordított polaritás esetén félgömb végződésű. 
Méretét az áramnem és az áramerősség határozza meg. 

• Plazmafúvóka: többnyire rézből készül, és a nagy hőterhelés miatt közvetlenül vagy közvetve 
hűthető. Mérete elsősorban az áramerősségtől és a plazmagáz mennyiségétől függ. 
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• Áramforrás: a főív áramforrása az esetek többségében fokozat nélkül állítható eső statikus 
jelleggörbéjű, egyenáramú (DC). Üresjárati feszültsége 65…80 V, esetenként a 100 V-ot is 
meghaladhatja. Bizonyos alkalmazásokhoz célszerű az olyan áramforrás telepítése, mely ren-
delkezik áramprogram, illetve gázáramlás-változtatás lehetőségével, egyenáram-pulzálás (Ia, 
Ii, ta, ti), valamint polaritásváltoztatás (Iep, Ifp, tep, tfp) lehetőségével. A negatív polaritású elekt-
ródával létrehozott segédívet (2…10 A) vagy önálló áramforrás, vagy a főív áramforrása 
áramkorlátozó ellenálláson keresztül táplálja. 

• Beállító- és vezérlőegység: általában az áramforrásban van elhelyezve (de lehet külön is), 
mely az áramerősség–idő programok beállítása, illetve végrehajtása mellett ellátja a plazma-, 
a védő-, és esetenként a harmadik plusz (fókuszoló) gázt adagoló szelepek működtetését, va-
lamint a segéd- és főív gyújtórendszerének vezérlését is. 

• Hűtőkör: leggyakrabban az áramforrásba van beépítve (de lehet kívül is), melyhez a plazma-
generátor szűk csatornáiból eredő nyomás és a nagy víztisztasági igény miatt hálózati víz nem 
használható. 

Plazmagázként gyakran argont használnak, mely semleges jellege révén sem az elektródával, sem a 
fúvókával, sem a hegfürdővel nem lép kémiai reakcióba. Oxidáció elleni védőgázként ugyancsak ar-
gont használnak, esetleg néhány százalék (5…8%) hidrogénnel keverik, ami elősegíti a plazmaoszlop 
összeszűkülését. Esetenként héliumot is alkalmaznak a védőgázkeverékben vagy önállóan. 
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Kezelendő anyagfelületek jellemzői, Felületek 
makro- és mikroszerkezete

Az ideális felület:
• mindig tiszta, azaz idegen atomoktól mentes;
• szerkezete az ideális tömbanyag valamely rácssíkjának szerkezetével 

megegyezik (beleértve az összetétel egyezését is);
• az ideális tömbanyag adott Miller-indexű rácssíkja mentén, egy geometriai 

síkkal történő elmetszés útján keletkezik.

 
Az ideális felület: 

• mindig tiszta, azaz idegen atomoktól mentes; 
• szerkezete az ideális tömbanyag valamely rácssíkjának szerkezetével megegyezik (beleértve 

az összetétel egyezését is); 
• az ideális tömbanyag adott Miller-indexű rácssíkja mentén, egy geometriai síkkal történő el-

metszés útján keletkezik (ábra). 
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Megmunkált reális felület és annak
makro- ill. mikroszkopikus hibái

(egyenetlenségek, szerkezeti eltérések, összetételi különbségek) 

 
A makroszkopikus és mikroszkopikus felületi hibák jelenléte miatt az ideálistól, illetve kváziideálistól 
eltérő reális felület az anyag (termék) megmunkált, gyakran sokféle eljárással befolyásolt része (bal-
oldali felső ábra). 
Az említett makroszkopikus felületi hibák (geometriai eltérések): 

• egyenetlenségek: hullámosság, görbültség, érdesség, felszíni lerakódás, karcolások, hasadási 
lépcsők, maratási gödrök, szemcsehatárárkok, növekedési lépcsők (baloldali alsó ábra); 

• szerkezeti eltérések (tömbanyaghoz képest): deformáció, szemcseméret-változás; 
• összetételi különbségek: adszorpciós réteg (oxigénatomok a gázfázis oldalán helyezkednek 

el), oxidált réteg (oxigénatomok beépülnek a külső atomi rétegek atomjai közé), szegregációs 
réteg (oldott idegen atomok beépülnek a tömbanyagba és a határok rosszul rendezett tar-
tományába); szennyeződés (gázfázisból, tömbfázisból). 

A (szub)mikroszkopikus felületi hibák lépcsők, lépcsőélek, könyökök által elválasztott teraszok, ad-
szorbeált saját vagy idegen atomok (adatomok), vakanciák, továbbá felületre kinőtt él-, illetve 
csavardiszlokációk, szemcsehatárok lehetnek (jobboldali ábra). 
 
 
 
  



776 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

Felületi hullámosság és érdesség

 
Az ábrán forgácsoló – gyakran befejező megmunkálást jelentő – technológiák által kialakított anyag-
felületek nagyított metszetei láthatók. Az anyagok (termékek) valóságos felületei, tehát nem ideáli-
san simák, hanem kiemelkedések (csúcsok) és bemélyedések (árkok) sorozatából állnak. 
A valós felület nagyított metszetét tekintve az ismétlődő szabálytalanságok relatív nagyságrendje 
szerint megkülönböztethetünk: 

• hullámosságot, amelynek periodicitása („hullámhossza”) viszonylag nagy, és ehhez képest 
mélysége („amplitúdója”) viszonylag kicsi; 

• érdességet, amelynek periodicitása („hullámhossza”) viszonylag kicsi, és ehhez képest mély-
sége („amplitúdója”) viszonylag nagy. 

Az érdességet szabványos mérőszámokkal szokás jellemezni. Az ábra jelöléseit felhasználva definiál-
ható: 

• a maximális érdesség (Ry), mely a legmagasabb csúcs és a legmélyebb árok közötti távolság. A 
helyi maximális érdesség (Rmax) az ℓm = 5·ℓe alaphosszon (mérőszakaszon) előforduló legna-
gyobb csúcs–ároktávolság. 

• az egyenetlenségi magasság (Rz), mely 5 egymással határos, egyforma hosszúságú mintasza-
kaszon (ℓe = ℓm/5) mért helyi maximális érdesség (Zi) számtani középértéke; 

• az átlagos érdesség (Ra), mely az észlelt érdességprofil pontjainak az ℓm =5 ·ℓe alaphosszon 
(mérőszakaszon) megállapítható középvonalhoz képesti átlagos távolsága. Ez a középvonal 
úgy osztja ketté egy geometriai egyenessel az észlelt érdességprofilt, hogy a felette lévő ki-
emelkedések területe (ΣAo) és az alatta lévő bemélyedések (ΣAu) területe megegyezik. Az Ra 
átlagos érdesség tehát az A = ΣAo + ΣAu = ℓm·Ra egyenletből nyerhető. 

A használatos érdességi osztályok (felületminőségi előírások) Ra és Rz értékeit m-ben szokás megad-
ni, és az egyes értéktartományokhoz különböző anyagmegmunkáló eljárásokat lehet hozzárendelni. 
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Az ábra kapcsán is érzékelhető a felületkezelés jelentősége, amivel az élettartam befolyásolható, 
ugyanis néhány kivételtől eltekintve a tönkremenetel általában a felületi rétegben keletkező elválto-
zásból indul ki. 
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Anyagfelületek optikai jellemzői

Az anyagok felületére eső  hullámhosszúságú (vagy színképes sugárzás-eloszlású) 
fénysugárzás intenzitása (I0) megegyezik az anyag által áteresztett- (transzmittált- It), 
elnyelt- (abszorbeált- Ia) és visszavert (reflektált- Ir) sugárintenzitás összegével:

Átrendezve:

melyből adódnak az anyagok fontos optikai mutatószámai:
• a fényáteresztési (transzmissziós) tényező: () = It/I0,
• a fényelnyelési (abszorpciós) tényező: () = Ia/I0,
• a fényvisszaverési (reflexiós) tényező: () = Ir/I0.
Az optikai jellemzők mindegyike függ a fény  hullámhosszától.
Amennyiben valamely mutató (főként az elnyelési és visszaverődési tényező) nem kielégítő, 

úgy lehetőség van azok módosítására különböző bevonatok alkalmazásával. Pl. lézeres 
anyagtechnológiáknál (vágás, hegesztés, ...) abszorpció-növelő (reflexió-csökkentő) 
bevonatokat  (grafit, fekete festék, foszfát, ...) alkalmaznak az anyag-felületen a jobb 
energiahasznosítás, ill. a technológia eredményes kivitelezhetősége érdekében. 
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Anyagfelületek optikai jellemzői 
A szerkezeti anyagok hullámtermészetű, elektromos és mágneses komponensekből álló elektromág-
neses rezgésekkel, illetve azokon belül például a technológiai lézersugárzással való kölcsönhatása 

optikai jellemzőiktől függ. A szerkezeti anyagokra eső  hullámhosszú (vagy színképes 
sugárzáseloszlású) fénysugárzás intenzitása (I0) megegyezik az anyag által áteresztett (transzmittált 
It), elnyelt (abszorbeált Ia) és visszavert (reflektált Ir) sugárintenzitás összegével. 
Átrendezve adódnak az anyagok fontos optikai tulajdonságai: 

• a fényáteresztési (transzmissziós) tényező: () = It/I0, 

• a fényelnyelési (abszorpciós) tényező: () = Ia/I0, 

• a fényvisszaverési (reflexiós) tényező: () = Ir/I0. 

Az optikai jellemzők mindegyike függ a  fényhullámhossztól. A fémek hullámhosszfüggő visszaverő-
dési tényezői közül a nagyobbakat tükrök készítésénél használjuk ki. Amennyiben valamely mutató 
(főként az elnyelési és visszaverődési tényező) nem kielégítő, úgy lehetőség van módosítására külön-
böző bevonatok alkalmazásával. A lézeres anyagtechnológiáknál (felületkezelés, vágás, hegesztés 
stb.) abszorpciónövelő (reflexiócsökkentő) bevonatokat (grafit, fekete festék, foszfát stb.) alkalmaz-
nak az anyagfelületen a jobb energiahasznosítás, illetve a technológia eredményes kivitelezhetősége 
érdekében. 
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Felületek előkészítése kezeléshez

• felülettisztítás ill. azzal egyidejűleg a kiindulási felületi érdesség beállítása és a felület 
aktiválása.

• oxidmentesítés, reveréteg és korróziós nyomok eltávolítása, azaz a szervetlen 
szennyezőanyagok eltüntetése:

– mechanikai módszerekkel: szemcseszórással, szemcsefúvással, forgódobos 
koptatással, köszörüléssel, csiszolással, kefézéssel, kaparással, polírozással, 
nagynyomású vízsugárral stb.;

– kémiai vagy elektrokémiai ill. termikus módszerekkel: savas vagy lúgos pácolással, 
sóolvadékos kezeléssel, lánggereblyézéssel stb.

• zsírtalanítás, olajfoltok és festék- ill. lakkmaradványok eltávolítása, vagyis a szerves 
szennyezőanyagok eltüntetése:

– termikus módszerekkel: gázégővel, kemencében stb.;
– kémiai és fizikai módszerekkel: speciális szerves oldószerekkel, lúgos oldatokkal, 

gőzsugárral stb.
• megtisztított felület roncsolásmentes repedésvizsgálata a hibás munkadarabok 

kiszűrése, s ezáltal a felesleges további munka elkerülése céljából.
• egyes összetételváltozásos felületkezelési eljárásoknál szükséges lehet a nem 

kezelendő felületrészek takarása, a szelektív (bizonyos felületrészekre korlátozódó) 
kezelés lehetővé tétele is, pl. árnyékolódobozzal, műanyag szalaggal, galvanotechnikai
védőlakkal, vagy más speciális bevonóanyaggal.

 
A felületkezelés sikeressége, a létrehozott felszíni réteg jósága nagymértékben függ a 
felületelőkészítéstől, illetve annak gondosságától. 
A felületelőkészítés azon műveletek összessége, amelyekkel adott felületi sajátosságú és kiindulási 
állapotú munkadarabokat alkalmassá tesznek arra, hogy felületükön az előírt minőségű és tulajdon-
ságú réteg, illetve bevonat létrehozható legyen, azaz 

 tiszta, szennyeződésmentes (képződött és tapadt szennyezőktől mentes), 

 oxid- és revementes, illetve rozsda- és korróziónyomoktól mentes, 

 zsirtalan és olajtalan, illetve festék- és lakkmaradvány-mentes; 

 megfelelően aktivált vagy passzivált; 

 szükség szerint simított vagy érdesített; 

 egyéb műszaki és esztétikai követelményeket is kielégítő (repedésmentes, nem kezelendő ré-
szeken takart stb.) 

 alapfelület előállítása. 
A megtisztított felület roncsolásmentes repedésvizsgálatát (vizuális, folyadékbehatolásos, mágnesez-
hető poros, örvényáramos módszerekkel) is célszerű elvégezni a hibás munkadarabok kiszűrése s 
ezáltal a felesleges további munka elkerülése céljából. 
Egyes összetételváltozásos felületkezelési eljárásoknál szükséges lehet a nem kezelendő felületrészek 
takarása, a szelektív (bizonyos felületrészekre korlátozódó) kezelés lehetővé tétele is, például 
árnyékolódobozzal, műanyag szalaggal, galvanotechnikai védőlakkal vagy más speciális 
bevonóanyaggal. 
Lézeres kezeléseknél különösen fontos a kellően nagy abszorpciós tényező beállítása. 
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Szennyeződések kimutatása, felülettisztaság 
meghatározása

• szemrevételezéssel, kézi nagyítóval ill. műhelymikroszkóppal mindenféle szennyeződés 
jelenlétének és mértékének kimutatására;

• vízcseppterüléses módszerrel, felületre csepegtetett vízzel a zsír- és 
olajszennyeződések kimutatására, amelyeken a nagy vízcsepp cirádás alakot vesz fel 
vagy „gurul”;

• vízfolyatásos módszerrel a zsír- és olajszennyeződések kimutatására, amelyeken 
vízhártya-szakadás, vízsziget-képződés vagy vízcsepp-gördülés tapasztalható;

• fluoreszcenciás módszerrel, ultraibolya sugárzást kibocsájtó lámpával a fluoreszkáló 
zsír- és olajszennyeződések kimutatására;

• kémhatásvizsgálat indikátorpapírral, a savas vagy a lúgos szennyeződések jelenlétének 
kimutatására;

• felületről származó szennyeződésminta laboratóriumi elemzésével, mindenféle 
szennyeződés jelenlétének és mértékének kimutatására.

 
A felületi szennyeződések környezeti hatások, gyártási műveletek következtében a munkadarab felü-
letén képződött vagy arra tapadt, a réteg, illetve bevonat kialakítása szempontjából kedvezőtlen ha-
tású anyagok: 
szervetlen szennyezőanyagok, melyek külső (atmoszferikus) hatásra vagy a melegmegmunkálás nyo-
mán a munkadarab anyagából képződnek (oxid, reve, rozsda, korróziós termékek), vagy a felületére 
tapadnak (por, korom, zárvány, forgács, hegesztési salak; savas, lúgos, illetve sós szennyeződések); 
szerves szennyezőanyagok, melyek a külső környezetből a munkadarab felületére tapadnak, lerakód-
nak: zsír, olaj (szénhidrogén-származékok, illetve állati és növényi eredetűek), festék, lakk. 
A felületi szennyeződések kimutatása, illetve a felülettisztaság meghatározása történhet: 
szemrevételezéssel, kézi nagyítóval, illetve műhelymikroszkóppal mindenféle szennyeződés jelenlét-
ének és mértékének kimutatására; 
vízcseppterüléses módszerrel, felületre csepegtetett vízzel a zsír- és olajszennyeződések kimutatásá-
ra, amelyeken a nagy vízcsepp cirádás alakot vesz fel vagy „gurul”; 
vízfolyatásos módszerrel a zsír- és olajszennyeződések kimutatására, amelyeken vízhártyaszakadás, 
vízszigetképződés vagy vízcseppgördülés tapasztalható; 
fluoreszcenciás módszerrel, ultraibolya sugárzást kibocsájtó lámpával a fluoreszkáló zsír- és olajszeny-
nyeződések kimutatására; 
kémhatásvizsgálat indikátorpapírral, a savas vagy a lúgos szennyeződések jelenlétének kimutatására; 
felületről származó szennyeződésminta laboratóriumi elemzésével, mindenféle szennyeződés jelen-
létének és mértékének kimutatására. 
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Felülettisztítás és mosás célja technológiái

Gép, szerkezeti egység 

vagy szerelési egység 

teljes tisztítása és 

mosása (zsírtalanítása) 

mechanikai tisztítás

külső teljes mosás

- vízsugaras

- gépesített vegyszeres

Az alkatrészek részleges 

tisztítása és mosása 

(zsírtalanítása)

mosás gőzzel és vízzel

mosás alkálikus oldatokban

- merítéssel

- vízsugaras mosással

- zuhanyozással

Az alkatrészek műveletek 

közötti mosása, tartósító-

anyagok eltávolítása

merítőmosás folyadékba vagy gőzbe 

merítéssel

Festékbevonatok 

eltávolítása

mechanikai eljárás

merítés alkálikus fürdőbe

triklór-etilén gőzbe helyezés

Vízkőeltávolítás mechanikai eljárás

alkálikus és savas fürdőbe merítés

Koromlerakódások 

eltávolítása

vegyszeres eltávolítás

súrolósugaras tisztítás

ultrahangos tisztítás

 
A felülettisztítás és mosás jellegzetes berendezéseit az ábra, míg technológiáit a táblázat mutatja. 
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Oxid- és revementesítés 1. 

Mechanikai módszerek:
• Szemcsékkel végzett felületelőkészítés:

– erősen kötött (beágyazott) szemcsékkel: korongcsiszolás, szalagcsiszolás;
– lazán kötött szemcsékkel: fényesítés és tükrösítés csiszolópasztákkal (polírozás);
– kötetlen csiszolószemcsékkel, -porokkal, -szuszpenziókkal: folyadéksugaras vagy 

sűrítettlevegős homok-, korund-, acélszemcsefúvás; röpítőkerekes szemcseszórás.
• Ömlesztéses előkészítés koptatóadalékkal vagy anélkül:

– száraz vagy nedves koptatás (egymáshoz verődés ütőhatásával);
– csúszvacsiszolás forgó dobban, vibrátorban, centrifugában.

• Merítés:
– forgó orsóra erősített munkadarabok bemerítése csiszolószemcséket tartalmazó nyitott 

álló tartályba;
– álló befogott munkadarabok bemerítése csiszolószemcséket tartalmazó nyitott forgó 

tartályba.
• Hidrodinamikus előkészítés, vízsugaras revétlenítés: nagy nyomású vízsugár ütő-

repesztő hatásával, revetördelés és -lesodrás céljából.

 

Oxid- és revementesítés  
Az anyagfelületeken korróziós közeg(ek) és/vagy nagy hőmérséklet hatására képződött szervetlen 
oxid-, illetve reverétegek eltávolítása mellett a felület aktiválása vagy passziválása, valamint simítása 
avagy érdesítése is szerepet kap. 
Szemcsékkel végzett felületelőkészítés: 

 erősen kötött (beágyazott) szemcsékkel: korongcsiszolás, szalagcsiszolás; 

 lazán kötött szemcsékkel: fényesítés és tükrösítés csiszolópasztákkal (polírozás); 

 kötetlen csiszolószemcsékkel, -porokkal, -szuszpenziókkal: folyadéksugaras vagy sűrített le-
vegős homok-, korund-, acélszemcsefúvás; röpítőkerekes szemcseszórás. 

A felületi egyenetlenségeket csökkentő korongcsiszolás végezhető kerámia-, műanyag- vagy gumikö-
tésű köszörűkoronggal, ragasztott szemcséjű nemezkoronggal, gumikoronggal, gumiszövetkoronggal, 
szövetkoronggal, csiszolóvászoncsíkokból álló lemezkoronggal. Természetes csiszolószemcseként 
korund, gyémánt, mesterséges csiszolószemcseként elektrokorund, szilíciumkarbid, bórnitrid, tripoli 
(körkefe sörte) alkalmazható. Lágyabb anyagokhoz durvább szemcsés, nyitott szerkezetű, keményebb 
korong, míg keményebb anyaghoz finomabb szemcsés, zárt szerkezetű, lágyabb korong célszerű. 
Kisebb felületekhez keményebb, nagyobb felületekhez lágyabb korong jöhet szóba. 
Szalagcsiszolás végtelenített vászon-, gyapjúszövet- vagy papírszalagra enyvvel, illetve műgyantával 
felragasztott Al2O3-, SiC-, ZrO2-szemcsékkel végezhető. A csiszolásokat merőleges irányokban válta-
kozva, rezgésmentesen, szárazon vagy nedvesen, különböző szemcsefinomsági fokozatokkal ajánlott 
végezni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nagyolást köszörűkoronggal, az előcsiszolást és a durvacsiszolást 
nemezkoronggal, a finomcsiszolást lemez-, szövet-, gumiszövet- vagy gumikoronggal javasolt megol-
dani. 
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A csiszolás után visszamaradó érdesség csökkenthető szövetkorong (pamut, gyapjú) működő felüle-
tére kent csiszolópasztával (1/3 rész kötőanyag + 2/3 rész csiszolószemcse). Alumínium fényesítésé-
hez papírzsinórokból, színes- és nemesfémek fényesítéséhez gyapjúfonalakból álló körkefe használ-
ható. 
A tükrösítés mint kímélő fényesítés az anyagi minőségtől függő – legnagyobb fényvisszaverést meg-
közelítő – reflexiós tényezőjű felület kialakítását célozza, a látható fénysugarak hullámhosszához ké-
pest minél kisebb felületi egyenetlenségek elérésével. 
Drótkefézés kézi vagy gépi (kör-, csésze- vagy ecset-) kefékkel tisztítás, revétlenítés, rozsdátlanítás, 
korábbi csiszolásnyomok eltávolítása, bizonyos mértékű sorjaeltávolítás, éllekerekítés vagy különle-
ges felületmegjelenés (vonalkázott matt, pontszerű matt effektussal) végett alkalmazható. A kefék 
készülhetnek fémhuzalból (acél, sárgaréz, foszforbronz), szintetikus szálból (perlon, nejlon), növényi 
szálból (szizál, fibrisz) vagy állati szőrből (ló-, kecskebőr). A rövid szálú kefe keményebb, erősebb ha-
tású, elsősorban egyszerű geometriájú felületekhez, a hosszú szálú kefe lágyabb, gyengébb hatású, 
főként bonyolultabb geometriájú felületekhez javasolható. A sűrűbb szálú kefe nagyobb csiszolóhatá-
sú, míg a ritkább szálú kefe nagyobb ütőhatású. 
A szemcsefúvás összetett hatású előkészítő művelet, ugyanis egyidejűleg kalapál (hidegen alakít, 
tömörít, felületet kiegyenlít, szilárdít, keményít), érdesít (durvít, tapadófelületet növel, aktivál), hán-
tol (felületet tisztít, régi bevonatot, illetve felületi réteget eltávolít, revétlenít, rozsdátlanít, sorjáz), 
csiszol (simít, fényesít vagy mattít). A felgyorsított szóróanyag nagy sebességgel csapódik a felületre, 
ahol 70…90º-os becsapódási szög esetén az ütőhatása, kb. 35º-os becsapódási szög esetén a hántoló, 
csiszoló hatása érvényesül. A szabálytalan vagy szabályos alakú (sarkos, hengeres, gömbszerű) szóró-
anyagszemcsék kinetikus energiája alakul át az előbbi hatásokká, de a szemcsék bizonyos hányada 
visszaverődik, visszapattan a felületről. A 4…12 mm belső átmérőjű fúvókában használható legna-

gyobb szemcseméret a fúvókaátmérő kb. 20%-a. Szóróanyag lehet öntvénysörét vagy ‑zúzalék, acél, 
illetve nehézfémhuzal- vagy lemezvagdalék; kvarchomok, murva, korund, kohósalakszemcsék, illetve 
üveggyöngy. Esetenként favagdalék, gyümölcsmag, tört dióhéj, műanyag-granulátum is szóba jöhet. 
Szemcsevivő anyagként sűrített levegő, kis- vagy nagynyomású víz, illetve gőz alkalmazható. 
A csiszolóanyagoknak nemcsak keményebbnek kell lennie a csiszolandó tárgynál, hanem a megközelí-
tőleg egyenletes szemcsenagyság és szemcsealak is fontos. 

A tisztító, érdesítő és szilárdító szemcseszórás során a szóróanyag‑szemcséket nagy fordulatszámú 
lapátkerekek (szórókerekek) centrifugális erő révén röpítik a munkadarab felületére, mintegy 70…80 
m/s becsapódási sebességgel. A szemcsebevezetés a szórókerekekbe a nehézségi erő segítségével, 
sugár- vagy tengelyirányban történhet. 
Ömlesztéses előkészítés koptatóadalékkal vagy anélkül lehet: 

 száraz vagy nedves koptatás, 

 csúszvacsiszolás forgó dobban, vibrátorban, centrifugában, 

 merítés álló vagy forgó szemcsetartályba. 
A munkadarabok egymáshoz verődésével, ütőhatással megvalósuló koptatás 20…40 1/min fordulat-
számmal forgatott dobokban vagy harangokban történhet, akár többórás kezelési időtartammal. A 
száraz koptatás koptatóadalékkal vagy anélkül végezhető. A dörzsölőhatást fokozó koptatóadalék 
acélokhoz homok, horzsakőliszt, csiszolószemcse, acélsörét, míg színesfémekhez fűrészpor vagy bőr-
hulladék lehet. A nedves koptatás a koptatóadalékhoz adott, annak hatását fokozó és egyben kémiai 
pácoló hatást is kiváltó vízzel vagy híg kénsavval történhet. 
A revétlenítő, oxidmentesítő, tisztító, csiszoló-simító, fényesítő, sorjázó csúszvacsiszolásnál az ütőha-
tás kiküszöbölésével történik a felületelőkészítés. A berendezésekbe helyezendő töltet munkadarab-
okból + csiszolótestekből (természetes kőzúzalék, folyami kavics, horzsakőpor, csiszolószemcsék, 
gránitgolyók, mészkőgolyók, acélgolyók, bőrdarabkák, fakockák, fűrészpor) + kémiai kezelőszerekből 
(oldatokból) áll. Ez utóbbiak a csúszást elősegítik, a lecsiszolódott anyagrészeket elszállítják. 
A forgó mozgású berendezések gördülő-csúszó mozgással operáló, meghatározott átmérőjű és fordu-
latszámú hengeres vagy szögletes dobok, amelyekben a töltettérfogat 65…70%-a lehet a dobtérfo-
gatnak. A rezgő mozgású berendezések gördülő-csúszó + harmonikusan gerjesztett rezgőmozgással 
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operáló, meghatározott frekvenciájú és amplitúdójú vibrátorok (vibrációs gépek), amelyekben főként 
sorjázás, csiszolás, fényesítés érvényesül. A centrifugál-csúszvacsiszolók olyan berendezések, ame-
lyekben a dobok lassú saját forgása és a bolygókerék (rotor) gyors forgása egymással ellentétes, így a 
különböző tömegű részecskék sebességkülönbsége révén ütközés és ütődés nélküli lágy csiszolómoz-
gás valósul meg. 
Merítés során vagy a forgó orsóra erősített munkadarabokat merítik be csiszolószemcséket tartalma-
zó nyitott álló tartályba, vagy az álló befogott munkadarabokat merítik be csiszolószemcséket tartal-
mazó nyitott forgó tartályba. 
Hidrodinamikus előkészítés, vízsugaras revétlenítés nagynyomású vízsugár ütő-repesztő hatásával, 
revetördelés és -lesodrás céljából végezhető. 
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Oxid- és revementesítés 2. 

Termikus módszerek:
• szúrólánggal, lánggereblyével végzett lángsugaras oxidmentesítés az alapanyag és 

az oxidréteg hőtágulás-különbségének kihasználásával ill. annak révén lepattogzás  
előidézésével.

Kémiai módszerek:
• savas (H2SO4, HCl, H3PO4, HNO3, HF; savkeverék) pácolás; felületelőkészítés menete: 

mechanikus revelazítás, revetörés → pácolás, biztosítva a pácoldat fűtését, a keletkező 
gőzök elszívását, a sav- sókoncentráció szűk tartományban való tartását, a munkadarab 
mozgatását, a kezelési idő pontos betartását, inhibitorok adagolását → alapos öblítés, 
mosás → szárítás → átmeneti védelem, konzerválás.

• kombinált (oxidmentesítő és zsírtalanító) lúgos (NaOH) kezelés;
• sóolvadékban történő kezelés.

Elektrokémiai módszerek:
• savas vagy lúgos pácoldatban végzett katódos kezelés; 
• elektrokémiai fényesítő pácolás (elektrofényesítés).

 
A szúrólánggal, lánggereblyével végzett lángsugaras oxidmentesítés az alapanyag és az oxidréteg 
hőtágulás-különbségét használja ki, illetve annak révén lepattogzást idéz elő. Alkalmazása előtt az 
éghető és mérgező anyagokat el kell távolítani a felületről és a munkavégzés környezetéből. A mun-
kadarab hőmérséklete max. 200 ºC, minimális falvastagsága acél esetében 4…6 mm, öntöttvas ese-
tében 12 mm legyen. Az egyenes, fésű, gereblye, kör, ív, lapos, T, L alakú égőfejekbe vezetett éghető 
gázkeverék C2H2+O2, földgáz + O2, PB-gáz + O2 lehet. Az elégetett gáz hője gyors lokális hevítést 
eredményez, ami egyenetlen hőtágulást okoz az alapfém és a reveréteg határán, miáltal a reveréteg 
széttöredezik és lepattogzik. A hevített felületen a reve- és oxidréteg dehidratálódása, redukálódása, 
majd felrepedezése, illetve fellazulása következik be, ami például a drótkefével való eltávolíthatósá-
got lehetővé teszi. 
A kémiai oxidmentesítés történhet: 

 savas pácolással, 

 kombinált lúgos kezeléssel, 

 sóolvadékban. 
A savas pácolás során a reve- és rozsdaeltávolítás tehát savakkal történik, miközben a tisztítóoldat 
hatóanyag-töménysége folyamatosan csökken, fémsótartalma folyamatosan növekszik. Egyedi mun-
kadarabokat álló kádban bemártással, szalag- vagy huzaltermékeket áthúzó rendszerű kádban, tech-
nológiai utasítás szerinti sebességgel pácolnak. 
Vas és ötvözetei oxidmentesítése történhet: 

 kénsavas pácolással, 28%-os töménységgel, 50…80 ºC-on; 

 sósavas pácolással, 10–20%-os töménységgel, 30…40 ºC-on (esetenként 55…65 ºC-on); 

 foszforsavas pácolással, 10…20%-os töménységgel, 40…70 ºC-on (utópácolásnál 2%-os 
töménységgel, 40…70 ºC-on); 

 savkeverékes pácolással vagy különböző savas pácolások egymás utáni alkalmazásával. 
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Az alapfém (vas) oldódása a pácsavban hidrogéngáz-fejlődéssel jár, aminek egy része – a vasban ab-
szorbeálódva – hidrogénridegséget (pácolási ridegséget) okoz. Megelőzése érdekében célszerű inhi-
bitorok (antimonsók, alifás vagy aromás szerves vegyületek) alkalmazása, míg csökkentése végett 
utólagos hőkezelés szükséges, 150…200 ºC-on, 2…3 órás időtartammal, gázkemencében vagy olajfür-
dőben. 
A felületelőkészítés menete tehát a következő: 

 mechanikus revelazítás, revetörés; 

 pácolás, biztosítva a pácoldat fűtését, a keletkező gőzök elszívását, a sav-, illetve 
sókoncentráció szűk tartományban való tartását, a munkadarab mozgatását, a kezelési 
idő pontos betartását, inhibitorok adagolását; 

 alapos öblítés, mosás; 

 szárítás; 

 átmeneti védelem, konzerválás. 
A réz- és más színesfémek (cink, ólom, ón, kadmium és ötvözeteik) pácolása 10%-os kénsavban, 
40…50 ºC-on történhet. Az alumínium és ötvözetei esetében a lúgos pácolást NaOH-ban, a savas 
pácolást HNO3-ban vagy HF-ben lehet elvégezni. Magnézium és ötvözetei esetében a savas pácolást 
H3PO4-ban vagy H2SO4-ban szokás végrehajtani. Titán és ötvözetei esetében a savas pácolást HNO3-
ban vagy HF-ben javasolt végezni. 
Lúgos kezeléssel végzett kombinált – oxidmentesítő és zsírtalanító – pácolás során: 

 az oxidmentesítő kelát- és komplexképző szerves adalék az oxidokkal vízben jól oldódó 
komplex vegyületeket képez pácolási ridegség nélkül; 

 a forró tömény lúgoldat (ecsetelés, bemártás, szórás útján) a zsírtalanítást biztosítja. 
Az 1:1 arányban kevert alkálifémhidrid + alkálilúg olvadékában 30…40 ºC-on, mártókezeléssel az 
oxidréteg egy része lehámlik, másik része színfémmé redukálódik, de hidrogénridegedés nem lép fel. 
Az elektrokémiai oxidmentesítés savas vagy lúgos pácoldatban végzett katódos kezelés, amelynek 
során a bőségesen fejlődő hidrogéngáz (és oxigéngáz) mechanikai hatása lazítja fel, illetve löki le a 
rozsdát a fémfelületről. E gyors és hatásos felületelőkészítés folyamán hidrogénridegedés nem lép 
fel. Az elektrokémiai fényesítő pácolás (elektrofényesítés) bonyolult profilú, homogén szövetszerke-
zetű és kémiai összetételű alapanyag felületi kiemelkedésein vékonyabb, a bemélyedésein vastagabb, 
nehezen átjárható folyadékfilmet hoz létre. Ezáltal a kiemelkedéseken gyors, a bemélyedéseken lassú 
az oldás. Az áramsűrűség növelése erősebbé, csökkentése gyengébbé teszi az oldást. 
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Zsír- és olajmentesítés 
(aktiválással vagy passziválással)

Kémiai módszerek:
• szerves oldószeres (petróleum, triklór-etilén, perklór-etilén) mosás;
• lúgos (NaOH) emulgeáló oldatban (Na2CO3, Na3PO4) történő főzés;
• emulziós (halogénezett szénhidrogének) tisztítás, az oldószeres és a lúgos tisztítás 

előnyeinek egyesítésével;
• gőzsugárfúvatásos (lúgos adalékú) tisztítás nagy szabadtéri felületekhez; 

Elektrokémiai módszerek (lúgos oldatokban, elektrolízis közben fejlődő gázok 
mechanikai hatásával végzett kezelés):

• katódos zsírtalanítás során a munkadarab a katód, kis C-tartalmú acéllemez az anód, 
miáltal erőteljesebb a mechanikai hatás, de nehézfém-kiválás lehetséges a munkadarabra;

• anódos zsírtalanítás során a munkadarab az anód, kis C-tartalmú acéllemez a katód, 
miáltal gyengébb a mechanikai hatás, de nincs szennyezés-kiválás a munkadarabra.

Termikus módszerek:
• leégetéses tisztítás kevésbé hőérzékeny anyagoknál, redukáló atmoszférában, ami után 

vizes vagy vegyi öblítés és párologtatásos, mechanikus, abszorpciós, oldásos vagy 
vízkiszorításos szárítás következik. 

 

Zsír- és olajmentesítés  
Szerves oldószerben végzett mosás zárható berendezésben, egészség- és környezetvédelmi szabályok 
ellenőrzött betartása mellett valósítható meg. Oldószerként halogénezett (telített vagy telítetlen, 
klórozott) szénhidrogének (bomlásmegelőző inhibitorokkal), fluorozott (telített, klórozott-fluorozott) 
szénhidrogének (kisebb bomlékonysággal, jobb zsíroldóképességgel), valamint ásványolaj-lepárlási 
termékek (gázolaj, petróleum) jöhetnek szóba. Hatékonyság javítása érdekében az oldószer melegíté-
se (lepárlási termékek kivételével), keverése vagy a munkadarab mozgatása alkalmazható. További 
javító megoldás lehet a folyékony, majd gőzfázisú oldószerrel több szakaszban végzett kezelés. Szóró- 
vagy permetezőberendezéssel bonyolult vagy furatos darabok tisztítása is megoldható. 
Lúgos és emulgeáló oldatokban forráspontjuk közelében végzett főzés során a növényi és állati ere-
detű zsírok elszappanosodnak, az ásványi eredetű olajok és zsírok emulgeálódnak, majd a felületről 
leoldódnak. Nátronlúg (NaOH), szóda (Na2CO3) és nátrium-foszfát vagy trisó (Na3PO4) vizes oldatába 
felületaktív anyagokat (nátrium-metaszilikát, nátrium-metafoszfát) is adagolnak a jobb felületnedve-
sítés és a habzáscsökkentés érdekében. A művelet közbeni mozgatás kedvező hatású, továbbá a zsír-
talanító kádba épített nagyfrekvenciás (200…800 kHz) ultrahang-generátor (1 W/cm2 intenzitással) 
segítségével a hatásosság jelentősen megnövelhető, különösen bonyolult vagy furatos munkadarab-
oknál, viszont nem alkalmazható repedésre hajlamos darabokhoz. Egyes ötvözött acéloknál 
lúgridegedés (pl. rugóacéloknál rugalmasságcsökkenés), más fémeknél (pl. Al, Zn, Sn és ötvözeteik) 
esetében felületi mattulás, illetve bemaródási veszély léphet fel. 
Az emulziós tisztítás egyesíti az oldószeres és a lúgos tisztítás előnyeit. A szerves és szervetlen szeny-
nyezőket emulgeálja, diszpergálja, oldja, majd eltávolítja víztelenítő hatású felület létrehozásával. A 
kolloid rendszerű tisztítóemulziók 10…50% aromás és alifás halogénezett szénhidrogéneket, illetve 
keverékeiket, 0,5…10% felületaktív anyagot és 30…90% vizet tartalmaznak. 
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A gőzsugárfúvatásos tisztítás nagy berendezések, felületek szabadtéri tisztítására szolgál. A kb. 140 
ºC-ra túlhevített (5…9 bar túlnyomású) vizet szűk fúvókán bocsátják át, és a kilépő gőz, illetve forró 
vízpermet hőhatása + kinetikus energiája a felületen lévő szennyeződéseket meglágyítja, fellazítja, 
leszaggatja. A tisztítóhatás és iszapképződés javítása néhány százalék lúgos adalékanyaggal, az utóla-
gos futórozsda-képződés megelőzése foszfátozószer adagolásával biztosítható. 
Elektrokémiai módszer a lúgos oldatokban, elektrolízis közben fejlődő gázok mechanikai hatásával 
végzett kezelés, mely a felületen és a pórusokban nyomokban visszamaradt szennyeződéseket is 
eltávolítja. 
Vasalapú darabok felületelőkészítésekor: 

 a katódos zsírtalanítás során a munkadarab a katód, kis C-tartalmú acéllemez az anód, 
miáltal erőteljesebb a mechanikai hatás, de nehézfémkiválás lehetséges a munkadarab-
ra; 

 az anódos zsírtalanítás során a munkadarab az anód, kis C-tartalmú acéllemez a katód, 
miáltal gyengébb a mechanikai hatás, de nincs szennyezés-kiválás a munkadarabra. 

A leégetéses tisztítás kevésbé hőérzékeny anyagoknál, redukáló atmoszférában oxid- és zsírmentes 
felületet produkál, ami után vizes vagy vegyi öblítés és párologtatásos, mechanikus, abszorpciós, 
oldásos vagy vízkiszorításos szárítás következik. 
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Duplex anyagszerkezet-módosulatok 
• duplex szövet: finomszemcsés acélok szövetében kb. 950…1050 C-on a finom ausztenit

szemcsék környezetében igen nagyok is megjelennek;
• duálfázisú vagy duplex szerkezeti acélok mint HSLA (High Strength Low Alloy) acélok 

mikroszerkezete két fázisból, ferritből és martenzitből áll. A kedvezőbb képlékenység a 
ferrites, a növelt szilárdság a martenzites fázisnak köszönhető;

• kétfázisú vagy duplex korrózióálló acélok jellemzői: a ferrit és az ausztenit kb. egyenlő 
részaránya a szövetszerkezetben, a viszonylag nagy szilárdság (az ausztenites acélok 
folyáshatárának kétszerese) és a kiváló feszültségkorrózió-állóság elsősorban kloridos 
közegben.

Duplex termokémiai kezelések 

1. a kb. 925 C-os, 10…12 órás gázcementálást, az edzést és a kb. 540…550 C-os 
megeresztést követően a gáz- vagy a plazmanitridálás 500…520 C-os hőmérsékleten
végezhető. 

2. a cementálást alacsony hőmérsékletű nitridálással kombinálják, így a megeresztés 
425 C-on, majd az azt követő plazmanitridálás 400 C-on (pl. 25 % N2 + 75 % H2
atmoszférában, 60 órán át) végezhető.

A megeresztési ridegedés elkerülése érdekében egyes acéloknál 500 C alatt célszerű 
tartani az edzés utáni termikus folyamatok hőmérsékletét.

A duplex termokémiai kezelés a kifáradási élettartamot is növeli, ugyanis a fáradási 
jelenségeket akadályozó felületi nyomófeszültségek (ny) kedvezőbb eloszlást 
mutatnak (ny nitridált  550…600 MPa, míg ny cementált  250…300 MPa).

 
Az acélok anyagszerkezet-módosulásai, illetve az azokat kiváltó technológiai hatások kapcsán a „dup-
lex” jelző többféle értelemben fordul elő, de „közös nevezőként” felmerül valamilyen hőkezelés, 
termokémiai kezelés, felületkezelés alkalmazása és/vagy a nitrogén mint ötvöző jelenléte, bevitele. 
Ausztenitesítő izzításkor alumínium és/vagy vanádium mellett nitrogént is tartalmazó, ún. finom-

szemcsés acélok szövetében kb. 950 C-on, a többi nitridképzővel (Ti, Zr, Nb) ötvözött acélokban pe-

dig kb. 1050 C-on a finom ausztenitszemcsék környezetében igen nagyok is megjelennek, s egy kb. 

50 C-os hőmérséklet-tartományban egymás mellett találjuk azokat. Az anyag ilyen jellegű mikrosz-
kópi képét duplex szövetnek nevezik. Ezen átmeneti állapotot – a szemcsehatárokat „rögzítő” 
nitridkiválások felbomlása miatt – szemcsedurvulás követi, és a szemcsenagyság eléri, sőt meghaladja 
a nitridképzőket nem tartalmazó, ún. normálszemcsés acélokét. 
A duálfázisú vagy duplex szerkezeti acélok a HSLA (High Strength Low Alloy) acélok jobb képlékenysé-
gi (duktilitási) jellemzőkkel rendelkező válfaját képviselik. Mikroszerkezetük két fázisból, ferritből és 
martenzitből áll. A kedvezőbb képlékenység a ferrites, a növelt szilárdság a martenzites fázisnak kö-
szönhető, így ezek megfelelő részarányával az eredő tulajdonságok célszerűen befolyásolhatók, de a 
mechanikai jellemzőkre hatással van a fázisok morfológiája (alakja), a szemcseméret, a martenzites 
fázis eloszlásának egyenletessége, illetve „térköze”, valamint a ferrites fázis méreteloszlása és tiszta-
sága is. Ilyen duálfázisú szövet előállítása pl. interkritikus (A1 és A3 átalakulási hőmérsékletek közötti) 
hevítést, majd azt követő gyors hűtést magában foglaló hőkezeléssel történhet. A hőkezelés kombi-
nálható alakítással is, azaz termomechanikus kezelés végezhető az acélon. 
A kétfázisú vagy duplex korrózióálló acélok jellemzői: a ferrit és az ausztenit kb. egyenlő részaránya a 
szövetszerkezetben, a viszonylag nagy szilárdság (az ausztenites acélok folyáshatárának kétszerese) 
és a kiváló feszültségkorrózió-állóság elsősorban kloridos közegben. E duplex ötvözetek általában 
több krómot (22…27,5%) és kevesebb nikkelt (4…6,5%) tartalmaznak, mint a hagyományos 18/8-as 
acélok. Molibdén (1,5…3%) hozzáötvözése javítja a korrózióállóságot, sőt egyes ötvözetek 
0,08…0,35% nitrogént is tartalmaznak, ami ausztenitképzőként ferrit–ausztenit egyensúlyt hoz létre. 
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Ez a módosított összetétel jó pitting- és általános korrózióállóságot biztosít ipari környezetben, de 
hegeszthetőségi problémákat vet fel. Ezek közé tartozik, hogy a heganyag gyors megdermedésével – 
különösen kis hőbevitelű hegesztésnél – együtt járó túlzott ferrittartalom kedvezőtlenül befolyásolja 
a korrózióállóságot és a szívósságot. A probléma orvoslása szabályozott hőbevitel és nikkellel túlötvö-
zött hegesztőanyag alkalmazása révén lehetséges. 
A duplex termokémiai kezelés a cementálást és a nitridálást kombináló eljárás, ami a cementált 

(majd edzett, illetve megeresztett) felület nitridálását jelenti. Ehhez az acélnak 500…550 C-on stabil 
cementites-karbidos szerkezettel, azaz kellő megeresztésállósággal és megfelelő mennyiségű 
nitridképző-tartalommal kell rendelkeznie. Az ilyen kezelés célja lehet a berágódással, hegedéssel 
(adhéziós kopással), felpattogzással, pittingesedéssel (fáradásos kopással), továbbá az üzemszerű 
viszonyok között rövid időtartamra nem kizárható kenés nélküli súrlódással szembeni károsodásálló-
ság javítása. 

A technológia kivitelezése során a kb. 925 C-os, 10…12 órás gázcementálást megelőző „előoxidációt” 

(950 C/30 perc/levegő) is alkalmaznak, melynek eredményeként az oxid–fém határfelületen oxidpe-
netráció megy végbe, és az így képződő határfelületi háló elősegíti a karbon diffúzióját. Ez az előkeze-
lés célszerű a króm és a szilícium képződhető oxidrétegének karbonabszorpciót gátló hatása „ellen” 

is. A cementálást, az edzést és a kb. 540…550 C-os megeresztést követően a gáz- vagy a 

plazmanitridálás 500…520 C-os hőmérsékleten végezhető. A rétegroncsolódás elkerülése érdekében 
fontos, hogy a rétegvastagság a Herz-féle nyírófeszültség maximumának felülettől mért távolságához 
igazodjon. A duplex termokémiai kezelés a kifáradási élettartamot is növeli, ugyanis a fáradási jelen-

ségeket akadályozó felületi nyomófeszültségek (ny) kedvezőbb eloszlást mutatnak. 
A duplex termokémiai kezelések egy másik változatánál a cementálást alacsony hőmérsékletű 

nitridálással kombinálják. Így a megeresztés 425 C-on, majd az azt követő plazmanitridálás 400 C-
on (pl. 25% N2 + 75% H2 atmoszférában, 60 órán át) végezhető. Ennek előnye abban van, hogy bizo-

nyos acélok így magasabb törési szívósságot mutatnak, ugyanis éppen az 500…600 C-os megereszté-

si hőmérsékletek eredményezik a KIc minimumát, míg 425 C-on ennél lényegesen nagyobb (akár 
kétszeres) értékei mérhetők. A megeresztési ridegedés elkerülése érdekében tehát egyes acéloknál 

500 C alatt célszerű tartani az edzés utáni termikus folyamatok hőmérsékletét. 
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Duplex felületkezelések

A duplex felületkezelések két egymást 
követően végrehajtott felületkezelést 
kombináló, anyagok, illetve belőlük készülő 
termékek károsodásállóságának javítása 
érdekében alkalmazható technológiák.
Az ábra a kombinálható eljárásokat 
rendszerezve tartalmazza a duplex 
felületkezeléseket. Az X-szel jelölt 
változatok előnytelenek, illetve nem 
értelmezhetők, a "?"-lel jelöltek elvileg 
elképzelhetők, míg az 0-val jelöltek a 
gyakorlatban (kísérletileg, iparilag) már 
kipróbált, illetve publikált lehetőségeket 
takarnak. Ez utóbbiak közül kiemelhetők 
azok, amelyek valamilyen termokémiai elő-
vagy utókezelést foglalnak magukban.

 

Duplex felületkezelések 
A duplex felületkezelések két egymást követően végrehajtott felületkezelést kombináló, anyagok, 
illetve belőlük készülő termékek károsodásállóságának javítása érdekében alkalmazható technológi-
ák. Az ábra – a kombinálható eljárásokat rendszerezve – a már említett duplex termokémiai kezelést 
is magában foglalóan tartalmazza a duplex felületkezeléseket. Az X-szel jelölt változatok előnytele-
nek, illetve nem értelmezhetők, a ?-lel jelöltek elvileg elképzelhetők, míg az 0-val jelöltek a gyakor-
latban (kísérletileg, iparilag) már kipróbált, illetve publikált lehetőségeket takarnak. Ez utóbbiak közül 
kiemelhetők azok, amelyek valamilyen termokémiai elő- vagy utókezelést foglalnak magukban. 
Az egyik eljárásnál termokémiai kezelés (pl. plazmanitridálás vagy gázcementálás) után igen kemény, 
de rideg, keramikus jellegű (pl. TiN, TiCN, TiAlN, CrN stb.) tribológiai réteget képező PVD vagy CVD 
alkalmazására kerül sor. 
Egy másik eljárás során a felületi réteg gyors dermedését – mikroszerkezetének finomodását, nem 
egyensúlyi átalakulásait – kiváltó elektronsugaras, illetve lézeres felületi átolvasztást vagy felületöt-
vözést nitridálás követi. 
A termikus (láng-, plazma-) szórás és a (plazma-, gáz-, gázoxi-) nitridálás (illetve gáznitrocementálás) 
javítóiparban is jól használható kombinációja lehetővé teszi olyan bevonatok készítését, amelyek 
nagyobb ellenállást tanúsítanak komplex terhelési (feszültségi) viszonyok esetén. A korrózió-, kopás- 
és hőálló, illetve elektromosan vezető vagy éppen szigetelő réteget eredményező termikus szórás 
mind a kezelendő, mind a felszórandó anyagok tekintetében széles alkalmazási kört fog át, és az elő-
állítható réteg vastagsága is tág intervallumban – néhány mikrométertől több milliméterig – változ-
hat. A nitridálás viszonylag alacsony költségű és hőmérsékletű eljárás, mely a kopás- és a korrózióál-
lóság javítása mellett a felületi feszültségállapotot is kedvezőbbé teszi, növelve a fáradással szembeni 
ellenállást. 
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A nitridálást (vagy nitrocementálást) követően elvégzett ionimplantáció hatása is elsősorban a felüle-
ti feszültségállapot még kedvezőbb megváltoztatását célozza. 
Egy további eljárásnál a kopásállóság fokozása végett a normalizált vagy nemesített alapanyagon  

570 C-os, 4…8 órás, gázközegű (pl. 56,3% NH3; 34…41% H2; 1,3…2,0% CO2) nitrocementálást, majd 
azt követően CO2-lézerrel – megfelelő teljesítmény, előtolási sebesség és defókusz beállításával – 
felületedzést végeznek. 
Egy újabb eljárás során a lézeres felületedzést nitridálással kombinálják a tribológiai igénybevételek-
kel szembeni élettartam-növekedés elérése, illetve a Herz-feszültség okozta fáradásos kopás csök-
kentése érdekében. 
Ez utóbbi eljárás egyik alkalmazhatósági kérdése az lehet, hogy milyen előnyökkel jár egy kétlépcsős, 
ezért minden bizonnyal többletköltséggel járó kezelés, mint külön-külön a lézeres felületedzés vagy a 
nitridálás valamelyik változatának alkalmazása? 
További kérdésként felmerül, hogy ha duplex felületkezelést alkalmazunk, akkor melyik sorrendet 
válasszuk: nitridálás majd lézeres edzés vagy lézeres edzés és azt követő nitridálás? 
Újabb kérdésként vetődhet fel: milyen az így kapott felületi réteg termikus stabilitása 
(megeresztésállósága)? 
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Lézeres felületedzés + nitridálás 
• a megnövelt keménységű kéreg 

vastagsága az azonos hőbevitelű (q  187 
J/mm) lézeredzéseket követő plazma-
nitridálás hatására ugyan csökkent, de a 
keménységmaximum mindkét 
"szimplex" eljáráséhoz képest 
növekedett;

• a növelt keménységű kéreg vastagsága 
egy keskeny "támasztó" zónával 
nagyobb, mint a plazmanitridálté;

• a lézeredzés hőbevitelének csökkentése
igen kedvezőtlen keménységprofilt
eredményezett, ami után a 
plazmanitridálás elvégzése lényeges 
javulást hozott. 

• az elvégzett nitridálás egy hosszú 
időtartamú megeresztésnek is felfogható és 
a kialakult keménységprofil kedvező 
termikus stabilitásról tanúskodik, hiszen 
a felületedzett állapottal összevetve 
közvetlenül a felszín alatt 
keménységnövekedés tapasztalható és 
csak mélyebben van megeresztő hatás, ami 
az edzett kéregben számottevő, míg a 
nemesített alapanyagban elhanyagolható 
mértékű. 

 
Alkalmazási példaként a 40 CrMnMo7 jelű, nitridálható „műanyag-megmunkáló szerszámacélt” (öt-
vözött melegalakító szerszámacélt) választjuk. 
Javasolt felhasználási területe szerint közepes és nagyméretű műanyagfröccsöntő szerszámok anya-
ga, műanyag- és fémfröccsöntő szerszámok keretanyaga, továbbá az általános gépépítés különböző 
szerkezeti elemeinek is anyaga. Felhasználási előnyeként fogalmazhatók meg: a javított forgácsolha-
tósági jellemzők, a kiváló polírozhatóság és fotomarathatóság, valamint az igen jó szívósság. 
Kémiai összetétele: 0,37% C, 0,29% Si, 1,50% Mn, 1,88% Cr, 0,17% Mo, a többi Fe. 
A munkadarabok „Graphite 33” abszorpciónövelő bevonattal ellátott oldalfelületein a következő 
lézertechnológiai paraméterekkel valósult meg a felületedzés: a felületi fókuszfoltméret df = 7,2 mm; 

a sugárrezgetés frekvenciája fs = 100 Hz, illetve amplitúdója As = 10,5 mm, míg jelalakja ; a P lézer-
teljesítmény 1250, 1850, 2500 és 3150 W; a munkadarabok vr relatív (lézersugárhoz viszonyított) 
sebessége 400, 600, 800. E két utóbbi paraméterből származtatható q = P/vr fajlagos hőbevitel (vo-
nalenergia) 126 és 187,5 J/mm között változott. 
Mivel felületedzéskor a kéreg igen gyorsan hevül fel az ausztenitesítési hőmérsékletre, illetve nagyon 
gyorsan hűl le arról, gyakorlatilag nincs hagyományos értelemben vett hőntartás. A karbidok mind 
teljesebb oldódása – ami termikusan aktivált diffúzióval megvalósuló időigényes folyamat – érdeké-
ben akár 200…300 ºC-kal az A3 fölé kell hevíteni a kérget, hogy a gyors hőciklus A1, illetve A3 hőmér-
sékletek feletti szakaszának időintervalluma hosszabb legyen. Az alkalmazandó maximális vagy 
csúcshőmérséklet kisebb lehet, ha az acél nemesített állapotú, azaz a karbidok finom mérettel, disz-
perz eloszlásban vannak jelen a kiinduló szövetszerkezetben. A felületi réteg felhevítését követő 
azonnali és rendkívül gyors, saját hővezetésen alapuló „önhűtés” nagy keménységű martenzites szer-
kezetet eredményez. Felületi edzéskor a kéreg és a mag kémiai összetétele megegyezik, ezért a ma-
radó strukturális feszültségek kisebbek, mint az ötvözőbevitellel járó termokémiai kezelések után. 
Továbbá a hőbevitel erősen koncentrált, így a termikus feszültségek és az azokból adódható maradó 
alakváltozások is kisebbek. 
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Plazmanitridáló berendezésben végzett termokémiai kezelés paraméterei a következők: vákuumlét-
rehozás időtartama 9,9 óra; vákuumtér nyomása 0,62 mbar = 62 Pa; maximális feszültség 900 V; ma-
ximális áramerősség 40 A; gázösszetétel (plazmaalkotók) 25% N2 + 75% H2; gáznyomás (plazmaalko-

tók) 5 mbar = 500 Pa; felhevítés sebessége 500 C/óra; felhevítés időtartama 1,15 óra; hőntartás 

hőmérséklete: 520 C; hőntartás időtartama 20 óra. 
Az ábra diagramsorozata azokat a keménységeloszlási görbéket mutatja, amelyeket a lézeres felület-
edzés és az azt követő nitridálás eredményezett. Az egyes diagramokon szerepelnek külön a felület-
edzés, illetve külön a nitridálás utáni keménységeloszlási görbék is. Látható, hogy a megnövelt ke-

ménységű kéreg vastagsága az azonos hőbevitelű (q  187 J/mm) lézeredzéseket követő plazma-
nitridálás hatására ugyan csökkent, de a keménységmaximum mindkét "szimplex" eljáráséhoz képest 
növekedett. A duplexen kezelt növelt keménységű kéreg vastagsága egy keskeny „támasztó” zónával 
nagyobb, mint a plazmanitridálté. A lézeredzés hőbevitelének kb. 30, illetve 60 J/mm-rel való csök-
kentése (187 helyett 157, illetve 126 J/mm-re) igen kedvezőtlen keménységprofilt eredményezett, 
ami után a plazmanitridálás elvégzése lényeges javulást hozott. 

Mivel az 500 C-os hőmérsékletű és 10 óra időtartamú plazmanitridálás a lézeres felületedzést követ-
te, a kezelt zónák termikus stabilitása (megeresztés-állósága) is minősíthető, ugyanis az elvégzett 
nitridálás egy hosszú időtartamú megeresztésnek is felfogható. A kialakult keménységprofil kedvező 
termikus stabilitásról tanúskodik, hiszen a felületedzett állapottal összevetve közvetlenül a felszín 
alatt keménységnövekedés tapasztalható, és csak mélyebben van megeresztő hatás, ami az edzett 
kéregben számottevő, míg a nemesített alapanyagban elhanyagolható mértékű. Természetesen az 
üzemszerűen megengedhető maximális hőmérséklet nem lehet nagyobb, mint a legutolsó – ese-
tünkben a nitridáló – hőkezelés hőmérséklete. 
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Nitridálás + lézeres felületedzés 
• Elsősorban az azonos fajlagos hőbevitelű (q 
 187 J/mm) technológiáknál a magas 
keménységű zóna megnövekedett 
mélységű, ami meghaladja mind a 
lézeredzés, mind a plazmanitridálás utánit;

• Pl. 550 HV keménységszintnél mérhető 
zónanövekmény mintegy  0,3…0,5 mm, 
ami az eredeti (plazmanitridált) 0,15…0,25 
mm kéregmélységnek 200 %-a,

• A felületközeli 0,1…0,2 mm-es zónában a 
keménység visszaesett, de adott esetben 
szükségessé válható utánmunkálás ezt 
eltávolítva nagyobb keménységű réteget 
"hoz" felszínre;

• Az azonos hőbevitelre vonatkozó görbéket 
összevetve, egyfajta kvázioptimumnak
tűnik a P = 1850 W és a vr = 600 mm/min
lézerparaméterekkel készített réteg, de a 
2500 W ill. 800 mm/min lézerparaméterű is 
kedvező képet mutat;

• A lézeredzés fajlagos hőbevitelének
csökkentésével (187  157  126 J/mm) -
elsősorban a kezelés sebességének 
növelése miatt - a lézeredzett illetve a 
duplexen kezelt kéreg nem kívánatos 
keménység- és vastagság-csökkenése jár 
együtt. 

 
Az ábrán szereplő diagramok azokra a duplex felületkezelésekre vonatkoznak, amelyeknél a 
nitridálást nem megelőzi, hanem követi a lézeres felületedzés. Az egyes diagramokon – összehasonlí-
tás céljából – szintén szerepelnek a csak lézeredzett, illetve a csak plazmanitridált felületek kemény-
séggörbéi is. A duplex kezelés szembetűnő eredménye – elsősorban az azonos fajlagos hőbevitelű (q 

 187 J/mm) technológiáknál – a magas keménységű zóna meg-növekedett mélysége, ami meghalad-
ja mind a lézeredzés, mind a plazmanitridálás utánit. Például edzhetőségi határértéknek tekinthető 
550 HV keménységszintnél mérhető zónanövekmény mintegy 0,3…0,5 mm, ami az eredeti 
(plazmanitridált) 0,15…0,25 mm kéregmélységnek 200%-a. A felületközeli 0,1…0,2 mm-es zónában a 
keménység ugyan visszaesett, de az adott esetben szükségessé válható (lehetőségében adott) 
utánmunkálás ezt eltávolítva nagyobb keménységű réteget „hoz” felszínre. Az azonos hőbevitelre 
vonatkozó görbéket összevetve egyfajta kvázioptimumnak tűnik a P = 1850 W és a vr = 600 mm/min 
lézerparaméterekkel készített réteg, de a 2500 W, illetve 800 mm/min lézerparaméterű is kedvező 

képet mutat. A lézeredzés fajlagos hőbevitelének csökkentésével (187  157  126 J/mm) – első-
sorban a kezelés sebességének növelése miatt – a lézeredzett, illetve a duplexen kezelt kéreg nem 
kívánatos keménység- és vastagságcsökkenése jár együtt. 
Az eredmények alapján a következő megállapítások tehetők. A duplex felületkezelés egyik kalkulálha-
tó előnye a gyorsabb kezelés lehetősége, ugyanis a felhasználás szempontjából szükséges elegendő-
en nagy kéregvastagság elérése pusztán csak nitridálás alkalmazásával igen hosszú diffúziós időtar-
tamot igényelne. A másik várható előny, hogy a csak felületedzett állapothoz képest a nitridálás 
„hozzáadása” a kéreg kedvezőbb termikus stabilitását eredményez(het)i. 
Ha a lézeres edzést a nitridálás előtt alkalmazzuk, akkor a már felületedzett zóna hosszabb időtarta-
mú megeresztés alá kerül, miközben a nitrogén diffúziója zajlik. Ebben az esetben – megfelelő tech-
nológiai paraméterek mellett – a kemény kéreg vastagsága némileg csökken, viszont termikus stabili-
tása a nagyobb keménységmaximum révén javul, illetve a csak nitridált kéregéhez képest egy növelt 
keménységű támasztó rétegnövekmény is észlelhető. Ez a duplex felületkezelés egy olyan 
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„karbonitridálás”, mely az acél kiválasztásával „meghatározott” karbontartalomra történik. A 
nitridálás hőmérsékletét jól kell illeszteni az acél alapanyaghoz. 
Ha a lézeres edzést a nitridálás után alkalmazzuk, akkor egy olyan konstans karbontartalom-átlag 
melletti „nitrocementálást” végzünk, ami a diffúziós réteg mélységét, azaz a kemény kéreg vastagsá-
gát növeli, lehetővé téve egy esetleges utánmunkálást is. A növelt nitrogénkoncentrációnak köszön-
hetően a diffúziós rétegben nagyobb keménységértékek érhetők el, bár a maradék ausztenit előfor-
dulási valószínűsége is nagyobb lehet. A megnövekedett keménység a karbonnak és a nitrogénnek a 
martenzitképződésre gyakorolt összetett (eredő) hatásával hozható kapcsolatba, ugyanis mindkét 
ötvöző intersztíciós helyzetekben fordul elő, így a martenzit tetragonalitását (torzultságát) együtte-
sen nagyobb mértékben növelik. Mivel a nitridált réteg már jelen van a felületben, a felületedzés 
termikus ciklusát, illetve hőbevitelét (kezelési sebességét) úgy kell beállítani, hogy a hőmérséklet 
viszonylag alacsony értéken maradjon, csökkentve a nitrogén rekombinációja és diffúziója következ-
tében felléphető rétegfelbomlás esélyét. A nitridálás „hozzáadása” a lézeres felületedzéshez feltehe-
tően a korrózióállóságot és a (nagyciklusú) kifáradással szembeni ellenállást is kedvezően befolyásol-
ja. 
Ha nincs szükség utólagos felületi (abrazív) megmunkálásra, viszont a lehető legnagyobb felszíni ke-
ménységre kell törekedni, akkor a duplex felületkezelésen belül először a lézeredzést, majd azt köve-
tően a plazmanitridálást célszerű végezni. Ha a növelt keménységű kéreg nagyobb mélysége mellett 
utómegmunkálási (vagy egy esetleges „bejáratási") ráhagyás válik indokolttá, akkor előnyösebb a 
lézeredzést a plazmanitridálás után végezni. Természetesen mindkét esetben ügyelni kell a lézer-
edzés fajlagos hőbevitelének megfelelőségére, bár úgy tűnik, hogy a lézeredzés + plazmanitridálás 
kombináció végeredménye kevésbé érzékeny a hőbevitel értékének megválasztására, mint a 
plazmanitridálás + lézeredzés sorrendű duplex felületkezelésé. 
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Abrazív felületi megmunkálás 
A szabálytalan szerszámélek geometriailag határozatlan alakú szemcsék, melyek 
kemény keramikus anyagúak és a munkadarabról nagy sebességgel választanak le 
anyagot.
Az ide sorolható eljárásokat abrazív (koptató) megmunkálásnak is nevezik, mivel a 
szemcsék karcoló hatással választanak le gyakran csak mikroszkopikus méretű 
forgácselemeket.
A karcolást egyidejűleg igen sok szemcse végzi és a forgácsolási sebesség is elég nagy, 
ezért kielégítő termelékenység érhető el. Az abrazív megmunkálás - mint szabálytalan sokélű 
szerszámmal végzett forgácsolás - történhet kötött vagy szabad állapotban lévő 
szemcsékkel. Ha a szemcsék kötött állapotban vannak - merev alakos szerszámba foglalva -
akkor köszörülésről és dörzscsiszolásról beszélünk. Ha az abrazív szemcsék szabad 
(kötetlen) állapotban kerülnek a munkadarab felületével kölcsönhatásba, akkor tükrösítésről 
van szó. 

 

Abrazív felületi megmunkálás  
Az abrazív felületi megmunkálás szabálytalan szerszámélekkel megvalósuló forgácsolást jelent. A 
szabálytalan szerszámélek geometriailag határozatlan alakú szemcsék (ábra), amelyek kemény kera-
mikus anyagúak, és a munkadarabról nagy sebességgel választanak le anyagot. Kemény (pl. hőkezelt), 
nehezen forgácsolható anyagok is jól megmunkálhatók és az elérhető felületi minőség (érdesség) 
igen jó, így elsősorban befejező műveletként alkalmazzák. 
Az ábrán jelölt szögek értelmezése a következő: 

a  jelű ékszög az ékszerű szerszám hátlapja és homloklapja által bezárt szög, ami tulajdonképpen a 
szerszámélet alkotja; 

az  jelű hátszög a szerszámék hátlapja és a forgácsolt felület érintősíkja (forgácsolás síkja) által be-
zárt szög, aminek súrlódáscsökkentő szerepe is van; 

a  jelű homlokszög a szerszámék homloklapja és az alapsík (forgácsoló mozgás irányára merőleges 
sík) által bezárt szög, ami a forgácskeletkezés és -lefutás körülményeit, illetve jellegét jelentősen be-
folyásolja. Amennyiben a homlokszöget a szerszámél elfedi, akkor negatív előjelű, és ilyenkor a levá-
lasztott anyagmennyiség kisebb, mert a szerszámél hántolja, kaparja a munkadarabot. Más esetben 
pozitív előjelű a homlokszög, és a szerszámél vágással, metszéssel választja le a forgácsot. 
Az abrazív (koptató) megmunkálás elnevezés arra utal, hogy a szemcsék karcoló hatással választanak 
le gyakran csak mikroszkopikus méretű forgácselemeket. A karcolást egyidejűleg igen sok szemcse 
végzi, és a forgácsolási sebesség is elég nagy, ezért kielégítő termelékenység érhető el. Az abrazív 
megmunkálás – mint szabálytalan sokélű szerszámmal végzett forgácsolás – történhet kötött vagy 
szabad állapotban lévő szemcsékkel. Ha a szemcsék kötött állapotban vannak – merev alakos szer-
számba foglalva –, akkor köszörülésről és dörzscsiszolásról beszélünk. Ha az abrazív szemcsék szabad 
(kötetlen) állapotban kerülnek kölcsönhatásba a munkadarab felületével, akkor tükrösítésről van szó. 
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A köszörülés szerszáma a tárcsa-, henger-, tányér-, fazék stb. alakú köszörűkorong, ami forgásfelület 
alakú munkafelülettel rendelkezik. A köszörűkorong megmunkálás közben forgó főmozgást végez, és 
a forgácsolási sebesség megegyezik a korong kerületi sebességével. A megmunkálandó felület jellege 
és elhelyezkedése, valamint a szerszámgép típusa alapján megkülönböztethető körköszörülés, azaz 
palást- és furatköszörülés és síkköszörülés. Csúcsok közötti palástköszörülésnél a munkadarabot a 
gépasztalra szerelt csúcsok közé fogják, majd tengelye körül forgatják, miközben a korongot és a 
munkadarabot egymáshoz viszonyítva axiális vagy radiális irányban elmozdítják. Csúcs nélküli palást-
köszörüléskor a munkadarab egy támasztólécen felfeküdve a köszörű- és egy továbbító-korong kö-
zött helyezkedik el, miközben a fellépő dörzshatás forgását – bizonyos beállításban axiális haladó 
mozgását is – eredményezi. A furatköszörülésnél a vezetőlécet két görgő helyettesíti, melyek közül az 
egyik támasztó-, a másik szorítógörgő. Síkköszörülés esetén a munkadarabot általában 
mágnesasztalon rögzítik, és a korong palástjával vagy homloksíkjával köszörülnek. 
A dörzscsiszolás két változata a hosszú löketű hónolás belső felületeken (pl. belsőégésű motorok 
hengereiben) és a rövid löketű szuperfiniselés külső felületeken. A köszörüléshez képest a forgácsolá-
si sebesség 50…100-szor, a felületi nyomás 5…10-szer kisebb, viszont az egyidejűleg forgácsoló szem-
csék száma 10…100-szor nagyobb. 
Ezek következtében a hőmérséklet erősen csökken, a termikus és mechanikai deformáció mérséklő-
dik, továbbá jelentősen javul a felületi minőség. A hasáb alakú szerszám(ok) forgó és alternáló axiális 
mozgást végez(nek) úgy, hogy a szemcsék löketenkénti pályái eltérnek, keresztezik egymást, és egy 
kuszált felületi karckép alakul ki. Ehhez a fordulat- és a löketszámot úgy kell megválasztani, hogy rela-
tív prímszámok legyenek, így egy-egy szemcse mindig új pályán fog haladni. 
A tükrösítéskor a szabad szemcséket folyadékkal (olaj, petróleum stb.) összekeverik, majd a munka-
darab és az azt közelítő felületű szerszám közé juttatják. A szerszám vagy a munkadarab mozgatása 
révén a felülettel kölcsönhatásba kerülő mozgó szemcsék a érdességcsúcsokból mikroszkopikus mé-
retű forgácsokat választanak le, illetve azokat képlékeny alakítással „belesimítják” az 
érdességárkokba. 
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Nyomtatott huzalozású elektronikai 
áramköri lapok gyártása 

Szubtraktív eljárás
1 fúrás; 2 aktiválás; 3 
panelgalvanizálás; 4 

maszkolás; 5 
rajzolatgalvanizálás; 6 

maszkeltávolítás; 7 
maratás

Féladditív eljárás
1 fúrás; 2 aktiválás; 3 
panelgalvanizálás; 4 

maszkolás; 5 rajzolat-
galvanizálás; 6 maszk-
eltávolítás; 7 maratás

Additív eljárás
1 fúrás; 2 aktiválás; 3 

maszkolás; 4 
fémleválasztás; 5 
maszkeltávolítás

Fotoadditiv eljárás
1 fúrás; 2 aktiválás; 
3 megvilágítás; 4 
előhívás; 5 
fémleválasztás

 
A nyomtatott huzalozású áramköri lapok az elektronikai alkatrészek elektromos összekapcsolására és 
egyben hordozására valók, de sokszor a szerelés, vizsgálat és szerviz számára is tartalmaznak különfé-
le információkat. A huzalozás kialakítható a különféle szigetelőanyagok egyik vagy mindkét oldalán. 
Az utóbbi esetben a két oldalt legtöbbször átfémezett furatok kötik össze. A huzalozással ellátott 
szigetelők összepréselésével elérhető, hogy a vezetékek több rétegben helyezkedjenek el egymás 
fölött. A nyomtatott huzalozású áramköri lapok lehetnek merevek és hajlékonyak. E két csoporton 
belül a rétegek száma alapján tovább is bonthatók. A merev nyomtatott huzalozású lapok jellemzője, 
hogy a szigetelőréteg nem hajlítható. 
Legegyszerűbbek az egyoldalas lapok, amelyeken a huzalozás a szigetelőanyag egyik oldalán helyez-
kedik el. Alkalmazási területük pl. az ipari elektronika, háztartási gépek automatikája. A kétoldalas 
nyomtatott huzalozású lapokon a huzalozást a lapok mindkét oldalán kialakítják. A két oldal elektro-
mos összekötését átfémezett furatokkal oldják meg. A többrétegű nyomtatott huzalozású lapok úgy 
készülnek, hogy az egyes rétegeket a huzalozás kialakítása után összesajtolják, majd elkészítik a felü-
leti huzalozást és az átmenőfuratokat. Így ez a típus belső vezetékeket, esetenként belső furatokat is 
tartalmaz. Alkalmazásuk a berendezések méretcsökkentésének egyik lehetősége. 
A hajlékony nyomtatott huzalozású lapok jellemzője a vékony, hajlítható szigetelőréteg. Készíthetők 
egy- és kétoldalas, valamint többrétegű kivitelben. Rendszerint ott alkalmazzák, ahol merev lapok 
elhelyezésére nincs lehetőség. Szalagkábel helyettesítésére is alkalmas. A nyomtatott huzalozású 
lapok rajzolatfinomság (vezetősáv és szigetelőköz szélességi mérete) alapján is osztályozhatók finom, 
normál és durva kategóriákba.  
A nyomtatott huzalozású lapok gyártásában a következő alapeljárásokat alkalmazzák: 

 szubtraktív, 

 féladditív, 

 additív és 

 fotoadditív. 
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Az egyes eljárások alapanyagai eltérőek, de a szigetelőhordozó szerkezeti anyagai megegyeznek. A 
hordozó két fő szerkezeti anyaga a vázanyag és a kötőanyag. A merev nyomtatott huzalozású lapok 
alapanyagaiban leggyakrabban a következő párosításokban fordulnak elő: 

 rétegelt papír vázanyag és fenolgyanta kötőanyag, 

 rétegelt papír vázanyag és epoxigyanta kötőanyag, 

 üvegszövet vázanyag és epoxigyanta kötőanyag, 

 üvegszövet vázanyag és teflon kötőanyag. 
A hajlékony nyomtatott huzalozású lapok szigetelőanyagai hajlítható, esetenként hőálló műanyag 
(poliészter-, poliimid-) fóliák. A szigetelőrétegek vastagsága változó. 
A szubtraktív eljárás szigetelőanyagát elektrolitréz fólia fedi (általában 10; 17,5; 35; 70 μm vastagság-
ban), amelyet ragasztással rögzítenek a hordozó egyik vagy mindkét oldalán. A féladditív és additív 
eljárások alapanyaga bontatlan szigetelőlemez, amelynek felületén tapadásfokozó réteget alakítanak 
ki. A fotoadditív eljárás alapanyaga speciális fotoérzékeny szigetelőlemez. 
Szubtraktív eljárás 
Az átfémezett furatokat nem tartalmazó nyomtatott huzalozású lapok gyártásában a kifúrt alap-
anyagra pozitív maratómaszkot készítenek, és a fölösleges rezet maratással eltávolítják. A furatféme-
zett nyomtatott huzalozású lapok gyártásában a kifúrt alapanyagra leggyakrabban kémiai, illetve 
kémiai és galvanikus úton rezet választanak le. Ezt követően negatív maszkot készítenek, majd a la-
pok rajzolatát galvanizálják. A negatív maszk eltávolítása után a fölösleges rezet maratással szüntetik 
meg. Az előállítás folyamatát az 1. ábra szemlélteti. 
Féladditív eljárás 
A borítatlan szigetelőre a fúrás után kémiai vagy kémiai és galvanikus módon rezet választanak le. 
Negatív maszk készítése után a rajzolatot galvanizálják. A maratás maratómaszk nélkül is elvégezhe-
tő. Ez esetben a furatok és a rajzolat rézzel borítottak. Az eljárás főbb lépései a 2. ábrán láthatók. 
Additív eljárás 
A borítatlan szigetelőlemezre a fúrás és a negatív maszk elkészítése után a rajzolatot kémiai rezezés-
sel készítik el. Az eljárást a 3. ábra szemlélteti. 
Fotoadditív eljárás 
A fotoérzékeny szigetelőlemez lehetővé teszi, hogy a gyártásban a maszkkészítés és maratás elma-
radjon. A rajzolat megvilágításával aktiválják az alapanyagban levő katalizátort. A vezetékeket kémiai 
rezezéssel alakítják ki. Az eljárás lépései a 4. ábrán láthatók. 
Az ismertetett eljárások egymástól igen eltérő és sok esetben igen nagy számú műveletből álló 

 mechanikai, 

 kémiai és galván-, 

 fototechnikai és szitanyomási 
technológiákból épülnek fel. 
Az alapeljárások közül a szubtraktív eljárást alkalmazzák legszélesebb körben, annak ellenére, hogy az 
additív és fotoadditív eljárások látszólag egyszerűbbek. Ennek oka elsősorban az, hogy kémiai úton 
vastag (25 μm) és egyben kielégítő minőségű rézbevonat leválasztása nem egyértelműen megoldott. 
A művelet időigényes, az elektrolitok költségesek. 
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Félvezető eszközök planártechnológiája
A félvezető eszközök fő részei a pn-átmenetek, azaz 

egykristályon belül p és n típusú - egymással közvetlenül 
érintkező - réteget tartalmaznak. A diódák egy, a 
tranzisztorok kettő, a tirisztorok három-négy, az integrált 
áramkörök nagyon sok pn-átmenetet tartalmaznak. Ilyen 
pn-átmenetek készítésének eljárásai - a 
planártechnológia alapvatő műveletei - a következők:

• az ötvözés során három vagy öt vegyértékű elemet 
(”akceptort” vagy ”donort”) visznek be pl. 
ionimplantációval germániumba;

• a diffúzió során a szilíciumlapkára felviszik a diffúziós 
anyagot, ami a 700…1300 C hőmérséklet-intervallum 
meghatározott értékén adott idő alatt a kívánt mélységbe 
diffundál. Pl. egy npn tranzisztor elkészítéséhez két 
diffúzióra van szükség. Először bórdiffúzióval p-réteget, 
majd foszforral n-réteget állítanak elő.

• az epitaxiális rétegnövesztés során szilárd Si-
egykristály alapra gőzfázisból más szennyezésű réteget 
növesztenek úgy, hogy a kialakuló réteg szerkezete az 
alappal azonos legyen. Pl. 1000 C körüli hőmérsékleten 
szilícium-tetrakloridot (SiCl4) és vele együtt arzén-
trikloridot (AsCl3) redukálnak hidrogénnel: SiCl4 + H2 → 
SiCl2 + 2HCl  SiCl2 → Si + SiCl4 ill. 2AsCl3 + 3H2 → 
2As + 6HCl. Az így keletkezett elemi Si és As tovább 
építi a Si-egykristályt. Ha az alap p-típusú, akkor az 
arzénnal szennyezett 10…15 μm-es réteg pn-átmenetet
képez. 

 
A szilícium a szilícium-dioxidban (SiO2) és a szilikátokban fordul elő. A szilícium-dioxid tisztasági foká-
tól és kristályformájától függően lehet homok, kvarc, hegyikristály, kova- vagy tűzkő, féldrága- vagy 
drágakő (pl. achát, jáspis, opál, ónix). A szilíciumot rendszerint a szilícium-dioxidnak szénnel, magné-
ziummal vagy alumíniummal végzett redukciójából nyerik. Nagy tisztaságú szilícium állítható elő 

triklór-szilán, azaz sziliko-kloroform (SiHCl3) hidrogén-atmoszférában, 1200 C-on végzett termikus 
bontásával, majd zónás olvasztással. 
A félvezető eszközök fő részei a pn-átmenetek, azaz egykristályon belül p és n típusú – egymással 
közvetlenül érintkező – réteget tartalmaznak. A diódák egy, a tranzisztorok kettő, a tirisztorok három-
négy, az integrált áramkörök nagyon sok pn-átmenetet tartalmaznak. Ilyen pn-átmenetek készítésé-
nek eljárásai – a planártechnológia alapvető műveletei – a következők lehetnek (felső ábra): 

 az ötvözés során három vagy öt vegyértékű elemet („akceptort” vagy „donort”) visznek 
be pl. ionimplantációval; 

 a diffúzió során a szilíciumlapkára felviszik a diffúziós anyagot, ami a 700…1300 C hő-
mérséklet-intervallum meghatározott értékén adott idő alatt a kívánt mélységbe diffun-
dál; pl. egy npn tranzisztor elkészítéséhez két diffúzióra van szükség: először bórdiffúzió-
val p-réteget, majd foszforral n-réteget állítanak elő. 

 az epitaxiális rétegnövesztés során szilárd Si-egykristály alapra gőzfázisból más szennye-
zésű réteget növesztenek úgy, hogy a kialakuló réteg szerkezete az alappal azonos le-

gyen; pl. 1000 C körüli hőmérsékleten szilícium-tetrakloridot (SiCl4) és vele együtt arzén-

trikloridot (AsCl3) redukálnak hidrogénnel: SiCl4 + H2 → SiCl2 + 2HCl  SiCl2 → Si + SiCl4, il-
letve 2AsCl3 + 3H2 → 2As + 6HCl. Az így keletkezett elemi Si és As tovább építi a Si-
egykristályt. Ha az alap p-típusú, akkor az arzénnal szennyezett 10…15 μm-es réteg pn-
átmenetet képez. 
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Félvezető alapú elektronikai alkatrészek előállítása 
A Si-alapú integrált áramkörök (Integrated Circuit) 
gyártásakor p-típusú Si-szeleteken néhány ezer Ǻ 
vastag SiO2 réteget hoznak létre.
A SiO2 segítségével valósítható meg a maszkolás,
mivel az a diffúziót megakadályozza.
Fotoreziszt technikával a kívánt helyeken az oxidot 
megvédik, viszont a diffúzióra kijelölt helyeken
hidrogén-fluoridos maratással eltávolítják, „ablakot” 
nyitnak rajta.
As-diffúzió után kb. 10 μm vastag epitaxiális n-réteget
hoznak létre és ebből szigetelő bórdiffúzióval (p-típusú) 
alakítják ki a kollektor-rétegeket. A kollektor alatt 
általában egy foszfor-diffúziós - erősen szennyezett n+ 
- réteg helyezkedik el. A bázist és az ellenállást 
egyidejűleg alakítják ki bórdiffúzióval. Az emitter- és a 
kollektor-kontaktus erősen szennyezett n+ réteg.
Az oxidált felületen fut az Al-vezető hálózat, mely 
csak az emitter (E), a bázis (B), a kollektor (C) és az 
ellenállás végpontjain érintkezik a félvezetővel, a többi 
részen a SiO2-réteg szigetel.
A szeleteket elemekre (chip-ekre) szétválasztják, 
szerelőszalagra forrasztják és 25 μm-es aranyhuzallal 
kötéseket létesítenek az elemek és a kivezető lábak 
között. Pl. fröccssajtolással műanyag házat 
készítenek, a lábakat behajtják és ónozzák. 

 
A Si-alapú integrált áramkörök (IC = Integrated Circuit) gyártásakor (ábra) p típusú Si-szeleteken né-
hány ezer Å vastag SiO2 réteget hoznak létre. A SiO2 segítségével valósítható meg a maszkolás, mivel 
az a diffúziót megakadályozza. 
Fotoreziszt technikával (előző oldali alsó ábra) a kívánt helyeken az oxidot megvédik, viszont a diffú-
zióra kijelölt helyeken hidrogén-fluoridos maratással eltávolítják, „ablakot” nyitnak rajta. As-diffúzió 
után kb. 10 μm vastag epitaxiális n-réteget hoznak létre és ebből szigetelő bórdiffúzióval (p típusú) 
alakítják ki a kollektorrétegeket. A kollektor alatt általában egy foszfordiffúziós – erősen szennyezett 
n+ – réteg helyezkedik el. A bázist és az ellenállást egyidejűleg alakítják ki bórdiffúzióval. Az emitter- 
és a kollektorkontaktus erősen szennyezett n+ réteg. 
Az oxidált felületen fut az Al-vezetőhálózat, mely csak az emitter (E), a bázis (B), a kollektor (C) és az 
ellenállás végpontjain érintkezik a félvezetővel, a többi részen a SiO2-réteg szigetel. A szeleteket ele-
mekre (chipekre) szétválasztják, szerelőszalagra forrasztják, és 25 μm-es aranyhuzallal kötéseket lé-
tesítenek az elemek és a kivezető lábak között. Pl. fröccssajtolással műanyag házat készítenek, a lába-
kat behajtják és ónozzák. 
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Bevonatos kompozitok készítése

 

Bevonatos kompozitok készítése 
Bevonatos kompozitokat kopásálló, hőálló, korrózióálló, elektromos-, illetve hőszigetelő vagy dekora-
tív (meghatározott színű, fényű, avagy fényvisszaverő) felületi réteggel ellátott anyagok képezik. 
A bevonatos kompozitoknál (táblázat) az alapanyag a teherhordozó, a bevonat a mátrixanyag káro-
sodással szembeni ellenállását javítja, hiszen a legtöbb tönkremeneteli folyamat a felületről indul ki. 
Fémmátrixú kompozitok közül közismertek a teflonnal (PTFE) bevont konyhai edények és a borotva-
pengék. Az iparban főleg sikló felületek bevonására, nagyobb hőmérsékleten korrózióálló védőréteg-
ként alkalmazzák a teflont. 
PVC-bevonattal ellátott acélhuzalból légköri korróziónak tovább ellenálló kerítésfonatot, míg hasonló 
bevonatú alumínium- vagy rézhuzalból szigetelt elektromos kábelt készítenek. 
Cinkbevonattal korrózió ellen védett lemezeket és csöveket készítenek. Dekoratív és korrózióálló 
krómozott fémalkatrészekből különféle szerelvényeket gyártanak. Acél és öntöttvas edények felüle-
tét zománcozással teszik ellenállóbbá és esztétikusabbá. 
Polimermátrixú kompozitok közé tartoznak pl. a műanyagfólia bevonatú bútorlap, faforgácslap, illet-
ve azok a bioanyag-mátrixú kompozitok, amelyeket környezeti hatásokkal szemben bevonatolással 
védenek. A kerámiamátrixú kompozitok jellegzetes példája a szintén kerámiabázisú mázakkal ellátott 
kerámiacsempe, -padlólap vagy -edény, melyek felülete a fellép(het)ő koptató hatásoknak sokkal 
jobban ellenáll. 
A bevonatos kompozitok egy része az ún. gradiens anyagok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy 
mikroszerkezetük és/vagy összetételük megtervezett, ennek révén fokozatos változásokat tartalmazó 
darabok (pl. gázturbinalapátok és azok többrétegű hőálló bevonata) gyártására alkalmasak, a várható 
üzemelés helyileg változó követelményeinek megfelelően. 
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Korszerű alternatívái a bevonatalkotóknak az ún. kvázikristályos szerkezetű anyagok. A kvázikristály 
hosszú távú rendezettséget mutat, de aperiodikus szerkezettel rendelkezik, azaz a bázisismétlődési 
távolság változó. Összetételüket tekintve a kvázikristályos anyagok intermetallikus fázisokból (pl. 
Al65Cu20Fe15, Al93Mn5Ce2) állnak, melyek plazmaszórt bevonatként nagy keménységűek, kis súrlódási 
együtthatójúak, mérsékelt hővezetőképességűek, oxidációval és korrózióval szemben jó ellenállást 
tanúsítanak. 
A légi közlekedés járműveinek – gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok motiválta – hatás-
foknövelése legeredményesebben a turbinák belépő hőmérsékletének növelésével érhető el. Tehát a 
turbinák első fokozataival szemben követelmény a nagy melegszilárdság, oxidáció- és korrózióállóság. 
Ezen követelmények kielégítéséhez – a lapátok anyagának és hűtéstechnikájának javítása mellett – 
különleges bevonatokat (gradiensanyagokat) is alkalmaznak. Pl. a Ni-alapú szuperötvözet felületére 
először Ni-Cr-Al-Y ötvözetből oxidációálló tapadóréteg kerül, ami biztosítja a ZrO2-Y2O3 kerámia fedő-
bevonat jó kötését. 
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Fémszínezés 
Vas és ötvözeteinek színezése
Gyakori eljárás a futtatási szín kialakítása acélfelületen. Ötvözetlen acéloknál ez a következő 

hőmérsékleten következik be:
• világossárga, 225 °C;
• sárga, 235 °C;
• sárgásbarna, 245 °C;
• barnától vörösesbarnáig, 258 °C;
• bíborvörös, 270 °C;
• barnásvörös, 280 °C:
• kék, 295 °C;
• sötétkék, 315 °C.
A feketítő oldatok a korrózióvédelmet is szolgálják. Saválló acélokon fekete szín állítható elő 

a következő összetételű oldatban: kénsav 1 ℓ + nátrium-dikromát 13 g/ℓ. 18...25 °C-on a 
kezelési idő 5...10 perc.

Réz és ötvözeteinek színezése
A leggyakrabban alkalmazott fém és fémbevonat, amelyet színezni szoktak. 5...10 g/ℓ-es

kénmáj-oldat (kálium-poliszulfidok) szobahőmérsékleten vagy 60...70 °C-on néhány perc 
alatt színez. A szín először vörösesbarna, aztán barna és 4...5 perc után kékesfekete. 

 

Fémszínezés  
A fémszínező eljárásokkal a fémek és fémbevonatok színét lehet módosítani vagy megváltoztatni. 
Célja legtöbb esetben a díszítő kikészítés. Az eljárások között kémiai és elektrokémiai módszerek 
ismeretesek. Fontos az alapfém kifogástalan előkészítése. Azonos színt csak az azonos állapotú alap-
anyagokon lehet előállítani. Azonos összetétel esetén is más a réteg színe öntvénynél és fémbevo-
natnál. A fémszínezést általában mártó eljárással végzik, amit alapos folyó vizes, iontalanított meleg 
vizes öblítés, végül szárítás követ. A díszítőhatás növelésére rongykorongos fényesítést is alkalmaz-
hatnak. A szín védése céljából a munkadarabokat színtelen lakkréteggel vonják be. 
Vas és ötvözeteinek színezése 
Gyakori eljárás a futtatási szín kialakítása acélfelületen. Ötvözetlen acéloknál ez a következő hőmér-
sékleten következik be: 

• világossárga, 225 °C; 
• sárga, 235 °C; 
• sárgásbarna, 245 °C; 
• barnától vörösesbarnáig, 258 °C; 
• bíborvörös, 270 °C; 
• barnásvörös, 280 °C; 
• kék, 295 °C; 
• sötétkék, 315 °C. 

A feketítő oldatok a korrózióvédelmet is szolgálják. Saválló acélokon fekete szín állítható elő a követ-
kező összetételű oldatban: kénsav 1 l + nátrium-dikromát 13 g/l 18…25 °C-on, a kezelési idő 5…10 
perc. 
Réz és ötvözeteinek színezése 
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A leggyakrabban alkalmazott fém és fémbevonat, amelyet színezni szoktak. 5…10 g/l kénmájoldat 
(kálium-poliszulfidok) szobahőmérsékleten vagy 60…70 °C-on néhány perc alatt színez. A szín először 
vörösesbarna, aztán barna és 4…5 perc után kékesfekete. Szobahőmérsékleten érhető el a 
barnásfekete szín, ha 1 l vízben 10 g kénmájat és 10 g ammónium-kloridot oldanak, és a munkadara-
bokat belemártják. A hőmérséklet növelésével a színezés folyamata gyorsítható. Mélyfekete színű 
lesz a rézfelület, ha 100 °C-ra melegített 50 g/l nátrium-hidroxid oldathoz 10 g porított dikálium-
peroxo-diszulfátot adnak, és kb. 5 perc időtartamra a színezni kívánt munkadarabokat belemártják. A 
sárgaréz színezésére a leggyakrabban használt oldatösszetétel: 1 l 25%-os arnmónium-hidroxid oldat, 
amelyben 200 g diréz-dikarbonát-dihidroxid (bázisos réz-karbonát) van. Az oldat hőmérséklete 
30…40 °C. A fémfelületen fekete vagy kékesfekete szín képződik. Az egyenletes szín eléréséhez bizo-
nyos cinkmennyiség oldatba jutása előnyös. 
Alumínium és ötvözeteinek színezése 
Az anódos oxidréteg színezhetősége, valamint a színes oxidréteg előállításának lehetősége csökken-
tette az alumínium hagyományos régi színezését. Barnásfekete szín állítható elő olyan oldatban, 
amely 1 l vízben 10 g kálium-permanganátot, 25 g réz(II)-nitrátot és 4 cm3 tömény salétromsavat 
tartalmaz. A színezés hőmérséklete 80…100 °C. 5 perc után világosbarna, 30 perc múlva pedig már 
fekete lesz az alumíniumfelület. Szintén fekete szín előállítására alkalmas a következő oldat 82 °C 
hőmérsékleten: 15 g/l ammónium-[tetraoxo-molibdenát(VI)] + 30 g/l ammónium-klorid + 8 g/l bórsav 
+ 8 g/l kálium-nitrát. 
Cink és ötvözeteinek színezése 
Csak a fekete színű réteg ad megfelelő tapadást a cink felületén. Ilyen összetétel: réz(II)-szulfát – víz 
(1/5) 45 g/l + kálium-klorid 45 g/l. Az oldat hidegen használható. 30 g/l ammónium-[tetraoxo-
molibdenát(VI)] + 47 cm3/l tömény ammónium-hidroxid oldatában szobahőmérsékleten szintén feke-
te színű felület alakítható ki. 
Egyéb fémek színezése 
Nikkel feketére színezhető szobahőmérsékleten, ha az oldat összetétele a következő: 1 l vízben 0,5 g 
kálium-tiocianát + 5 cm3 tömény kénsav + 25 cm3 hidrogén-peroxid. A pH = 1,2 kell legyen, a kezelési 
idő 15 perc. Ónfelületet feketére lehet színezni 5 térfogatszázalékos tömény salétromsavból készült 
oldatban, amely 3 g/l réz(II)-szulfát – víz (1/5)-et is tartalmaz. Ez az oldat cinkötvözetek antikolására is 
használható. A kadmium felülete feketére színezhető 60 g/l kálium-klorát és 35…40 g/l réz(II)-nitrátot 
tartalmazó oldatban. Ezüstöt 0,3…3%-os ammónium-poliszulfid oldatban, szobahőmérsékleten lehet 
feketére színezni. 
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Átmeneti korrózióvédelem szükségessége 
Az átmeneti korrózióvédelem fémfelületek szállítás, tárolás, állásidő alatti, illetve 

műveletek közötti ideiglenes védelme. Főleg kohászati féltermékek, fémalkatrészek, 
gépek, készülékek, berendezések és műszerek korrózióvédelmére alkalmazzák. A 
védelem időtartama a védőanyag fajtájától és a tárolás jellegétől (zárt, fedett, szabadtéri) 
függően igen széles tartományban mozog (1…2 hónaptól több évig terjedhet).

Az átmeneti korrózióvédelem a következő esetekben lehet indokolt:
• ha a védendő tárgy félkész termék (pl. rúd, cső, lemez, idomvas), és más telephelyen 

dolgozzák fel tovább;
• ha állandó korrózióvédő bevonat (pl. festék, műanyag) a további feldolgozást zavarná;
• ha az egyes munkafázisok között is védeni kell a termékeket; a rövid ideig tartó 

védelmet a megmunkáláshoz használt hűtő-kenő emulziók biztosítják;
• ha berendezések, alkatrészek, műszerek hosszabb ideig tartó szállítása agresszív 

körülmények között (pl. tengeri szállítás) történik, de különösen, ha a megérkezés után 
még hosszabb tárolásra is számítani kell;

• ha gépek, berendezések időszakos üzemszünetében, pl. a mezőgazdaságban, az 
árvízvédelemben, a tűzoltóságnál, a honvédelemben és a közlekedésben az 
időszakosan működtetett gépeket, járműveket a korróziós szempontból legártalmasabb 
időszakokban részben szabadban vagy fedett téren tárolják.

 
Az átmeneti korrózióvédelem fémfelületek szállítás, tárolás, állásidő alatti, illetve műveletek közötti 
ideiglenes védelme. Főleg kohászati féltermékek, fémalkatrészek, gépek, készülékek, berendezések 
és műszerek korrózióvédelmére alkalmazzák. A védelem időtartama a védőanyag fajtájától és a táro-
lás jellegétől (zárt, fedett, szabadtéri) függően igen széles tartományban mozog (1…2 hónaptól több 
évig terjedhet). 
Az átmeneti korrózióvédelem a következő esetekben lehet indokolt: 

• ha a védendő tárgy félkész termék (pl. rúd, cső, lemez, idomvas), és más telephelyen dolgoz-
zák fel tovább; 

• ha állandó korrózióvédő bevonat (pl. festék, műanyag) a további feldolgozást zavarná; 
• ha az egyes munkafázisok között is védeni kell a termékeket; a rövid ideig tartó védelmet a 

megmunkáláshoz használt hűtő-kenő emulziók biztosítják; 
• ha berendezések, alkatrészek, műszerek hosszabb ideig tartó szállítása agresszív körülmé-

nyek között (pl. tengeri szállítás) történik, de különösen, ha a megérkezés után még hosszabb 
tárolásra is számítani kell; 

• ha gépek, berendezések időszakos üzemszünetében, pl. a mezőgazdaságban, az árvízvéde-
lemben, a tűzoltóságnál, a honvédelemben és a közlekedésben az időszakosan működtetett 
gépeket, járműveket a korróziós szempontból legártalmasabb időszakokban részben szabad-
ban vagy fedett téren tárolják. 
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Átmeneti korrózióvédelem anyagai

Az átmeneti védőanyagokat két nagy csoportba sorolják: átmeneti védőbevonatot képező 
anyagok és csomagolóanyagok, illetve csomagban ható védőanyagok. Az átmeneti 
védőbevonatot képező anyagok lehetnek:

• védőolajok,
• védőzsírok,
• védőviaszok,
• bitumenalapú védőanyagok,
• védőlakkok,
• védőemulziók,
• fémpigmenttartalmú védőanyagok,
• primerek.
A csomagolóanyagok és csomagban ható védőanyagok lehetnek:
• csomagolópapírok és -fóliák,
• inhibitorok és páracsökkentők. 

 
Az átmeneti védőanyagokat két nagy csoportba sorolják: átmeneti védőbevonatot képező anyagok és 
csomagolóanyagok, illetve csomagban ható védőanyagok. Az átmeneti védőbevonatot képező anya-
gok lehetnek: 

 védőolajok, 

 védőzsírok, 

 védőviaszok, 

 bitumenalapú védőanyagok, 

 védőlakkok, 

 védőemulziók, 

 fémpigmenttartalmú védőanyagok, 

 primerek. 
A csomagolóanyagok és csomagban ható védőanyagok lehetnek: 

 csomagolópapírok és -fóliák, 

 inhibitorok és páracsökkentők. 
Az átmeneti anyag felhordása előtt a felületet elő kell készíteni. Az előkészítés a felületi szennyezett-
ség jellegétől függően zsírtalanításból, oxidmentesítésből és szárításból állhat. A megfelelően zsírta-
lanított és oxidmentesített felületet szárítani kell, mert még a vízkiszorító adalékot tartalmazó védő-
anyagok is csak igen enyhén nedves felületre hordhatók fel. A szárítás legegyszerűbb módja a felület 
lefúvatása nagynyomású levegővel, esetleg meleg levegővel vagy túlhevített gőzzel. De végbemehet 
a vízmentesítés ún. vízkiszorító folyadékokkal is, amelyeknek fő alkotója egy nagy lobbanáspontú, 
szénhidrogén-alapú oldószer, legfontosabb adaléka pedig valamilyen vízkiszorító anyag. A vízkiszorító 
folyadékba mártott felületekről a víz kiszorul, részben vagy egészen cseppek alakjában leválik, és a 
tartály aljára ülepedik. A tartályból kiemelt darab a levegőn megszárad. 
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Az átmeneti korrózióvédő anyagok felhordásának több módszere ismert, ezek: 

 ecsetelés, 

 bemerítés, 

 szórás. 
Az ecsettel való felhordás a festéshez hasonló. Előnye, hogy nincs szükség költséges berendezésre, 
hátránya, hogy gazdaságtalan módszer, és a kialakított bevonat rétegvastagsága nem egyenletes. 
Alkalmazása főleg a szórással felhordott bevonatok kiegészítő védelmére ajánlható. Javasolható még 
a nehezen hozzáférhető helyeken, erősen tagolt felületek átmeneti védőanyaggal való ellátására is. 
A bemerítéssel való védőanyag-felhordás biztonságos és kényelmes módszer, de a felhordott védő-
anyag jellege erősen befolyásolja a műveletet. Aránylag legegyszerűbb az olajok felhordása, mert a 
fürdő hőmérsékletével a kialakított réteg vastagsága befolyásolható. Oldószeres készítmények felvi-
telénél figyelembe kell venni a tűz- és egészségvédelmi előírásokat. A zsírok felvitelénél két dologra 
kell ügyelni. A bemerítés hőmérséklete kb. 30 °C-kal legyen a zsír cseppenéspontja felett, de mivel 
nagy hőmérsékleten a zsírok megsötétednek, tanácsos ezt a felhordási módszert csak közepes 
cseppenéspontú védőanyagokra alkalmazni. A másik fontos szempont, hogy az ún. irreverzibilis zsíro-
kat nem lehet bemerítéssel felhordani, mert ezek melegítéskor irreverzíbilisen szétválnak. Viasz- és 
bitumen-alapú készítményeket általában nem hordanak fel bemerítéssel. A módszer előnye, hogy 
tagolt felületek is bevonhatók a védőanyaggal; hátránya, hogy nagyobb darabok védelme ezzel a 
módszerrel nehézkes. 
A leghatékonyabb és legtermékenyebb felhordási módszer a szórás, amely nagy felületek sorozatos 
bevonására is alkalmas, de megfelelő nyomólevegő és elektromos csatlakozás szükséges ehhez a 
technológiához. Természetesen itt is figyelembe kell venni az eljárás korlátait, nevezetesen, hogy az 
irreverzibilis zsírok ilyen módon nem hordhatók fel, a reverzibilis félszilárd anyagok is csak olvadt 
állapotban, melegen. 
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Felületkezelés keménységalapú rétegminősítési 
sémája 

 
Mivel a felületkezelt rétegek relatíve vékonyak, és a hordozó (mátrix-) anyagtól „nem függetlenek”, 
az előírható és főként az egyszerűen vizsgálható, ellenőrizhető rétegjellemzők köre meglehetősen 
szűk. A mikro- (és makro-) keménységmérés biztosította adatok megfelelő relációban igen jól jellem-
zik a réteg és annak közvetlen anyagi környezete használhatóságát, károsodással szembeni ellenállá-
sát. Keménységmérésen alapuló rétegminősítési sémát mutat az ábra. Látható, hogy amennyiben 
mélységirányú keménységeloszlást mérünk, a mintadarabon lehet makro- és mikroszerkezeti (így 
réteggeometriai) vizsgálatokat is végezni. 
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Vizuális és optikai 
felületvizsgálatok

Az ábra bemutatja a vizuális – azaz szemmel 
érzékelhető eredményt produkáló – vizsgálatok egy 
általános folyamatábráját, pontosabban alapvető 
szempontjainak rendszerét. Mivel szemünk 
felbontóképessége korlátozott, ezért már a 
makroszerkezet vizsgálatához is szükségessé válhat 
valamilyen optikai nagyító eszköz igénybevétele. 

Az anyagok igénybevehetőségét és károsodásállóságát 
jelentősen is befolyásol(hat)ó felületi ill. felületközeli
anyaghibák veszélyességének megítéléséhez 
szükséges:

• a hiba helyének pontos behatárolása,
• a hiba orientációjának – várható terhelés irányához 

képesti helyzetének – tisztázása,
• a hiba fajtájának (karcolás, repedés, kötéshiány, üreg, 

zárvány, pórus, …) azonosítása,
• a hiba jellemző méretének meghatározása,
• a hiba térbeli és időbeli gyakoriságának (hely és idő 

szerinti előfordulása statisztikai jellegének) 
megállapítása.

 

Vizuális és optikai felületvizsgálatok 
Az ábra bemutatja a vizuális – azaz szemmel érzékelhető eredményt produkáló – vizsgálatok egy álta-
lános folyamatábráját, pontosabban alapvető szempontjainak rendszerét. Mivel szemünk felbontó-
képessége korlátozott, már a makroszerkezet vizsgálatához is szükségessé válhat valamilyen optikai 
nagyítóeszköz igénybevétele. 
A vizsgálati feladat tanulmányozása valamilyen konkrét termék (anyag, konstrukció) gyártásához 
(technológia) kötődő minőségellenőrzés megtervezésekor jut érvényre, amikor meg kell határozni, 
hogy a gyártás mely szakaszai után (milyen termékállapotban), a termékek mely rész(let)ein és mek-
kora hányadán (milyen terjedelemben), a lehetséges módszerek és eszközök melyikével (milyen hoz-
záférhetőséggel) indokolt, illetve célszerű vizsgálatokat végezni. Az is előfordulhat, hogy nemcsak 
gyártásban lévő, hanem már használatban (üzemeltetés alatt) álló vagy éppen tönkrement (pl. kárt, 
illetve balesetet okozó) termék értékelése az ilyen vizsgálatok célja. 
Mindegyik esetben szükségessé válik – a vizsgálat szakszerű kivitelezését, megbízható kiértékelését 
szolgáló – elégséges szintű (de csak feltétlenül szükséges mértékű) felületelőkészítés, -tisztítás. To-
vábbá – vizuális vizsgálatokról lévén szó – különösen fontos a megfigyelési feltételek optimális bizto-
sítása, ami nem-csak megfelelő erősségű és egyenletességű fényforrást, hanem káprázatmentes (a 
szem hunyorítását és könnyezését nem kiváltó) és kontrasztot (árnyalat-különbségeket) adó megvilá-
gítást is jelent. A kontraszt adódhat jelentős színeltérésekből (színkontraszt) vagy számottevő fény-
árnyék különbségekből (intenzitáskontraszt). Ugyancsak fontos a felhasználandó optikai és mérőesz-
közök megfelelő előkészítése (épségének és teljességének ellenőrzése), kipróbálása (működőképes-
ségének ellenőrzése), valamint etalontesztje (a rá vonatkozó pontosság meglétének ellenőrzése), 
röviden: minőségképességének biztosítása. 
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Az ilyen szemrevételezéses vizsgálatok első feladata – aminek tulajdonképpen meg kell előznie a 
makrogeometria vizsgálatát – az anyag, illetve a termék rendelkezésre álló dokumentumok, informá-
ciók szerinti azonosítása, azaz annak megállapítása, hogy azt vizsgál(hat)juk-e, amit szándékoztunk. 
Ugyancsak ezen vizsgálatok kezdetekor kell kiszűrni az olyan „durva” (nem korrigálható alak- és mé-
rethelyességi) eltéréseket, amelyek funkcionális alkalmatlanságot jelentenek. Az ilyen korai selejtki-
válogatással megtakarítható a már feleslegesen el nem végzett további vizsgálatok idő-, anyag- és 
munkavonzata. 
Az alak és a jellemző méretek vizsgálata szabad szemmel és a méréstechnika (metrológia) eszközeivel 
történhet: 

 az alakvizsgálat főbb eszközei: az egyenességet ellenőrző élvonalzó, a profilosságot elle-
nőrző alaksablonok és alakidomszerek, határidomszerek; 

 a méretvizsgálat főbb eszközei: mérőszalag, mérőléc, mérővonalzó, tolómérők, mikromé-
terek, mérőkörzők, mérőlupe, méretidomszerek, hézagmérők, mérőhasábok, idomtes-
tek, etalonok; 

 az alak- és méretvizsgálat jellegzetes eszközei: mérőórák (mérőállvánnyal), szögmérők, 
szögidomszerek, projektorok (profilkivetítők), mérőmikroszkópok. 

(Az idomszerekkel egy adott konkrét geometriai jellemző, illetve annak egy meghatározott tűréshatá-
ron belülisége ellenőrizhető egyszerűen, gyorsan, főként tömeggyártáskor.)  
A felületvizsgálat célja lehet a felületállapot (elváltozások, hiányosságok, bevonat, esztétika) és a 
felületi érdesség vizsgálata. 
A felületállapot vizsgálata történhet: 

 tükrökkel, kézi nagyítóval, lupéval, illetve mikroszkóppal (külső felületeken); 

 endoszkóppal, fiberszkóppal, videoszkóppal (belső felületeken); 

 továbbá roncsolásmentes vizsgálatokkal: folyadékbehatolásos, mágnesezhető poros és 
örvényáramos eljárással. 

A felületi érdességvizsgálat végezhető összehasonlítással és objektív méréssel: 

 az első esetben a felületet etalonokkal (a különböző érdességi osztályoknak megfelelő fe-
lületmintákkal) hasonlítják össze szemrevételezés, illetve körömmel való karcolás útján. 
Ez magában hordozza a szubjektív hibák (tévedések) lehetőségét és ezáltal a vizsgálat ki-
sebb megbízhatóságát; 

 a másik esetben az érdesség tényleges mérését lehetővé tevő, objektív információkat 
szolgáltató (finommechanikai, optikai, elektronikus, pneumatikus) műszerek alkalmazá-
sával végzik a vizsgálatot. Gyakori megoldás, hogy egy nagy keménységű, precíziósan ki-
alakított, kúpos tapintócsúcs a kijelölt alaphosszon végigtapogatja a felületet, és kirajzol-
ja az érdességprofilt, illetve azt kiértékelve megadja Ra és Rz számértékét. 

Az anyagok mechanikai terhelhetőségét (különösen húzó, hajlító és csavaró igénybevétel esetén) és 
károsodásállóságát jelentősen is befolyásol(hat)ó felületi, illetve felületközeli anyaghibák veszélyes-
ségének megítéléséhez szükséges: 

 a hiba helyének pontos behatárolása, 

 a hiba orientációjának – a várható terhelés irányához képesti helyzetének – tisztázása, 

 a hiba fajtájának (karcolás, repedés, kötéshiány, üreg, zárvány, pórus stb.) azonosítása, 

 a hiba jellemző méretének meghatározása, 

 a hiba térbeli és időbeli gyakoriságának (hely és idő szerinti előfordulása statisztikai jelle-
gének) megállapítása. 

A vizsgálati eredmények rögzítése számszerű és szöveges adatok feljegyzése, illetve rajzi vázlatok 
készítése mellett történhet analóg vagy digitális fényképezőgép (fotó), számítógép (adatbázis), video-
kamera (mozgókép) igénybevételével. 
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A vizsgálati eredmények értékelése többféle megállapításhoz vezethet. 

 a termék megfelelő; 

 a termék nem megfelelő, ebben az esetben javítható vagy nem javítható selejtről beszél-
hetünk (a selejtjavítás után a szükséges vizsgálatokat újra el kell végezni!); 

 bizonyos vizsgálat eredménye nem egyértelmű, ezért azt meg kell ismételni; 

 az elvégzett vizsgálatok eredményei egyértelműek, de mérési korlátaik miatt nem adnak 
szükséges mélységű információt, ezért további (pl. az anyagtérfogatot is elemző) vizsgá-
latok (ultrahangos, radiográfiai) szükségesek. 

Amennyiben valamelyik vizsgálati módszer segédanyag felületre vitelét tette szükségessé, akkor a 
segédanyag maradékait el kell távolítani. A vizsgálati eredmények dokumentálása a vonatkozó formai 
és tartalmi követelményeket kielégítő jegyzőkönyvben történik, amit a vizsgálatért felelős szemé-
lyeknek aláírásukkal hitelesíteniük, majd megfelelő körülmények között archiválniuk kell. 
A roncsolásmentes vizsgálatok alkalmazhatók a vizuális felületvizsgálatokhoz is. Fő alkalmazási céljuk 
azonban az anyagoknak, illetve anyagfelületeknek makroszerkezeti folytonosságát (kontinuitását) 
megszakító folytonossági hiányok felderítése, különös tekintettel a hibákra. Általában azok a folyto-
nossági hiányok tekintendők hibának, amelyek jellemző mérete meghaladja a megengedett határér-
téket. Mivel a hibák megtalálása és veszélyességük megítélése a cél, ezért ezeket a vizsgálatokat hi-
bakereső vagy más szóval defektoszkópiai (hibamegjelenítő) eljárásoknak is nevezik. 
A vizsgálati feladat tehát kettős: 

 egyrészt a folytonossági hiány jelenlétének kimutatása, helyzetének (orientációjának), 
alakjának, gyakoriságának, jellemző méreteinek meghatározása; 

 másrészt a kimutatott folytonossági hiány értékelése abból a szempontból, hogy jelenlé-
te és várható hatása az anyag felhasználása, illetve a termék rendeltetésszerű használata 
szempontjából megengedhető-e vagy sem, azaz hibának minősül-e. 

A fontosabb roncsolásmentes vizsgálati eljárások között kiemelt jelentősége van a szemrevételezés-
nek, azaz a vizuális vizsgálatnak, amely kis eszközigénye és viszonylagos gyorsasága révén széles kör-
ben alkalmazható, illetve alkalmazandó, de megfelelő szakértelem ennél sem nélkülözhető. A követ-
kezőkben ismertetendő további vizsgálatok elsősorban a szemmel nem vagy nem jól (nem megbízha-
tóan) észlelhető folytonossági hiányok kimutatását célozzák. Ezekben a módszerekben közös, hogy a 
megfigyelt és értékelt jel(zés) külső forrásból származik, azaz a felhasznált eszközök állítják elő, álta-
lában a vizsgálandó anyag, illetve gyártmány statikus, rendszerint még terheletlen (nem üzembe he-
lyezett) állapotában. 
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Folyadékbehatolásos (felület)vizsgálat

 

Folyadékbehatolásos vizsgálatnál (ábra) az alaposan megtisztított (1), 50 C-nál nem melegebb, szá-
raz és nem nedvszívó anyagfelületre felvitt élénk színű vagy UV fényben fluoreszkáló, hígfolyós 
(penetráló, behatoló) jelzőfolyadék kapilláris hatás révén a felületre nyíló repedésekbe, üregekbe 
beszívódik (2). Néhány perc várakozási idő elteltével, a felületen feleslegben maradt (folytonossági 
hiányokba nem beszívódott) jelzőfolyadék eltávolítása (3) után nagy nedvszívó-képességű (higrosz-
kópos) és kontrasztot adó „előhívót” visznek egyenletesen vékony rétegben a felületre (4). Ez az elő-
hívó a korábban beszívódott jelzőfolyadékot a felületre nyíló folytonossági hiányokból kiszívja, ezáltal 
azok megfelelő erősségű és egyenletes megvilágításban, a szélesebb folyadéknyom révén már jól 
láthatóvá válnak (5). 
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Mágnesezhető poros (felület)vizsgálat

 
Mágnesezhető-poros vizsgálat (ábra) során a vizsgálandó ferromágneses (pl. vas-, kobalt- vagy nik-
kelalapú) anyagot vagy annak egy részét két elektróda (pólus) között telítettségig 
(túltelítésmentesen) felmágnesezik, miközben finomszemcsés mágnesezhető porral vagy annak hor-
dozófolyadékkal képezett szuszpenziójával a felületet bevonják. A felületi, illetve a felület alatti foly-
tonossági hiányokat kitöltő levegő, gáz vagy szilárd zárvány mágnesezhetősége sokkal (kb. ezerszer) 
rosszabb a vizsgált anyagéhoz képest, ezért az addig közel párhuzamos mágneses erővonalak ezeken 
a helyeken (nagy mágneses ellenállásuk miatt) nem tudnak átjutni, hanem megkerülve azokat ún. 
szórt fluxust hoznak létre. E szórt mágneses mező helyén a mágnesezhető por rendeződése, illetve 
helyi sűrűsödése jön létre, és ezáltal a folytonossági hiányok (elsősorban a repedések) helye látható-
vá válik. 
A repedések kimutathatósága akkor a legjobb, ha síkjuk (közel) merőleges az erővonalakra, ezért a 
vizsgálatot több, de legalább két egymásra merőleges irányban vagy kétféle eljárással – egymáshoz 
képest merőleges erővonalakat produkáló pólus-, illetve árammágnesezéssel – célszerű elvégezni. Ha 
a vizsgálat folytán az anyagban keletkezett remanens (visszamaradó) mágnesesség nem engedhető 
meg, gondoskodni kell a demagnetizálásról. Hamis indikációt (hibajelzést) adhat felületi karc, durva 
érdesség, sőt diamágneses keményforrasz is a ferromágneses darabok kötésében. A hibajelek regiszt-
rálhatók leírással, vázlattal, fényképfelvétellel, átlátszó tapadófóliával vagy lakkal, videofelvétellel 
stb. Nem mágnesezhető bevonat rétegvastagság-mérése is megoldható mágneses indukciós mód-
szerrel. 
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Örvényáramos (felület)vizsgálat

 
Örvényáramos vizsgálatnál (ábra) az elektromosan vezető anyag felett egy nagyfrekvenciájú váltó-
árammal táplált tekercset (szondát) vezetnek végig állandó távolságban. A tekercs a munkadarab 
felületére merőleges irányú primer mágneses teret (H1) hoz létre, ami az anyagban ún. örvényáramo-
kat (I2) indukál, melyek saját mágneses tere (H2) visszahat a tekercs áramára (I1), mint egy transzfor-
mátor szekunder árama a primerre. Minél nagyobb a keletkező örvényáram, illetve annak primerrel 
ellentétes mágneses tere, annál nagyobb az indukáló tekercs áramfelvétele. Ha a tekercs folytonos-
sági hiány (repedés) fölé ér, nem tud kialakulni nagy örvényáram, így a vizsgáló tekercsben sem folyik 
erős áram. A tekercshez kapcsolt műszer ezt a változást érzékelve mutatójának kitérésével (továbbá 
a készülékbe épített hang- és/vagy fényforrás [pl. LED] jelzésével is) mutatja a felületi vagy felület 
alatti folytonossági hiány helyét. 
Az örvényáram, illetve az általa létrehozott mágneses tér nemcsak folytonossági hiányokra, hanem 
összetételi, anyagszerkezeti, hőkezelési, keménységi stb. változásokra is reagál, azaz még festékbe-
vonat alatt is kimutatja az ilyen jellegű különbségeket. Azt, hogy az örvényáramok milyen felülettől 
mért mélységig képesek folytonossági hiányokat, illetve anyagbeli eltéréseket kimutatni, a vizsgált 
anyag elektromos és mágneses tulajdonságai (vezetőképesség, permeabilitás), illetve a vizsgálati 
frekvencia határozzák meg. Lehetőség van továbbá elektromosan szigetelő bevonat vastagságának, 
illetve egyenletességének mérésére is, ha azt elektromosan vezető anyagon hozták létre. 
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Anyagtechnológiák

15. A felületkezelés technológiái

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szent István Egyetem Óbudai Egyetem Typotex Kiadó TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Szerző: Dr. Bagyinszki Gyula

(bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu) 

 

Jelen tananyag a „surface engineering”, vagyis a tervezett felületmódosítás módszereit tekinti át, 
természetesen a teljesség igénye nélkül, koncentrálva a gépészeti alkalmazásokra. 
A bemutatott felületkezelési eljárásokat általában az anyagszerkezet-módosító technológiák közé 
sorolják, de egy részük bevonatos kompozitok előállítására is alkalmazható. Rendszerint az alakadó 
(öntő, szinterelő, alakító, forgácsoló, vágó), illetve esetenként a kötő (hegesztő, forrasztó, ragasztó, 
mechanikusan kötő) technológiák után következnek a műveleti sorrendben. 
Nemcsak hőkezelési jellegű (felületedző, termomechanikailag kezelő, fizikai gőzfázisú bevonó, kémiai 
gőzfázisú bevonó, termokémiailag kezelő, felületi ráolvasztó) eljárások, hanem alakítási (hidegalakí-
tással felületszilárdító), ömlesztő hegesztési (felületi átolvasztó, felolvasztó hegesztő, felületötvöző, 
felrakó hegesztő) és fizikai-kémiai (felületi rétegbevonó) műveletekkel operáló, illetve ezeket kombi-
náló ún. duplex eljárások is szerepelnek e tananyagban. 
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Felületszilárdítás

Sörétszórásos felületszilárdítás
(dsörét = 0,5…3 mm; t = 2…14 min; Ra = 25…50 μm)

Gravitációs, pneumatikus (levegősugaras v = 30…50 m/s), 
mechanikus (lapátkerekes v = 70…150 m/s)

Acélokhoz acél (0,9 % C), esetleg öntöttvas (2,5 % Si) sörétet, 
színesfémekhez alumínium-, vagy üvegszemcsét használnak, 
hogy a betapadt szemcserészek ne okozzanak kontaktkorróziót.

A keményedés mélysége függ

• a sörét és a munkadarab anyagától;

• a sörét sebességétől;

• a sörét méretétől.

A sörétezés hatása, minősége Almen-próbatestekkel ellenőrizhető. 
Az 1,3 vagy 2,4 mm vastag acélból készült lap alakváltozásából 
(görbültségéből) következtetnek a sörétezés hatására. Bizonyos 
idő után a próbalap görbesége már nem változik, ez a sörétezés 
telítődési ideje, vagyis legfeljebb ennyi ideig érdemes sörétezni.  

Hidegalakítási keményedés és maradó nyomó-
feszültség bevitele jellemzi a felületszilárdítási 
eljárásokat, amelyek a kifáradási határt, a kopás-
állóságot növelik, az érdességet csökkentik. 

 

A hidegalakítási keményedés és maradó nyomófeszültség bevitele jellemzi a felületszilárdítási eljárá-
sokat, amelyek a kifáradási határt, a kopásállóságot növelik, az érdességet csökkentik. 
Sörétszórásos felületszilárdítás 
Ez az eljárás nagy sebességgel becsapódó sörétszemcsék kinetikai energiájával végzett felületszilárdí-
tás. Az előgyártmányokat kezelés előtt megtisztítják, a korróziós nyomokat eltávolítják, de a kiindulá-
si felületi érdesség is fontos befolyásoló tényező. Homogén, nagy keménységű felület elérése céljából 
a kiindulási érdesség kicsi legyen. Egyébként a kezelés után felére, harmadára csökken a felületi ér-
desség, ami függ: 

 a munkadarab és a sörét anyagának keménységétől; 

 a sörét méretétől; 

 a sörétezés idejétől. 
A sörét általában kb. 2,5% szilíciumtartalmú öntöttvas 0,5…3, esetleg 5 mm nagyságú gömb alakban 
vagy hasonló átmérőjű, kb. 0,9% széntartalmú acélhuzaldarab. Az acélsörét ugyan drágább, de tartó-
sabb. Háromféle sörétszórási mód ismeretes: 
Gravitációs sörétszóráskor a sörét 4…10 m magasról, szabadeséssel esik a sörétezendő tárgyra. A 
sörét sebessége és a berendezés teljesítménye kicsi. 
A pneumatikus vagy levegősugaras sörétszórás (felső ábra) berendezése egyszerű, teljesítménye 
nagy, a sörét sebessége 30…50 m/s. Hátránya, hogy a berendezés egyes alkatrészei (pl. fúvóka) gyor-
san elhasználódnak. 
A mechanikus sörétszórás (alsó ábra) berendezése n = 600…3500 1/min fordulatszámmal forgó lapá-
tokkal szórja a sörétet a munkadarabra. A sörét sebessége 70…150 m/s. Teljesítménye igen nagy, 
ezért ez a leggyakrabban használt sörétszóró berendezés. Lapátja azonban gyorsan kopik, élettarta-
ma mindössze 80…120 üzemóra. 
A sörétező berendezések munkaterei öntöttvasból, bronzból vagy kopásálló gumiból készülnek. A 
sörétezés koptató hatása miatt ezeket gyakran kell cserélni. Acél munkadarabokat acél, esetleg ön-
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töttvas söréttel söréteznek, színesfémekhez alumínium-, vagy üvegszemcsét használnak, hogy a be-
tapadt szemcserészek ne okozzanak kontaktkorróziót. 
Az eljárással acél és színesfém alkatrészek kezelhetők, pl. 

 forgattyústengelyek; 

 hengerperselyek; 

 dugattyúgyűrűk; 

 torzióstengelyek. 
A sörétezés ideje általában 2…14 min, az elérhető érdesség Ra = 25…50 μm. A keményíthető réteg-
vastagság 0,2…0,5 mm, 400…800 MPa maradó nyomófeszültséggel. 
A keményedés mélysége függ 

 a sörét és a munkadarab anyagától; 

 a sörét sebességétől; 

 a sörét méretétől. 
A sörétezés hatása, minősége Almen-próbatestekkel ellenőrizhető. Az 1,3 vagy 2,4 mm vastag acélból 
készült lap alakváltozásából (görbültségéből) következtetnek a sörétezés hatására. Bizonyos idő után 
a próbalap görbesége már nem változik, ez a sörétezés telítődési ideje, vagyis legfeljebb ennyi ideig 
érdemes sörétezni. 
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Ütőtestes felületszilárdítás

vsz = 15…40 m/s; f = 0,04…0,16 mm/ford.; dü = 7…10 mm; 60:40 arányú orsóolaj-

petróleum kenőanyag-keverék

Keménység- ill. 
szilárdság-növekedés
függ

• a munkadarab 
anyagától;

• az ütőtest alakjától 
(golyó, görgő) és 
méretétől;

• az ütőtestek számától;
• az ütőtestek 
sebességétől;

• a szerszám átfedésétől;
• a munkadarab kerületi 
sebességétől (30÷90 
m/min);

• a fogások számától 
(2..3).

 

Ütőtestes felületszilárdítás 
Egy gyorsan forgó (15…40 m/s kerületi sebességű) szerszám kerülete mentén golyókat vagy valami-
lyen más alakú ütőtesteket helyeznek el. A centrifugális erő hatása a golyókat vagy görgőket a legna-
gyobb lehetséges sugárra nyomja ki. Ezek az ütőtestek ütögetik, hengerlik a keményítendő munkada-
rabot, kb. 0,6…0,8 mm rétegvastagságban. Tartósságnöveléshez rendszerint golyókat használnak, 
alakos testek (pl. menetek vagy csapok) pontos méretre munkálásához görgőket. A golyók kirepülé-
sét a golyófészek vagy kosár, a görgőkét a görgők csapjai akadályozzák meg, az ütésekhez szükséges 
játékot (kb. 1 mm-t) azonban lehetővé teszik. A golyók vagy görgők legnagyobb lehetséges kitérésé-
nek és a munka közbeni kitérésnek a különbsége az „a” átfedés (bal felső ábra). A szerszámba foglalt 
7…10 mm átmérőjű golyók vagy görgők kenés (orsóolaj és petróleum 60:40 arányú keverékével) mel-
lett végzik a felületkezelést. 
A szerszámokat rendszerint köszörűgépbe, eszterga-szánköszörűbe vagy marógépbe fogják be (ábra). 
A felület keménység-, illetve szilárdságnövekedése függ 

 a munkadarab anyagától; 

 az ütőtest alakjától és méretétől; 

 az ütőtestek számától; 

 az ütőtestek sebességétől; 

 a szerszám átfedésétől; 

 a munkadarab kerületi sebességétől (30…90 m/min); 

 a fogások számától. 
A technológiai adatok kiválasztásához nagy segítséget nyújt az ütésnyomok vizsgálata, amelyet a 
kerületi sebesség és az átfedés lényegesen befolyásol.  
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Ütőszeges felületszilárdítás 

Mechanikusan, pneumatikusan vagy 
elektromechanikusan rezgetett, gömbvégződésű 
ütőfejjel vagy ütőszeggel;

Akár 1000 MPa-ig terjedhető maradó
nyomófeszültség keletkezik és a keménység
30÷50 %-kal nagyobb a kiindulási állapothoz 
képest;

Alkalmazási példák:
• nagymodulú fogaskerekek fogárkai 

fáradásállóságának növelése,
• hegesztési varratok utókezelése,
• lépcsős tengelyek, forgattyústengelyek

keresztmetszet-változásainak egyenszilárdságúvá
tétele,

• öntöttvas gépelemek lekerekítéseinek kezelése.

 

Ütőszeges felületszilárdítás 
Az eljárás mechanikusan, pneumatikusan vagy elektromechanikusan rezgetett, gömbvégződésű ütő-
fejjel vagy ütőszeggel történő felületszilárdítás (ábra). 
A felületi rétegben akár 1000 MPa-ig terjedhető maradó nyomófeszültség keletkezik, és a keménység 
30…50%-kal nagyobb a kiindulási állapothoz képest. Alkalmazási területek például: 

 nagymodulú fogaskerekek fogárkai fáradásállóságának növelése, (30…35%-os kifáradási ha-
tár és keménységnövekmény érhető el 3 mm átmérőjű gömbfej, 1200/min ütésszám, 30 
mm/min előtolás mellett), 

 hegesztési varratok utókezelése, 

 lépcsős tengelyek keresztmetszet-változásainak egyenszilárdságúvá tétele, 

 öntöttvas gépelemek lekerekítéseinek kezelése, 

 forgattyústengelyek egyenszilárdságúvá tétele stb. 
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Vasalásos felületszilárdítás 

a munkadarabnál keményebb anyagú szerszám
nagy nyomóerő és kenőanyag (ásványi olaj + 
petróleum) alkalmazása mellett végigcsúszva 
(vkülső = 25…200 m/min; vbelső = 2…7 m/min; 
f = 0,02…0,2 mm/ford) csökkenti a 
munkadarab felületi érdességét és növeli 
felületi keménységét.

A szerszám természetesen átfedéssel készül a 
vasalandó furathoz képest.

A δ átfedés a következőképpen értelmezhető:
δ = δszerszám – δmdb előtte = δmaradó + δrugalmas=
= (δmdb utána – δmdb előtte) + (δszerszám – δmdb utána).

Az átfedés mértéke (0,05…0,35 mm) függ
• a munkadarab anyagától;
• a furat méretétől;
• a furat előző megmunkálási módjától, 

érdességétől;
• a szerszám rugalmassági tulajdonságaitól.

 

Vasalásos felületszilárdítás 
Felületek vasalásakor (ábra) a munkadarabnál keményebb anyagú szerszám nagy nyomóerő és kenő-
anyag (ásványi olaj + petróleum) alkalmazása mellett végigcsúszva csökkenti a munkadarab felületi 
érdességét és növeli felületi keménységét. 
A külső hengeres felületeket rendszerint esztergán vasalják. A gyémántból vagy szuperkemény 
anyagból (köbös bórnitrid, szerszámkerámia) készült vasalószerszámot a kés helyére fogják be. Acél- 
és alumíniumötvözetből készült alkatrészek vasalási sebessége 25…200 m/min. 
Belső hengeres felületek vasalásakor golyót vagy kettőskúpos vasalószerszámot sajtolnak át a furaton 
sajtoló- vagy üregelőgéppel (ábra), 2…7 m/min kezelési sebességgel. A vasalás során nő a furat pon-
tossága, kisebb lesz a felületi érdessége, növekszik a kopással, kifáradással szembeni ellenálló képes-
sége. Belső hengeres felületek vasalására alkalmas szerszámok acélokhoz keményfémből, színesfé-
mekhez golyóscsapágyacélból készülnek.  
A szerszám természetesen átfedéssel készül a vasalandó furathoz képest. A δ átfedés a következő-
képpen értelmezhető: 
δ = δszerszám – δmdb előtte = δmaradó + δrugalmas = (δmdb utána – δmdb előtte) + (δszerszám – δmdb utána). 
Az átfedés mértéke függ 

 a munkadarab anyagától; 

 a furat méretétől; 

 a furat előző megmunkálási módjától, érdességétől; 

 a szerszám rugalmassági tulajdonságaitól. 

 Az átfedés növelésével nő az alakítóerő és a keményedés, csökken a vasalt felület érdessége. 
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Görgőzéses felületszilárdítás 

A szerszám átmérője: d [mm] 20...200 

A szerszám lekerekítési sugara: R [mm] 0,5...200 

Hengerlőerő: F [N] 200...200000 

Előtolás: f [mm/fordulat] 0,2...2 

Elérhető felületi érdesség: Ra [μm] 0,01…1 

• nagykeménységű, szabadon forgó szerszám nagy 
nyomóerő és kenőanyag alkalmazása melletti 
gördítésével, belső vagy külső felületen;

• szerszámacélból vagy golyóscsapágyacélból 
készített, eszterga szánjára felszerelhető szerszámmal;

• kenőanyag transzformátorolaj és oleinsav 95:5 arányú 
keveréke;

• A felület az alakváltozás következtében keményedik, 
érdessége csökken, kifáradási határa növekszik.

A görgőzéssel elérhető felületi érdesség függ
• a hengerlőerőtől;
• a henger alakjától és lekerekítési sugarától;
• az előtolás nagyságától;
• a fogások számától. 

 

Görgőzéses felületszilárdítás 
A felületgörgőzés (ábra) nagy keménységű, szabadon forgó szerszám nagy nyomóerő és kenőanyag 
alkalmazása melletti gördítésével, belső vagy külső felületen megvalósuló felületszilárdítás. A szer-
számacélból vagy golyóscsapágyacélból készített, eszterga szánjára felszerelhető szerszám kenőanya-
ga transzformátorolaj és oleinsav 95:5 arányú keveréke. A felület az alakváltozás következtében ke-
ményedik, érdessége csökken. 
Görgőzhetők külső, belső hengeres és síkfelületek. Külső hengeres felületek esztergán vagy célgépe-
ken kezelhetők. A görgőzés legfontosabb technológiai irányértékeit a táblázat foglalja össze. 
A görgőzéssel elérhető felületi érdesség függ 

 a hengerlőerőtől; 

 a henger alakjától és lekerekítési sugarától; 

 az előtolás nagyságától; 

 a fogások számától. 
A görgőzés sebessége nem befolyásolja lényegesen a felületi érdességet. Általában nagyobb henger-
lőerővel kisebb felületi érdesség érhető el, nagyobb lekerekítési sugarú görgő simább felületet alakít 
ki, valamint az előtolás csökkentésével is csökken a felületi érdesség. A fogások számának növelése 
kezdetben csökkenti a felületi érdességet, de az optimális fogásszám túllépése után a felületi érdes-
ség nő, a felület kihengerlődhet, kipereghet, kifáradás szempontjából igen kedvezőtlenné válhat. 
A görgőzési technológiai adatok kedvező megválasztásával a kopásállóság és a kifáradási határ nő. 
Kopásnak kitett alkatrészeket (lengéscsillapító rúd, vasúti kerékpárabroncs) gyakran görgőznek. 
Nagyméretű, bonyolult alakú alkatrészek kifáradási határát is görgőzéssel növelik. 
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Robbantásos 
felületszilárdítás
• elmozdulásában megakadályozott 

munkadarab felületi rétegének 
hidegalakítása detonáció 
lökéshullámai nem visszaverődő 
részének energiájával;

• levegő, víz, homok, műanyag, … 
nyomásközvetítő közeg 
segítségével, a kezelendő felületre 
terített robbanóanyag-réteg 
detonációja révén a nyomáshullám 
végighalad a fémfelületen, minek 
következtében a felületi réteg 
alakváltozik, tömörödik, 
keményedik;

• a lökéshullám sebessége
1000…10000 m/s, nyomása 105 bar 
lehet;

• alkalmazások közül megemlíthetők 
a vasúti sínkereszteződések ill. -
elágazások, valamint a bányászati 
vágó- és fúrószerszámok.

Lézerimpulzusos felületszilárdítás 

• olyan lökéshullámokkal történik, amelyeket 
nagyenergiájú lézerimpulzusok anyagra hatásakor
képződő gőzök plazmaállapotba kerülése vált ki a 
fókuszált lézersugár hatáskeresztmetszetében;

• a maradó nyomófeszültséget is eredményező kezelés a 
lézersugár lengetésével terjeszthető ki a teljes kezelendő 
felületre, ugyanis egyszerre csak egy ponton hat a 
hőfejlődés nélkül terjedő lökéshullám;

• a fókuszolt lézersugár teljesítménysűrűsége 108…1010

W/cm2, impulzusainak időtartama 10-8÷10-6 s. 

 

Robbantásos felületszilárdítás 
A robbantásos felületszilárdítás az elmozdulásában megakadályozott munkadarab felületi rétegének 
hidegalakítása detonáció lökéshullámai nem visszaverődő részének energiájával. A levegő, víz, ho-
mok, műanyag stb. nyomásközvetítő közeg segítségével, a kezelendő felületre terített robbanóanyag-
réteg detonációja révén a nyomáshullám végighalad a fémfelületen, minek következtében a felületi 
réteg alakváltozik, tömörödik, keményedik. A lökéshullám sebessége 1000…10 000 m/s, nyomása 105 
bar lehet. Alkalmazások közül megemlíthetők a vasúti sínkereszteződések, illetve -elágazások, vala-
mint a bányászati vágó- és fúrószerszámok felületkezelései. 
 
Lézerimpulzusos felületszilárdítás 
A lézerimpulzusos felületszilárdítás (ábra) szintén lökéshullámokkal történik, amelyeket nagy energiá-
jú lézerimpulzusok anyagra hatásakor képződő gőzök plazmaállapotba kerülése vált ki a fókuszált 
lézersugár hatáskeresztmetszetében. A maradó nyomófeszültséget is eredményező kezelés a lézer-
sugár lengetésével terjeszthető ki a teljes kezelendő felületre, ugyanis a hőfejlődés nélkül terjedő 
lökéshullám egyszerre csak egy ponton hat. Kezeléskor a fókuszolt lézersugár teljesítménysűrűsége 
108…1010 W/cm2, impulzusainak időtartama 10–8…10–6 s. 
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Felületedzés termikus ciklusa

Az egyensúlyi diagram (állapotábra) lassú hevítésre és lassú hűtésre vonatkozik, viszont a 

felületedzés gyors hevítéssel és gyors hűtéssel, nem egyensúlyi viszonyok között 

valósul meg.

 

A teljes térfogatukban nemesített acél munkadarabok felületének gyors felhevítése (ábra) só- vagy 
fémolvadékba mártással, éghető gáz lángjával, illetve reakcióhőjével, nagyfrekvenciás induktorral 
gerjesztett örvényáram- és mágneses hiszterézis-veszteséggel, nagy hőmérsékletű technikai plazmá-
val, elektronsugár kinetikai energiájának átalakulásával vagy lézersugárzás abszorbeálódó 
fotonáramával történhet. A gyors lehűtést (ábra) a nagyobb tömegében hidegen maradó munkada-
rab intenzív hőelvonása és/vagy a ráfújt vízpermet biztosítja. 

Tehát ha az acélt ausztenitesre hevített állapotból gyorsan hűtjük (azaz eddzük), a  átalakulás 
diffúzió nélkül (nagyon gyorsan, „hullámszerűen”), rácsátbillenéssel megy végbe. Ez a nem egyensúlyi 

martenzites átalakulás karbonnal túltelített -szilárd oldatot (martenzitet) eredményez, melynek 
térközepes köbös rácsa tetragonálissá torzult. A martenzites szerkezet eredményezi az acél legkemé-
nyebb, de egyben legridegebb állapotát is, ezért az edzett acélt használat előtt meg kell ereszteni. Ha 
a keménység (kopásállóság) megtartása a cél, akkor a repedésveszélyt mérséklő – kisebb hőmérsék-

letű (180…250 C) – feszültségcsökkentő megeresztést kell alkalmazni. 
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Lángedzés 

A kezeledő anyag-felületet az 
előírt mélységben termokémiai 
reakcióhővel A3 föléhevítik, 
majd pl. vízpermettel a 
kritikusnál nagyobb sebességgel 
lehűtik. 

Alkalmazható éghető gázok:
• acetilén (C2H2) színtelen, nem mérgező, jellegzetes szagú 

gáz. Nagy égési sebessége és lánghőmérséklete teszi 
alkalmassá lángedzésre. Levegővel keveredve 3...65%-os, 
oxigénnel keveredve 3...93%-os koncentráció között 
robban. Az önrobbanás határa 0,2 MPa túlnyomás, 100 
°C-on.

• világítógázban (városi gázban) a nem éghető alkotók 
(nitrogén, oxigén, szén-dioxid) legfeljebb 8...10%-ot 
tehetnek ki, különben az égési sebesség és a hőmérséklet 
igen alacsony lesz. Szén-monoxid-tartalma miatt mérgező. 
Levegővel keveredve 8...22%-os koncentrációnál robban. 
Előnye a korommentes égés és az égők hosszú 
élettartama. Világítógázzal 2000...2900 °C 
lánghőmérséklet állítható elő. Üzemi nyomása 0,03... 0,05 
MPa túlnyomás.

• metánt (CH4) inkább földgázban használják, mint fő (95%-
os). alkotót. Levegővel keverve 5...15%-os koncentráció 
között robban. Lánghőmérséklete alacsony (2000 °C), 
égési sebessége kicsi. Üzemi nyomása 0,05...0,1 MPa
túlnyomás.

• propán ideális égőgáz lángedzéshez, mivel a láng 
hőmérséklete 2850 °C. A palackban folyékonyan tárolható, 
kiáramláskor gőzölög el. Gyulladási sebessége igen kicsi, 
2,5...4 m/s, ezért a lángvisszacsapás veszélye minimális. 
Üzemi nyomása 0,05...0,1 MPa. A propánt legtöbbször 
butánnal keverik és mint ún. PB-keveréket használják.

 

Lángedzés 
Lángedzéskor az anyagot az előírt mélységben termokémiai reakcióhővel A3 föléhevítik, majd pl. víz-
permettel a kritikusnál nagyobb sebességgel lehűtik. Így a munkadarab felületén kemény kéreg ke-
letkezik, a magja szívós marad. Főleg kopásnak kitett alkatrészek felületi keménységét fokozzák vele, 
pl. nagyméretű fogas- és lánckerekek, kötélhornyok, tengelyek, hengerek, esztergaszán-vezetékek, 
orsók, csúszólapok, forgattyústengely-csapok. Különösen ott van jelentősége, ahol a nagy méretek 
következtében más edzési mód nem jöhet számításba, vagy kicsi a darabszám, mert beruházási költ-
sége nem nagy. 
Az egyszerű, gyors és olcsó lángedzés annál gazdaságosabb, minél kisebb az edzendő felület az 
összfelülethez képest. Tömeggyártás esetén a munkafolyamatba kell a berendezést integrálni, ezzel 
megtakarítható a felesleges szállítás a hőkezelőüzem és a megmunkálóműhelyek között. Az állandóan 
üzemkész állapotban levő lángedzőgép (ábra) gyakran a nem teljesen kihasznált hőkezelő kemence 
helyébe lép. A berendezés üzembe helyezése gyors, mert nem kell felfűteni, mint pl. a kemencét. 
Lángedzéshez általában acetilént, ritkábban metánt, propánt vagy világítógázt használnak. 
Az acetilén színtelen, nem mérgező, jellegzetes szagú gáz. Nagy égési sebessége és lánghőmérséklete 
teszi alkalmassá lángedzésre. Előnye, hogy a felhasználás helyén könnyen hozzáférhető palackokban 
forgalmazzák. Levegővel keveredve 3…65%-os, oxigénnel keveredve 3…93%-os koncentráció között 
robban. A tiszta acetilén kisebb nyomáson meggyújtva lassan, robbanás nélkül ég. Az önrobbanás 
határa 0,2 MPa túlnyomás, 100 °C-on. 
A világítógáz (városi gáz) összetétele előállítási helyétől függően változhat. A nem éghető alkotók 
(nitrogén, oxigén, szén-dioxid) legfeljebb 8…10%-ot tehetnek ki, különben az égési sebesség és a hő-
mérséklet igen alacsony lesz. Szén-monoxid-tartalma miatt mérgező. Levegővel keveredve 8…22%-os 
koncentrációnál robban. Előnye a korommentes égés és az égők hosszú élettartama. Világítógázzal 
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2000…2900 °C lánghőmérséklet állítható elő. Üzemi nyomása 0,03…0,05 MPa túlnyomás. Ha a távve-
zetékben ennél kisebb a gáz nyomása, sűrítőt kell beiktatni. A nagy teljesítményű égőkhöz világító-
gázt használnak. 
A metánt (CH4) tisztán ritkán használják, inkább földgázban mint fő alkotót (95%-ban). Levegővel 
keverve 5…15%-os koncentráció között robban. Lánghőmérséklete alacsony (2000 °C), égési sebessé-
ge is kicsi üzemi nyomása 0,05…0,1 MPa túlnyomás. Csak kisméretű munkadarabok lángedzésére 
alkalmas. 
A propán ideális égőgáz lángedzéshez, mivel a láng hőmérséklete 2850 °C. A palackban folyékonyan 
tárolható, kiáramláskor gőzölög el. Gyulladási sebessége igen kicsi (2,5…4 m/s), ezért a lángvisszacsa-
pás veszélye minimális. Üzemi nyomása 0,05…0,1 MPa. A propánt legtöbbször butánnal keverik, és 
mint ún. PB-keveréket használják. 
Fűtőérték szempontjából legkedvezőbb a propán és az acetilén. Ha azonban az égés tiszta oxigénnel 
megy végbe, az égési hőmérséklet gyakorlatilag független a fűtőértéktől. Sokkal fontosabb a hevítési 
sebesség és a lángvisszavágásra való hajlam. Fogyasztás szempontjából legjobb a városi gáz. Lökés-
szerű terhelést is elvisel, mindig a kellő mennyiségben áll rendelkezésre, ezért nagy felületet lehet 
vele edzeni. Ugyanez a földgázra is vonatkozik. A palackozott gáz hátránya, hogy nagy teljesítmény-
igény esetén sok palackot kell használni. Hevítési sebesség szempontjából az acetilén a legjobb, mert 
ennek égésekor keletkezik a legtöbb hő, és lánghőmérséklete a legmagasabb, így vékony kérget lehet 
edzeni vele. 
Tehát a rétegvastagság a hevítés sebességével szabályozható. A mag érintetlen a hőhatástól, az elő-
zetesen már hőkezelt (pl. nemesített) állapotban megmarad. A kéreg és a mag vegyi összetétele 
ugyanaz, így kisebbek az edzéskor fellépő feszültségek, mint betétedzés után. A kéregleválás igen 
ritka; csak akkor tapasztalható, ha valamilyen anyaghiba az edzett réteget megszakítja. Az átmenet a 
kéreg és a mag között fokozatos. Mivel a hevítés lokális jellegű, kisebb a vetemedés, utólagos egyen-
getés nem szükséges. Nem fordul elő, hogy egyes helyeken az edzett rétegeket leköszörülik, mivel a 
réteg vastagsága viszonylag nagy. 
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Szakaszos lángedzés 

A hevítés és hűtés egymást szakaszosan 
követi, vagyis először az egész felületet 
felhevítik az edzési hőmérsékletre, majd ezután 
kezdődik a hűtés.

Kézből való edzést vagy pontedzést akkor 
alkalmazzák, ha az edzőláng keresztmetszete 
akkora, hogy az egész edzendő felületet 
egyidejűleg tudja melegíteni. Így edzhetők pl. a 
szelepvégek, a csavarvégek, a sínvégek és a 
sínütközők. 

Az ingamozgásos köpenyedzést akkor 
alkalmazzák, ha az égő valamilyen irányban túl 
keskeny ahhoz, hogy az egész felületet 
felhevítse. Az égőt ilyenkor ide-oda mozgatják a 
munkadarab felett. A hűtőpermetezőnek viszont 
már akkorának kell lennie, hogy ne legyen 
szükség a mozgatására. A lökethosszt az 
edzendő hossz szabja meg, az égő szélességét 
a munkadarab szélessége. Az égőt addig kell 
ide-oda mozgatni, amíg a munkadarab fel nem 
veszi az edzési hőmérsékletet. 

Forgó szakaszos edzés
a) hevítés; b) hűtés

1 égő; 2 munkadarab; 3 hűtőfej 

A forgó, szakaszos (gyorsforgásos) 
lángedzés folyamán a munkadarab 
állandó sebességgel forog a hevítés és 
a hűtés alatt is. Az égő hossza 
megegyezik az edzendő csap 
hosszával.

 

A lángedzési eljárások két fő csoportba sorolhatók: 

 szakaszos lángedzések, 

 folyamatos lángedzések. 
 
Szakaszos lángedzés esetén a hevítés és hűtés egymást szakaszosan követi. Először az egész felületet 
felhevítik az edzési hőmérsékletre, majd ezután kezdődik a hűtés. 
A kézből való edzést vagy pontedzést akkor alkalmazzák, ha az edzőláng keresztmetszete akkora, 
hogy az egész edzendő felületet egyidejűleg tudja melegíteni. Lánghegesztésnél is használatos pisz-
tollyal hevítenek, és mártva vagy folyadéksugárral hűtenek. Így edzhetők pl. a szelepvégek, a csavar-
végek, a sínvégek és a sínütközők. 
 
Az ingamozgásos köpenyedzést akkor alkalmazzák, ha az égő valamilyen irányban túl keskeny ahhoz, 
hogy az egész felületet felhevítse. Az égőt ilyenkor ide-oda mozgatják a munkadarab felett. A hűtő-
permetezőnek viszont már akkorának kell lennie, hogy ne legyen szükség a mozgatására. Az eljárás 
igen mély edzett réteget eredményezhet éppen a hosszú hevítési idő következtében. A lökethosszt az 
edzendő hossz szabja meg, az égő szélességét a munkadarab szélessége. Az égőt addig kell ide-oda 
mozgatni, amíg a munkadarab fel nem veszi az edzési hőmérsékletet. Az ingamozgásos köpenyedzést 
síkfelületek edzésére ritkán alkalmazzák, ugyanis ott inkább az előtolásos edzés kerül előtérbe. 
A forgó szakaszos (gyorsforgásos) lángedzés folyamán a munkadarab állandó sebességgel forog a 
hevítés és a hűtés alatt is. Az égő hossza megegyezik az edzendő csap hosszával (ábra). Az eljárás 
előnye, hogy a keménység és a rétegvastagság egyenletes. A munkadarab forgási sebességét úgy kell 
meghatározni, hogy a forgó csapok kerületi sebessége 10…25 m/min legyen. A hevítési idő a csap 
átmérőjétől függ. Forgó, szakaszos lángedzéshez több égő is alkalmazható, egymástól 180°, illetve 
120°-ra. Ezáltal – a növekvő hőteljesítmény következtében – csökken a hevítés ideje, nő a termelé-
kenység, kisebb az energiafogyasztás. Kisebb az edzés következtében keletkező vetemedés és a 
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revésedés lehetősége is. A többégős megoldás hátrányai: a berendezés bonyolultabb, vékonyabb az 
edzett réteg a fokozottabb hőtorlódás következtében, élesebb az átmenet a kéreg és a mag között. 
Darukerekekhez pl. 4…8…12…16 égőfejes melegítő berendezést használnak, miáltal a felület ke-
ménysége egyenletesebb és a réteg sokkal mélyebb, mint egyégős edzés esetén. 
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Folyamatos lángedzés
A láng vagy a lángsor egyszer halad el a melegítendő 

felület előtt (vagy a felület halad el a láng előtt). A 

felhevített sávot minden esetben folyamatosan hűtik. A 

hevítést és hűtést egy műveletben végzik.

Előtolásos (síklap-) edzés esetén az égő és 
hűtőfej szélessége a munkadarabbal 
azonos. Vagy az égő és ezt követően a 
hűtőfej halad el a munkadarab felett, vagy 
a munkadarabot mozgatják az égő és 
hűtőfej előtt. A hűtőfej mindenképpen az 
égőfejet követi úgy, hogy csak egy vékony 
edzett réteg keletkezzék. 

Egyfordulatos folyamatos lángedzés során 
a munkadarab megfelelő előtolással 
folyamatosan egyszer halad el az égő előtt, 
majd a hűtőfej a felhevített palástrészt 
folyamatosan hűti. Az edzés egyetlen 
fordulat alatt megy végbe. 

Egyfordulatos folyamatos lángedzés 

és a vele járó lágycsíkosság 

1 égő; 2 hűtőfej; 3 munkadarab 

Előtolásos edzés

 

Folyamatos lángedzéskor a láng vagy a lángsor egyszer halad el a melegítendő felület előtt (vagy a 
felület halad el a láng előtt). A felhevített sávot minden esetben folyamatosan hűtik. Tehát a hevítést 
és hűtést egy műveletben végzik. 
Előtolásos (síklap-) edzés (felső ábra) esetén az égő és hűtőfej szélessége a munkadarabbal azonos. 
Vagy az égő és ezt követően a hűtőfej halad el a munkadarab felett, vagy a munkadarabot mozgatják 
az égő és hűtőfej alatt. A hűtőfej mindenképpen az égőfejet követi úgy, hogy csak egy vékony edzett 
réteg keletkezzék. Az előtolás nagyságát (5…15 cm/min)  úgy állapítják meg, hogy a láng által felme-
legített sáv felvegye az edzési hőmérsékletet. Az elérendő rétegvastagság szempontjából fontos az 
égőfej és hűtőfej közötti távolság. Az edzett réteg ugyanis annál vékonyabb, minél nagyobb az égők 
hőteljesítménye, az előtolás sebessége, és minél kisebb az égő és hűtőfej közötti távolság. 
Az egyfordulatos folyamatos lángedzés elve a bal alsó ábrán látható. A munkadarab (3) megfelelő 
előtolással folyamatosan egyszer halad el az égő (1) előtt, majd a hűtőfej (2) a felhevített palástrészt 
folyamatosan hűti. Az edzés egyetlen fordulat alatt megy végbe. 
A rétegmélységet a hevítőberendezés teljesítménye, az előtolás, az égő és a hűtőfej közötti távolság, 
továbbá az edzendő felület és az égőfej közötti távolság befolyásolja. A rétegmélység előírásakor a 
várható kopásból kell kiindulni. Mivel a feszültségek nem a felületen a legnagyobbak, mély edzett 
réteg előállítására kell törekedni. A forgó munkadarab kerületi sebességét úgy állapítják meg, hogy a 
láng által felhevített sáv felvegye az edzési hőmérsékletet. Minél nagyobb a munkadarab átmérője, 
annál kisebb az előtolás. Minél nagyobb az acél karbontartalma, és minél erősebben ötvözött, annál 
nagyobb az előtolás. Az edzendő felület és az égő közötti távolság 10…25 mm, ami elsősorban a 
munkadarab átmérőjétől függ. Minél nagyobb az edzendő munkadarab átmérője, annál kisebb ez a 
távolság. A távolság az anyag összetételétől is függ. Minél nagyobb az acél karbontartalma és minél 
erősebben ötvözött, annál távolabb kell vinni az égőt az edzendő felülettől. 
A hűtővíz hőmérséklete 20 °C-nál nagyobb legyen, nehogy repedések keletkezzenek. Célszerű víztar-
tály beállítása, amely a hűtővíz hőmérsékletét és nyomását stabilizálja. Az egyfordulatos folyamatos 
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lángedzést sokan még ma is fenntartással fogadják a lágycsíkosság (jobb alsó ábra) veszélye miatt. A 
lágycsík ott képződik, ahol befejezik az edzést, mert a láng előrehatoló melege a már létrehozott 
edzett kérget bizonyos mértékig kilágyítja. A lágycsík jelentősége annál kisebb, minél nagyobb a 
munkadarab. Az egyfordulatos edzésre jellegzetes példa a daru-futókerekek és a vasúti kocsik kere-
keinek lángedzése. 
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Forgó előtolásos lángedzés 
A munkadarab a saját 

tengelye körül forog, az 

égő és a hűtőfej pedig a 

hengeres munkadarab 

alkotója mentén haladó 

mozgást végez. A két 

mozgás eredője képpen a 

láng csigavonalszerűen 

halad végig a felületen.

Főleg kis átmérőjű, hosszú 

forgástestek edzésére

alkalmas, ezek ugyanis 

egyfordulatos folyamatos 

vagy forgó, szakaszos 

lángedzéssel nem 

kérgesíthetők.

Az égő vagy teljesen zárt 

gyűrű, vagy körív alakú és 

szegmensekből áll.

 

Forgó előtolásos edzés során a munkadarab a saját tengelye körül forog, az égő és a hűtőfej pedig a 
hengeres munkadarab alkotója mentén haladó mozgást végez. A két mozgás eredőjeképpen a láng 
csigavonalszerűen halad végig a felületen. Főleg kis átmérőjű, hosszú forgástestek edzésére (ábra) 
alkalmas, ezek ugyanis egyfordulatos folyamatos vagy forgó, szakaszos lángedzéssel nem 
kérgesíthetők. A munkadarabot az egyenletes hevítés és az egyenletes rétegmélység végett kell for-
gatni, mivel a munkadarabot az égőben annyira központosan nem lehet elhelyezni, hogy forgatás 
nélkül is egyenletesen hevüljön. Az előtolást és a fordulatszámot célszerű fokozat nélkül szabályozni, 
ugyanis az átmérőnek megfelelő előtolással való edzés során akkor is meg tudják valósítani az edzés 
egyenletességét, ha néhány technológiai adat (pl. a nyomás) üzem közben megváltozik. 
Az égő vagy teljesen zárt gyűrű, vagy körív alakú, és szegmensekből áll. A nem teljesen zárt gyűrűbe 
könnyebb behelyezni a munkadarabot és egyszerűbb kivenni. Ha az égő több körív alakú szegmens-
ből áll, akkor az ívek száma szerint 2…3…4…8-részes égőről beszélhetünk. Az égővel rendszerint egy-
beépített hűtőfej legtöbbször teljesen körbefogja a munkadarabot, hogy a hűtés minél egyenlete-
sebb legyen. 
A lángsugár és a vízsugár közötti távolság 10…20 mm. Az égő vagy egybe van építve a hűtőfejjel, vagy 
a hevítő berendezéstől külön álló hűtőfejet alkalmaznak. Ha az égő és a hűtőfej külön egységet ké-
pez, akkor ez módot nyújt a rétegmélység további szabályozására. Minél közelebb van a hűtőfej az 
égőhöz – változatlan technológiai adatok esetén –, annál vékonyabb edzett réteg állítható elő.  
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Indukciós felületedzés

Váltakozó áramot az induktoron átvezetve 
és abba mágnesezhető anyagú
munkadarabot helyezve, a fémben 
örvényáram indukálódik. Az áram 
hatására - a fém ellenállása következtében 
- hő fejlődik. A melegedést részben ez a 
Joule-veszteség, részben a mágnesezési 
hiszterézis-veszteség okozza. A 
hiszterézis-veszteségek csak a Curie-
pontig lépnek fel, ahol a ferromágneses 
acél paramágnesessé válik.

 

Indukciós edzés 
Az indukciós felületi edzés (ábra) célja gépelemek vagy szerszámok felületi keménységének és ezáltal 
a kopásállóságának, kifáradási határának növelése úgy, hogy a magjuk szívós maradjon. Az acél felü-
leti rétegének igen nagy sebességű felhevítése jellemzi az eljárást. 
A vezetőben átfolyó váltakozó áram váltakozó elektromágneses mezőt hoz létre, amely az áram útját 
körkörösen veszi körül. A mágneses mező erőssége a vezetőtől növekvő távolsággal arányosan csök-
ken. A váltakozó áramot tekercsszerű vezetőn, ún. induktoron átvezetve és e tekercsbe mágnesezhe-
tő anyagú munkadarabot helyezve (ábra) a fémben elektromos feszültség indukálódik, amely elekt-
romos áramot hoz létre. Az áram hatására – a fém ellenállása következtében –- hő fejlődik. A 
hőfejlődés növekvő frekvenciával nő. A melegedést részben a Joule-veszteség, részben a 
hiszterézisveszteség okozza. A hiszterézisveszteségek csak a Curie-pontig (A2=769 °C) lépnek fel, ahol 
az acél mágneses permeabilitása nagymértékben lecsökken. 
A hagyományos hevítési módszerekkel összehasonlítva indukciós hevítéssel lényegesen nagyobb 
teljesítmény vihető át az acél felületére: 

 áramlással 0,5 W/cm2, 

 sugárzással 10 W/cm2, 

 kontaktussal 20 W/cm2, 

 lánggal 1 000 W/cm2, 

 indukcióval 15 000 W/cm2. 
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Indukciós hevítés jellegzetességei 
Az indukált 
örvényáramok 
erőssége ill. 
sűrűsége - és ezzel 
együtt a hőfejlődés -
a munkadarabban 
kívülről befelé 
haladva csökken. 
E jeleneséget szkin-
hatásnak nevezzük.
A nagyfrekvenciás 
áram behatolásá-
nak δ [mm] 
mélysége függ az f 
frekvenciától, a 
hevített acél 
fajlagos ellen-
állásától és a μ 
mágneses 
permeabilitásától:  
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Indukciós hevítéssel tehát az előírt hőmérséklet lényegesen gyorsabban érhető el, mint hagyomá-
nyos módszerekkel. Más hevítési eljárásokkal összehasonlítva a legalapvetőbb különbség abban van, 
hogy a hő magában a munkadarabban keletkezik. Indukciós hevítéskor az indukált örvényáramok 
erőssége – és ezzel együtt a hőfejlődés – a munkadarabban kívülről befelé haladva csökken (ábra). E 
jeleneséget szkinhatásnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy az indukált örvényáramok sűrűsége(i) – és 
ezzel együtt a hőfejlődés – a munkadarabban kívülről befelé haladva csökken, de intenzitása növekvő 

frekvenciával nő (nagy hőtorlódás lép fel a felületi rétegben  gyors hevítés). 

A nagyfrekvenciás áram behatolásának δ mélysége függ az f frekvenciától, a hevített acél  fajlagos 
ellenállásától és μ mágneses permeabilitásától. 
Az egyenlet szerint növekvő frekvenciával csökken az áram behatolásának mélysége. A gyakorlatban 
használatos frekvenciatartományok és a hozzájuk tartozó behatolási mélységek: 

• középfrekvencia 3…10 kHz, δ = 8…5 mm, 
• nagyfrekvencia 400…2500 kHz,,δ = 1…0,4 mm, 
• nagyfrekvenciás impulzus 27 MHz, δ ≈ 0,1 mm. 

Az indukciós edzéshez szükséges középfrekvenciás áramot forgó generátorral, tirisztoros vagy tran-
zisztoros áramátalakítással, a nagyfrekvenciás áramot az oszcillátor elv alapján működő csőgenerá-
torral állítjuk elő. Az oszcillátor áramát nagyfrekvenciás transzformátoron keresztül az induktorra 
csatlakoztatjuk. A generátorok teljesítménytartománya: 

• középfrekvenciás generátor: 10…1000 kW, 
• nagyfrekvenciás generátor: 0,5…500 kW. 

Az indukciós edzés a hagyományos edzéstől a hevítés módjában tér el, ugyanis a hő magában a mun-
kadarabban keletkezik, igen nagy a hevítés sebessége. 
Hagyományos edzéskor a ferrit és a cementit ausztenitté alakulása lassan megy végbe, és néhány 
perctől órákig tartó időt igényelhet. Indukciós hevítéskor az ausztenit tökéletes átalakulásához – a 
nagy hevítési sebesség folytán – jóval magasabb hőmérséklet kell, mint hagyományos edzés esetén. 
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A nagy hevítési sebesség és a szkinhatás együttesen a felületi rétegben igen nagy hőtorlódást okoz. A 
hevített övezet hűlése a felületre juttatott hűtőközeg és a hideg mag erélyes hőelvonása következté-
ben nagyon gyors. 
Az edzett kéreg vastagsága kicsi, és a mag szívós marad. A generátor frekvenciahatárán belül a fajla-
gos teljesítménnyel és egyéb technológiai adatokkal (hevítési idő, előtolás stb.) az edzett kéreg vas-
tagsága igen jól változtatható. 

A Curie-pontnál (A2 = 769 °C) alacsonyabb hőmérsékleten a μ permeabilitás igen nagy, a  fajlagos 
ellenállás viszont kicsi. Hevítéskor a 769 °C-ot túllépve a permeabilitás ugrásszerűen csökken (a fer-
romágneses acél paramágnesessé válik), ugyanakkor megnő a fajlagos ellenállás. E változások követ-
keztében 769 °C alatti hőmérsékleten az induktorhoz csatolt felület igen nagy teljesítményt vesz ki a 
generátorból, míg a Curie-pont túllépése után a teljesítmény jelentősen csökken. E jelenség igen jól 
észlelhető állóedzéskor. Indukciós edzéssel olyan acélok kérgesíthetők, amelyek karbontartalma lega-
lább 0,35%, hogy az acél A3 hőmérséklete a Curie-pont alá kerüljön, illetve a munkadarab előzetesen 
megfelelő szilárdságra nemesíthető legyen. 
Az ötvözőelemek csökkentik a szükséges hűtési sebességet, a repedésérzékenységet mérsékelik, a 
szemcsefinomságot javítják. Az elérhető felületi keménységet a karbontartalom határozza meg. Az 
ausztenitesedés időtől és hőmérséklettől függő diffúziós folyamat. Eredményes edzés – legnagyobb 
keménység – csak homogén ausztenites állapot elérése után való hűtéssel érhető el. Az indukciós 
edzést jellemző gyors hevítés és az azt követő hűtés következtében igen kis idő áll rendelkezésre a 
homogén ausztenites állapot elérésére, ezért csak a hőmérséklet jelentős növelésével érhető el a 
homogén ausztenites állapot. A diffúzió gyorsabban végbemegy, ha a kiindulási szövetszerkezet ho-
mogén, finomszemcsés. Ilyen esetben alacsonyabb hőmérséklet is elegendő a homogén ausztenit 
kialakulásához. 
   



838 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

Induktorok kialakítása és elrendezése 

Az indukciós edzőberendezés fontos része az induktor.
A hevítés hatása nemcsak a generátor teljesítményétől és a hevítés 
idejétől, hanem az induktor méretétől, kialakításától és elrendezésétől is 
függ.
Az áramsűrűség az induktorokban 4000...6000 A/cm2 is lehet, ezért az 
ellenállása kicsi legyen. E célra Cu-t használnak és nagyobb igénybevétel 
esetén Ag-t. Jól beváltak a rézből készült ezüstözött induktorok is.
A nagyfrekvenciás áram szempontjából a vezető ellenállása annál 
kedvezőbb, minél nagyobb a felülete a keresztmetszethez képest. Ezért a 
négyszögletes keresztmetszetű csőnek jobb a hatásfoka mint a kör 
keresztmetszetűé. 

 

Az indukciós edzőberendezés fontos része az induktor. A hevítés hatása nemcsak a generátor telje-
sítményétől és a hevítés idejétől, hanem az induktor méretétől, kialakításától és elrendezésétől is 
függ (ábra). Az induktor készítése legnagyobbrészt gyakorlati tapasztalatokon alapul. A hevítési kép-
hez szükséges induktor kialakítása számítással nem határozható meg, és általános érvényű szabály is 
csak korlátozott mértékben állítható fel. 
Az áramsűrűség az induktorokban 4000…6000 A/cm2 is lehet, ezért az ellenállásuk kicsi legyen. E 
célra rezet használnak, nagyobb igénybevétel esetén ezüstöt, de jól beváltak a rézből készült ezüstö-
zött induktorok is. Az induktorban keletkező hőt – amely a hasznos teljesítmény 20…30%-át is elérhe-
ti – hűtővízzel el kell vezetni. Részben ezért, részben a szkinhatás miatt az induktorok csőből készül-
nek. A nagyfrekvenciás áram szempontjából a vezető ellenállása annál kedvezőbb, minél nagyobb a 
felülete a keresztmetszetéhez képest. Ezért a négyszögletes keresztmetszetű csőnek jobb a hatásfo-
ka, mint a kör keresztmetszetűé. A vezetőfelület lemezcsík felhegesztésével is növelhető. 
A kellő alakhűséggel kialakított induktornak hevítéskor is meg kell tartania rögzített helyzetét, ezért 
stabilan kell felszerelni a nagyfrekvenciás transzformátorra. Az induktort tartó hozzávezetésnek lehe-
tőleg rövidnek és a szárak egymástól való távolságának minimálisnak kell lennie. Ilyen módon az in-
duktor hatásfoka kedvezőbb. 
 
A homlokfelületen fellépő hőtorlódás csökkentésére célszerű az induktort úgy kialakítani, hogy ma-
gassága legalább 1 mm-rel kisebb legyen (ábra). Hasonló szempontból az előtolásos edzés esetén 
célszerű a hevítést a tárgy felső pereme alatt 1–2 mm távolságban megszüntetni. 
A sík felületet (lapot) edző induktorokat hajtűszerűen alakítják ki, és az edzést előtolással végzik, hogy 
a munkadarab éleinek túlhevülését elkerüljék. A hűtőkészüléket közvetlenül az induktor után helyezik 
el. Ügyelni kell arra, hogy a hűtőfolyadék ne folyhasson az induktor alá. Ezért vagy a hűtőkészülék 
kifolyónyílásait alakítják ki úgy, hogy ez ne történjék meg, vagy fúvott levegőt használunk. Függőleges 
irányú előtolásos edzéskor a hűtőfolyadék az induktor alatti övezettől sokkal egyszerűbben távol 
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tartható. Nagy teljesítményű indukciós edzőgépekhez nem használnak külön hűtőkészüléket, hanem 
az induktoron átfolyó hűtővíz egy részét megfelelően elhelyezett furatokon keresztül a munkadarab-
ra juttatják. 
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Indukciósan hevített réteg geometriája

Az élek túlhevülése a csatolás 
rontásával elkerülhető 

Az induktor és a hűtőfej 
közötti távolsággal 

bizonyos határokon belül 
jól szabályozható a 
hevítés mélysége

Többmenetes induktorral a 
hevített réteg vastagsága a 

menetek egymás közötti 
távolságával is szabályozható

Nagyobb csatolási távolsággal 
egyenletesen hevül a réteg 

A homlokfelületi 
hőtorlódás 
csökkentésére 
célszerű az 
induktort úgy 
kialakítani, hogy 
magassága 
legalább 1 mm-rel 
kisebb legyen 

 

Az induktor és a hevítendő felület közötti távolság, az ún. csatolás lehetőleg 0,5…1,0 mm legyen. 
Minél kisebb, annál jobb az induktor hatásfoka. Az éles sarkok és kis keresztmetszetek a nagy áram-
sűrűség és a rosszabb hőelvezetés miatt túlhevítésre érzékenyek (bal felső ábra). Ezért ilyen helyeken 
a csatolási távolságokat bizonyos mértékig meg kell növelni (bal felső ábra). 
Az edzendő kéreg vastagsága a fajlagos teljesítménnyel, az előtolás sebességével, az acél kémiai ösz-
szetételének figyelembevételével állítható be. Az induktor és a hűtőfej közötti távolsággal bizonyos 
határokon belül jól szabályozható a hevítés mélysége (felső középső ábra). Túl nagy távolság esetén a 
hevített övezet hőmérséklete annyira lecsökkenhet, hogy a felület keménysége az elérhetőnél kisebb 
lesz. Többmenetes induktorral a menetek egymás közötti távolságával az edzendő felület hőmérsék-
lete és így a hevített réteg vastagsága is szabályozható (jobb felső ábra). 
Hengeres tárgyak edzésekor a hevítés a csatolási távolságnak, a menetek egymástól való távolságá-
nak és az induktor keresztmetszetének növelésével tetszés szerint változtatható. 
Ha a bal alsó ábrán látható induktort használjuk, akkor a szoros csatolás miatt a hevített réteg nem 
lesz egyenletes. A hevítés ideje nagyon rövid, a hőmérséklet kiegyenlítődésére nincs idő, az edzett 
kéreg ennek megfelelően változó keménységű és változó mélységű. Egyenletesebb hevítés céljából a 
csatolási távolságot növelni kell (jobb alós ábra), így a munkadarab homogénebb mezőben hevül, 
ennek következtében a kéreg egyenletes lesz. 
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Indukciós edzés eljárásai

Állóedzés, amikor a hevítés és a hűtés során a 
munkadarab és az induktor egymáshoz viszonyított 
helyzete nem változik:

• a munkadarab forgatásával (150...200 1/min);

• a munkadarab forgatása nélkül, főleg szabálytalan, 
nem szimmetrikus felületeknél; 

Előtolásos edzés, amikor a hevítés és a hűtés során 
változik a munkadarab és az induktor egymáshoz 
viszonyított helyzete:

• a munkadarab forgatása nélkül, amelynél a 
felületnek csak egy részét hevítik;  

• a munkadarab forgatásával (200...500 1/min); 

• integrációs edzés, amelynél a hajtűszerűen kialakított 
induktor előtt a munkadarabot lassan forgatják.

 

Az indukciós edzés üzemi gyakorlatban kialakult és alkalmazott eljárásai két technológiai csoportba 
sorolhatók: 

 állóedzés, amikor a munkadarab és az induktor egymáshoz viszonyított helyzete a hevítés és 
a hűtés során nem változik; 

 előtolásos edzés, amikor a munkadarab és az induktor egymáshoz viszonyított helyzete a he-
vítés és a hűtés során változik. 

Mindkét technológia végezhető a munkadarab forgatásával vagy anélkül. 
A munkadarab forgatásával megvalósuló állóedzéskor a munkadarab egész felületét egyszerre hevítik 
az ennek megfelelően kialakított induktorban. A hevítés befejezésekor a munkadarabot hűtőfolya-
dékba merítik, vagy a felhevített részét hűtőfolyadék-permettel hűtik (felső ábra). A hevítés és hűtés 
ideje alatt a munkadarab 150…200 1/min sebességgel forog a saját tengelye körül, ezáltal a munka-
darab szimmetriahibáiból adódó hevítési rendellenességek kiküszöbölhetők. 
A munkadarab forgatása nélküli állóedzés lényegében ugyanolyan eljárás, mint az előbbi, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a munkadarab nem forog. Főleg szabálytalan, nem szimmetrikus felületek hevítésé-
re alkalmas. 
A munkadarab forgatása nélküli előtolásos edzéskor az edzendő felületnek csak egy részét hevítik. A 
munkadarab és az induktor közötti relatív mozgással az induktor szélességének megfelelő szélességű 
sávban a felület felhevül (középső ábra). Miután az induktor a felhevített részt elhagyta, az induktor 
alatt (vagy mellett) elhelyezett hűtőfejen keresztüláramló folyadékkal lehűtik azt. 
A munkadarab forgatásával végzett előtolásos edzéskor a két csúcs közé befogott munkadarabot 
200…500 1/min fordulatszámmal forgatják. A fordulatszám az előtolás sebességétől, a munkadarab 
átmérőjétől és a hevített sáv szélességétől függ. Általános szabály, hogy a munkadarab legalább öt 
fordulatot tegyen meg az alatt az idő alatt, amíg az induktornak megfelelő szélességű sáv az indukto-
ron áthalad. Az eljárást forgástestek edzésére alkalmazzák. 
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Integrációs edzés során a hajtűszerűen kialakított induktor előtt a munkadarabot lassan forgatják 
(alsó ábra). Az edzett felületek találkozásánál a kéreg keménysége kisebb lesz, ezért célszerű e lá-
gyabb sávot a kisebb igénybevételű felületen kialakítani. E találkozási sávot nem edzik átlapolva, mert 
a megeresztési tartományban feszültségi repedések keletkezhetnek. 
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Lézeres edzés 

A szerkezeti acélok területén terjedt el. 
A létrehozott edzett rétegek mélysége 
néhány tizedmilliméterig terjed.
Elsősorban gépkocsialkatrészek
felületedzését végzik ily módon, a 
nagyfrekvenciás indukciós edzést vagy -
ha a követelmények megengedik - a 
cementálás + edzést helyettesítve.
A felületi edzés csak akkor lehet 
gazdaságos lézerrel, ha azt más, 
hagyományos módszerekkel nem, vagy 
csak káros kompromisszumok árán 
lehet megvalósítani. 

 

Lézeres edzés 
Az acélok termikus technológiái – a megvalósuló hőciklus csúcshőmérséklete alapján – a következő 
részfolyamatokat eredményezhetik: 

 ha a csúcshőmérséklet Ac1 alatti, akkor csak megeresztődéssel járó folyamatok mennek vég-
be; 

 ha a csúcshőmérséklet Ac1 feletti, de szolidusz alatti, akkor részleges vagy teljes 
ausztenitesedéssel, illetve azzal összefüggő átalakulásokkal – vagyis edzéssel – járó folyama-
tok is végbemennek; 

 ha a csúcshőmérséklet szolidusz feletti, akkor részleges vagy teljes olvadással, illetve azt kö-
vető dermedéssel járó folyamatok is végbemennek. 

 Ha a fenti időbeli változásoknak az anyagban való helyfüggő eloszlását tekintjük, akkor a 
technológiai eljáráscsoportokra a következők jellemzőek: 

 a felületi hőkezelő eljárásoknál az első vagy az első két részfolyamat a meghatározó; 

 a felületi átolvasztó és az ömlesztve hegesztő eljárásoknál mind a három részfolyamat meg-
valósul, tekintettel a hőhatásövezeti jelenségekre is. 

 Az eljáráscsoportokon belüli fő különbségek abban nyilvánulnak meg, hogy az említett részfo-
lyamatok a maximális hőmérséklettel jellemezhető anyagi pontok mentén – a hely függvé-
nyében – milyen arányt képviselnek, azaz milyen a hőmérséklet-gradiens, illetve annak válto-
zása. Ezt vizsgálva, az alapvető eltérés a hőforrás koncentráltságában mutatkozik. A hőforrás 
koncentráltságának (koncentrálhatóságának) elterjedt mérőszáma a már említett teljesít-
ménysűrűség vagy az energiasűrűség. 
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Az olvasztás nélküli edzéssel (transzformációval) operáló technológiák a szerkezeti acélok területén 
terjedtek el. A létrehozott edzett rétegek mélysége néhány tizedmilliméterig terjed. Például gépko-
csialkatrészek felületedzését végzik ily módon, a nagyfrekvenciás indukciós edzést vagy – ha a köve-
telmények megengedik – a cementálás + edzést (betétedzést) helyettesítve. A bonyolult alakú felüle-
tek keményítésére is jól beváltak ezek a szilárd anyagállapotú felületkezelések. 
A lézeres edzés (ábra) lehetséges, pontosabban célszerű alkalmazásai a következőkben foglalhatók 
össze: nagyméretű alkatrészek, amelyeknek csak néhány kritikus pontjában szükséges a keményítés; 
nagy kiterjedésű felületek rasztermintás kezelése; kisméretű alkatrészek, melyek lokálisan és torzu-
lásmentesen más módszerrel nem kezelhetők. 
A felületi edzés csak akkor lehet gazdaságos lézerrel, ha azt más, hagyományos módszerekkel nem 
vagy csak káros kompromisszumok árán lehet megvalósítani. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
lézersugár célszerűen formált, de geometriailag jól meghatározott foltja vándorol a kezelendő felszí-
nen, tehát összefüggő homogén hőkezelt réteg többnyire nem érhető el. Az alkatrész szempontjából 
ez előny is lehet ott, ahol a hagyományos eljárás nem tudott szelektív, azaz csak az érintkező sávokra 
kiterjedő kezelést biztosítani, elkerülve például a sarkok beedződését. Az egymás mellett futó, lézer-
rel edzett sávok között mindig van valamilyen mértékben megeresztődött rész. Megfelelő tükrökkel 
vagy tükörrezgetéssel lehet elérni azt, hogy a hőkezelés egy széles sáv vagy gyűrű stb. alakú felületen 
egyszerre történjék meg. A kis hőbevitel a munkadarab vetemedési veszélyét csökkenti. 
A lézeres felületi edzés – egy meghatározott ciklusú és teljesítményű hőbevitel mellett – alapvetően 
az alkatrész anyagának hővezető képessége által szabályozott. A hőbevitelt a befolyásolható abszorp-
ció segíti, a hőelvezetést pedig a geometriai viszonyok is befolyásolják. 
A rendkívül gyors hevítés következtében az acélok kritikus átalakulási hőmérsékletei eltolódnak, a 
fázisátalakulást szenvedő anyag mennyisége megváltozik. Igen nagy számú, elnyúlt alakú 
ausztenitcsíra keletkezik, a túlhevítés ellenére sincs szemcsedurvulás. Felületkezelés előtt edzett és 
megeresztett acélokban igen finom szemcsés ausztenit keletkezhet a fázisátalakulást követő 
rekrisztallizáció eredményeként. A réteg hőmérsékletének növelésével megnő a diffúzió sebessége, 
ezért a kezelési idő rövidülhet, impulzustechnika is lehetséges. A nagyobb diffúziós sebesség növeli a 
szilárd oldat ötvözőtartalmát, ami nagyobb melegszilárdságot, jobb megeresztésállóságot eredmé-
nyezhet. 
Nagyobb teljesítményekkel történő lézeres kezelésekhez hűtött vörösréz parabolatükröt kell hasz-
nálni, mivel a Zn-Se lencsék szétrobbanásveszélye ilyenkor fennáll. Vonalszerű kezelésnél a lézersugár 
intenzitása a kimenő teljesítmény szabályozásával avagy defókuszálással változtatható. 
A defókuszálás következtében a gyújtófolt kiterjed, ugyanakkor a teljesítménysűrűség drasztikusan 
lecsökken. Ahhoz, hogy nagyobb felületen ugyanolyan mélyen lehessen kezelni, szegmensekből álló 
parabolatükröt kell alkalmazni. A tükör minden egyes szegmense egy-egy sávot képez le a fókuszfolt-
ra, amelyek szuperponálásával egy relatíve egyenletes intenzitáseloszlás nyerhető a fókuszfoltban, s 
várhatóan a kezelési mélység is egyenletes(ebb) lesz. Ilyen tükörrel defókuszálva a sugár nagyobb 
felületű négyszöget fog besugározni, illetve azonos folyamatsebesség mellett az egy pontra jutó be-
hatás ideje meghosszabbodik. 
Egyes lézergyártók konkrét munkadarab-profilhoz igazodó intenzitáseloszlású tükröket is készítenek. 
Ha a lefedett terület a felületkezelési folyamathoz nem elegendő, akkor több egymással párhuzamos, 
egymást átfedő sávot kell elkészíteni. Kis teljesítménytartományú lézerek esetében a szükséges telje-
sítménysűrűséghez nagyon kicsi fókuszfoltméret tartozik, és ezáltal időegység alatt sokkal kisebb 
felületrész kezelhető (kisebb a termelékenység), mint a nagy teljesítményű lézerekkel, nem beszélve 
az elérhető rétegvastagságról. 
A felületek edzését tehát gyakran egymás mellé rakott sávokban végzik. Különös figyelmet kell fordí-
tani az oldalirányú hőelvezetésre. Ha az átlapolt sáv előzőleg átlépte az ausztenitesítési hőmérsékle-
tet, és az átfedő sáv hőérintett zónája eléri a már megedzett tartományt, akkor minden esetben szá-
molni kell a megeresztési hatással. Ez azt jelenti, hogy a martenzites edzés során az átlapolás követ-
keztében csökken a keménység. Ezen csökkent keménységű részek szélességét és mélységét lénye-
gében a martenzit megeresztésállósága (keménységtartása), a hőmérséklet-eloszlás és a sávok közöt-
ti távolság határozza meg. Amikor a kezelés hosszabb ideig tart, a munkadarab fokozatosan felmeleg-
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szik. Emiatt szükséges lehet egy közbenső hűtés beiktatása is, amint a darab hőmérséklete a 
martenzitpont közelébe kerül. 
Ha nem teljes felszínen edzik a felületi réteget, hanem csak egyes nyomvonalak, sávok mentén, tekin-
tettel kell lenni a maradófeszültség-viszonyokra. Az edzett réteg mellett, a hőhatásövezetben húzófe-
szültségek ébrednek. 
A keresztmetszetbeni maradófeszültség-eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy az edzett rétegben 
kialakuló nyomófeszültség értéke nem függ jelentősen a technológiai paraméterektől, ugyanakkor a 
nyomvonal mentén ébredő húzófeszültségek nagysága az eljárás csúcshőmérsékletének és a pásztá-
zási sebességnek a függvényében jelentősen változik. Átlapolt nyomvonalak esetén a sávok között 
jelentős húzófeszültségek ébrednek. Ezek káros hatása elkerülhető, ha a szomszédos sávok kezelése 
olyan gyors egymásutánban történik, hogy az újrahevítés még a martenzites átalakulást megelőzően 
jön létre. Bizonyos esetekben nem is a keménységnövelésen van a lézeres hőkezelés alkalmazásának 
hangsúlya, hanem a felületi feszültségállapot olyan megváltoztatásán, amely például a kifáradási 
határ növekedését biztosítja. 
Mint minden edzési eljárás, a lézeres edzés is alapvetően három szakaszra bontható. Az első szakasz 
a hevítés Ac1, illetve Ac3 hőmérséklet fölé, a második egy hőntartási szakasz, amelynek során az alap-
szövet lehető legnagyobb részének ausztenitté kell alakulnia. A befejező hűtési szakaszban – megfe-
lelően nagy hűtési sebesség esetén – martenzites szövetszerkezet alakul ki. 
A lézeres edzéskor a hevítés sebessége 103…107 K/s között változik. Ez jelentősen meghaladja a ha-
gyományos hőkezelő eljárásoknál szokásos értékeket, ezért itt az ausztenitesítési hőmérséklet is fel-
jebb tolódik. A magasabb hőmérséklet kedvező az ausztenit kialakulása szempontjából, mivel az dif-
fúziós folyamat eredménye, és a diffúziós folyamatok sebessége exponenciális összefüggésben van a 
hőmérséklettel. Ezért lézeres edzéskor az ausztenites átalakulás időszükséglete jelentősen lecsökken, 
kicsi lehet a hőntartási idő. A szükséges hőntartási időt az ausztenitesítési  diagramokból szokás meg-

határozni,  de ezeket általában csak  2,4  103 K/s sebességig dolgozták ki, viszont lézeres edzéskor 
előfordulnak olyan esetek, melyekre nincs adat a szakirodalomban. 
A külön hűtőközeg nélküli önedződésre jellemző hűlési sebesség 103…105 K/s között változhat. A fo-
lyamatos átalakulási diagramokat tanulmányozva belátható, hogy ez mindenütt nagyobb, mint a 
martenzites szerkezet kialakulásához szükséges kritikus hűtési sebesség. Lézeres hőkezeléssel 0,05…1 
mm mélységű edzett kéreg állítható elő, melynek keménysége meghalad(hat)ja a hagyományos eljá-
rásokkal előállítható értéket. Ez megfelel annak a fejlődési iránynak, mely szerint az edzett rétegek 
vékonyak, de a lehető legnagyobb keménységűek legyenek. 
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Tulajdonságbecslő vagy predikciós eljárás,
mely olyan komplex folyamatparamétert alkalmaz, mely számszerűen jellemzi a 

gyors hevítést, ausztenitesítést és hűlést magába foglaló teljes hőciklust.

 

A nagy energiasűrűségű és egyben gyorshevítéses technológiák szilárd anyagállapotú változataihoz – 
acélok esetében – felhasználhatók a folyamatos hevítésre érvényes ausztenitesítési diagramok. Ezen 
diagramok tulajdonságbecslésben történő felhasználása lehetővé teszi a kiinduló (hőkezelési) állapot 
mint felületkezelési információ (technológiai alapadat) beépítését, figyelembevételét. 
Egy tulajdonságbecslő modell segítségével – az ausztenitesítési diagramok és néhány összefüggés 
alapul vételével – lehetővé válik a várható keménység és az edződési mélység előrejelzése 
(predikciója). Az edződési mélység kalkulálható azon felülettől mért pontok alapján, amelyek 
hőciklusa még éppen elérte az A1 átalakulási hőmérsékletet, vagy azon pontok alapján, amelyek ke-
ménysége legalább 550 HV értékű. 
A modell olyan komplex folyamatparamétert vezet be és alkalmaz, mely számszerűen jellemzi a gyors 
hevítést, ausztenitesítést és hűlést magában foglaló teljes hőciklust. Ugyanis az nemcsak a hőmérsék-
lettől, hanem a hőmérséklet-változás mértékétől is függ. A lehűlés után kialakuló keménység közvet-
lenül számítható mint ezen komplex paraméter függvénye. A keménységeloszlás predikciója pedig 
lehetővé teszi az edződési mélység meghatározását, ami a felületi hőforrás körül kialakuló izotermák 
alapján is kalkulálható. 
A becsült keménység változása a felülettől mért távolság függvényében összhangot mutat mind az 
ausztenitesítési diagram mérési adataival, mind az átalakulások kinetikájára vonatkozóan vázolt meg-
gondolásokkal. A keménység lokális növekedése, majd csökkenése döntően az ausztenitesítés részle-
ges vagy teljes voltának, valamint a maradék ausztenit előfordulásának szükségszerű velejárója. Mind 
a részleges ausztenitesedés, mind a maradék ausztenit mennyiségi növekedése hatékonyan közreját-
szik abban, hogy a kéreg keménysége helyenként elmarad az ideális karbonkoncentrációjú 
ausztenitből képződő, elvben teljesen martenzites szövet lehetséges maximális keménységétől. 
Ez a keménység-előrejelzési, keménységbecslési eljárás mindazon gyorshevítésen alapuló (indukciós, 
lézeres, elektronsugaras) felületedzési technológiák tervezéséhez felhasználható, amelyeknél a meg-
felelő folyamatos ausztenitesítési diagramok előzetesen rendelkezésre állnak, továbbá a munkadarab 
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felületi zónájára jellemző hőmérsékletmező ismert (például számítógépi szimuláció révén). Az ábra 
ennek szellemében szemlélteti az eljárás folyamatsémáját, és összefoglalóan mutatja az egyes diag-
ramok egymásnak megfeleltethető jellegzetes értékeit. 
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Felületi átolvasztás,
mint finomszemcsés mikroszerkezetet eredményező kezelés RGT 

 

Felületi átolvasztás 
A lézer-, az elektron- és a plazmasugár kellően nagy teljesítményének igen kicsi felületre (fókuszfolt-
ra) koncentrálásával a munkadarab vékony felületi rétege megolvasztható, sőt elgőzölögtethető. 
Mivel a munkadarab térfogata túlnyomórészt hideg állapotban marad, így annak hőelvonó (hűtő) 
hatása igen nagy dermedési sebességet, s azáltal finomszemcsés mikroszerkezetet eredményez az 
előzőleg megolvadt rétegben. 
Az olvasztásos kezeléssel a felületedzésnél előfordul(hat)ó keménységcsökkenési probléma máskép-
pen jelentkezik. Az átfedési területek optimálásakor elsősorban az egyenletes kezelési mélységre kell 
ügyelni. Az átolvasztási folyamat után az anyag megdermed és újrakristályosodik, miközben a felüle-
ten zsugorodási feszültségek ébrednek, megnövelve a repedésveszélyt. A repedésre való hajlamot 
általában csökkenteni lehet a munkadarab előmelegítésével. Bizonyos esetekben a visszamaradó 
feszültségcsúcsok leépítése érdekében utólagos hőkezelésre is szükség lehet, de a hőntartási hőmér-
sékletet és időt optimálni kell, mivel a repedésképződés elkerülésének ez a módja keménységcsökke-
néssel jár együtt. 
Az olvasztásos technológiák vagy kihasználják a hőciklust egyidejű edzésre is, vagy anélkül dolgoznak. 
Az előbbit főleg ötvözött (szerszám)acéloknál, az utóbbit Al- és Cu-ötvözeteknél használják. A felületi 
olvasztások akkor képesek az olvadt zónában gyors dermedést és hűtést biztosítani, ha az olvadék 
körül elegendően nagy hőmérséklet-gradiens alakul ki (ábra). 
A teljesítménysűrűség a rétegsáv alakján, mélység/szélesség arányán keresztül befolyásolja a lehűlési 
sebességet és az olvadékzóna létidejét. Ez nemcsak a rétegsáv szövetszerkezetét határozza meg, 
hanem azokat az időtartamokat is, amelyek alatt a kezelt zóna egy-egy kritikus hőmérséklet-
tartományon keresztüljut. Mérsékelt energiasűrűség és a sugár nem túl gyors mozgatása esetén a 
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munkadarab a felülettől kiindulva felmelegszik, és a hővezetés gömbfelülethez közel álló izotermákat 
hoz létre. 
Az eljárásokra jellemző nagy hűlési sebesség a rétegszerkezetre lehet hasznos, de káros is. A keskeny 
rétegsávoknál megfigyelhető nagy hőmérséklet-gradiens ugyanis nagy feszültséggradiens kialakulá-
sához vezethet, ami a repedésveszélyt növeli. Viszont ez az övezet olyan kicsi, hogy a repedésveszély 
az esetek többségében nem realizálódik folytonossági hiányokban. Az anyag összetételétől, rugal-
massági és képlékenységi tulajdonságaitól függ, hogy a két hatás közül melyik a jelentősebb, ezért 
nincs általános érvényű szabály az optimális olvasztott sávalakra és ezen keresztül az olyan kezelési 
adatokra, amelyek teljesen hibátlan réteget garantálnak. 

Az olvadt zóna határán lévő folyékony–szilárd sávban fellépő energiatranszport‑, impulzustransz-
port- és anyagtranszport-folyamatok együttesen határozzák meg a dermedéssel kialakuló réteg szer-
kezetét. Többkomponensű rendszereknél ehhez még hozzáadódik a fázisok állandóan változó meny-
nyisége és minősége is. Ezek a bonyolult – matematikailag nem vagy csak nehezen kezelhető – 
mikrofolyamatok és áramlások kíséretében lezajló hőátadások a koncentrációkülönbség és a túlhűtés 
együttes hatására különböző dermedt mikroszerkezetet eredményezhetnek. Ezt a szövetszerkezetet 

a kialakult szilárd oldali hőmérséklet‑gradiens (G [K/m]), a hűlési sebesség ( [K/s]) és a szilárd–
folyékony határfelület haladási sebessége (R [m/s]) együttesen határozza meg, közöttük pedig a 

dermedés során a következő összefüggés áll fenn:  = G  R. 
 
 
 
  



850 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

Felületi átolvasztás nagy energiasűrűségű sugárzással

Az olvadék megszilárdulása - az intenzív hőelvezetés következtében – 104…105 K/s vagy 
még ennél is nagyobb hűlési sebességgel következik be. A gyors megszilárdulás miatt 
metastabil állapotú anyag jön létre, melyet

• finom szemcseszerkezet,
• metastabilis fázisok kialakulása,
• egyes ötvözőelemek oldékonyságának növekedése,
• a diszperz fázisok (kiválások) kis mérete és homogén eloszlása,
• esetleg amorf, üvegszerű atomi szerkezet megjelenése
jellemez. 
Amorf szerkezetű ötvözet csak bizonyos összetételeknél képződik. Gyakorlati 

szempontból a 3d átmeneti fémek (Fe, Ni, Co) bórral, szilíciummal, foszforral és szénnel 
képzett ötvözetei a legfontosabbak (10…15 atom% metalloid-tartalom felett). Amorf 
szerkezetű ötvözeteket ma már nemcsak olvadékok gyors megszilárdításával, hanem 
kémiai módszerekkel (vizes oldatból történő leválasztással), szilárd fázisban végbemenő 
diffúzióval (mechanikai ötvözés), ionokkal történő besugárzással és egyéb módszerekkel 
is készítenek.

Az amorf fémek egyedi módon társítanak olyan tulajdonságokat, melyek a hagyományos 
(kristályos szerkezetű) fémeknél összeférhetetlennek tűntek, pl.

• a mechanikai keménységet és kopásállóságot a kedvező lágymágneses
tulajdonságokkal;

• a nagy magnetostrikciós állandót nagy rugalmassági modulussal;
• a kis mágnesezési veszteséget nagy mágneses permeabilitással;
• a nagy keménységet és szakítószilárdságot nagy mechanikai szívóssággal.

 

Fémfelületek nagy energiasűrűségű sugárzással (lézer, elektronsugár) való kezelésekor képződött. Az 
olvadék megszilárdulása – az intenzív hőelvezetés következtében – 105 K/s vagy még ennél is na-
gyobb sebességgel következik be. A gyors megszilárdulás miatt metastabil állapotú anyag jön létre, 
melyet 

 finom szemcseszerkezet, 

 metastabilis fázisok kialakulása, 

 egyes ötvözőelemek oldékonyságának növekedése, 

 a diszperz fázisok (kiválások) kis mérete és homogén eloszlása, 

 esetleg amorf (üvegszerű) szerkezet megjelenése 
jellemez. 
Amorf szerkezetű ötvözet csak bizonyos összetételeknél képződik. Gyakorlati szempontból a 3d át-
meneti fémek (Fe, Ni, Co) bórral, szilíciummal, foszforral és szénnel képzett ötvözetei a legfontosab-
bak (10…15 atom% metalloidtartalom felett). Amorf szerkezetű ötvözeteket ma már nemcsak olva-
dékok gyors megszilárdításával, hanem kémiai módszerekkel (vizes oldatból történő leválasztással), 
szilárd fázisban végbemenő diffúzióval (mechanikai ötvözés), ionokkal történő besugárzással és 
egyéb módszerekkel is készítenek. 
Ha a munkadarab felületének összetétele és a megszilárdulás körülményei nem teszik lehetővé amorf 
réteg képződését, akkor a gyors megszilárdulás révén finom, ún. mikrokristályos szemcseszerkezet 
alakul ki a felszínen. A mikrokristályos ötvözetek további lehetőséget nyújtanak a felület módosításá-
ra, a mechanikai és egyéb tulajdonságok javítására. A kedvező hatás ilyenkor a szemcseméret csök-
kenése, metastabilis fázisok kialakulása, az oldékonysági határ megváltozása, a kiválások méretének 
csökkenése és nagy ponthiba-koncentráció létrejötte révén alakul ki. 
Az amorf és mikrokristályos felületi rétegek olvasztással történő létrehozására a lézeres, illetve elekt-
ronsugaras berendezéseket használják. Mindkét esetben vagy a sugárnyalábot, vagy a munkadarabot 
mozgatják. Eredményül „csíkozott” felületet kapnak. A lézeres felületi olvasztásnál leginkább folya-
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matos üzemű CO2-teljesítménylézereket (500 W felett) vagy impulzusüzemű szilárdtest-, illetve 
excimer-lézereket használnak. Utóbbiakkal sikerült az eddigi legnagyobb megszilárdulási sebessége-
ket (>1012 K/s) elérni. Elektronsugaras felületi olvasztásokat általában kissé módosított elektronsuga-
ras hegesztő-berendezésekkel végeznek, a foltátmérő általában néhány mm, a teljesítmény néhány 
száz W. 
Az amorf anyagok egyébként olyan szilárd testek, melyekben nincs hosszú távú kristálytani rende-
zettség. Az amorf fémek gyakorlatilag fontos tulajdonságai, illetve a tulajdonságok sajátos kombiná-
ciója alapjaiban ezen két tényezőre vezethetők vissza. A rövid távú rendtől függ a mágneses telítés, a 
Curie-pont, a magnetostrikciós állandó, a szakítószilárdság, a keménység, az elektromos ellenállás 
hőfoktényezője stb. A hosszú távú rendezetlenségnek megfelelő homogenitás és izotrópia magyaráz-
za meg a nagy permeabilitást, a kis koercitív erőt, az akusztikus rezgések csillapítását, a nagy elekt-
romos és korróziós ellenállást, az alakítási keményedés hiányát és a szakítószilárdság iránytól való 
függetlenségét. 
Az amorf fémek egyedi módon társítanak olyan tulajdonságokat, melyek a hagyományos (kristályos 
szerkezetű) fémeknél összeférhetetlennek tűnnek, pl. 

 a mechanikai keménységet és kopásállóságot kedvező lágymágneses tulajdonságokkal; 

 a nagy magnetostrikciós állandót nagy rugalmassági modulussal; 

 a kis mágnesezési veszteséget nagy mágneses permeabilitással; 

 a nagy keménységet és szakítószilárdságot nagy mechanikai szívóssággal. 
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Dermedés közbeni hűlési sebesség növelésének hatásai

• megnő az oldott ötvözőtartalom szilárd 
állapotban (a hőmérséklet növelésével 
jelentősen megnő a diffúzió sebessége, az 
átalakulások nem egyensúlyi 
hőmérsékleteken játszódnak le);

• csökken a szemcseméret, finomdendrites 
mikroszerkezet alakul ki;

• megváltozik, finomodik a kiválások mérete, 
eloszlása, minősége (dúsulás nélküli 
kristályosodás, tökéletes homogenizálódás 
megy végbe);

• metastabil fázisok jönnek létre, az 
egyensúlyihoz képest eltérő fázisok alakulnak 
ki, egyes átalakulások elmaradhatnak;

• öntött anyagokban (öntvényekben) a 
pórusok, zárványok és hidegráfolyások 
eliminálhatók, az érdességprofil módosítható 
(simítható: pl. Rz=25…75μm helyett 9…15 
μm), konvex (élek) és konkáv (sarkok) 
geometriák görbületváltozással átolvaszthatók 
vonalfókuszos lézerkezeléssel);

dII

szerszámacélokra:

• nagy ponthiba-koncentráció alakul ki és 
diszlokációsűrűség-növekedés lép fel a 
dendritekben (a hőmérséklet- és a 
koncentráció-különbség növekedés ill. a 
dendritág-hossz csökkenés hatására)

 

A dermedés közbeni hűlési sebesség növelése a túlhűtés következtében hat a kritikus – azaz stabilissá 
váló – szilárd csírák méretére. Minél nagyobb a hűlési sebesség, illetve a túlhűtés, annál kisebb a 
dermedő szerkezet jellemző mérete (szemcseméret, dendritméret). A bonyolult, többfázisú anyagi 
rendszerek – tipikusan a szerszámacélok – gyors dermedésénél a dermedés közbeni hűlési sebessé-
get a szekunder dendritágak szélességi méreteiből is szokás meghatározni. 
A szekunder dendritágak szélessége (dII) és a dermedés közbeni hűlés sebessége (Ť) közötti kapcsola-
tot a mindenkori anyag tulajdonságai határozzák meg a  összefüggés szerint, ahol a és b az anyagtól 
függő állandók. Az ábrán egy gyorsacélra, egy meleg-, és egy hidegalakító szerszámacélra láthatók 
számszerűsíthető értékek. Ezzel visszavezethető a bonyolult dermedési folyamatok eredményének 
jellemzése egy egyszerű metallográfiai vizsgálatra és a dermedés közbeni hűlési sebesség mérésére. 
A dermedés közbeni hűlési sebesség növelése számos következménnyel jár a fémes anyagok – így az 
acélok – szerkezetét és tulajdonságait, illetően: 

 megnő az oldott ötvözőtartalom szilárd állapotban (a hőmérséklet növelésével jelentősen 
megnő a diffúzió sebessége, az átalakulások nem egyensúlyi hőmérsékleteken játszódnak le); 

 csökken a szemcseméret, finomdendrites mikroszerkezet alakul ki; 

 megváltozik, finomodik a kiválások mérete, eloszlása, minősége (dúsulás nélküli kristályoso-
dás, tökéletes homogenizálódás megy végbe); 

 metastabil fázisok jönnek létre, az egyensúlyihoz képest eltérő fázisok alakulnak ki, egyes át-
alakulások elmaradhatnak; 

 nagy ponthiba-koncentráció alakul ki, és diszlokációsűrűség-növekedés lép fel a dendritekben 
(a hőmérséklet- és a koncentrációkülönbség növekedés, illetve a dendritághossz csökkenésé-
nek hatására); 

 rendkívül nagy dermedési sebesség esetén amorfréteg keletkezhet, ha a túlhűtés meghaladja 
az olvadék viszkozitásától függő kritikus értéket; 
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 öntött anyagokban (öntvényekben) a pórusok, zárványok és hidegráfolyások eliminálhatók, 

az érdességprofil módosítható (simítható: pl. Rz = 25…75m helyett 9…15 m), konvex (élek) 
és konkáv (sarkok) geometriák görbületváltozással átolvaszthatók vonalfókuszos lézerkeze-
léssel). 

 Vasalapú ötvözeteknél az előzőeken túlmenően: 

 a karbidok oldódása az erősen túlhevített olvadékban az ömledék rövid létezési idejének el-
lenére végbemegy; 

 a karbidok oldódását az erős karbidképző ötvözők befolyásolják, így ezek nagyobb oldódási 
szintje mellett a karbon oldódási szintje is nagyobb (a durva karbidok eltűnnek); 

 az ötvözetlen acéloktól és az öntöttvasaktól eltérően az ötvözött (szerszám)acélokban a 
megnövekedett oldott karbontartalom ellenére a martenzit rácstorzultságában anomália 

van, a c/a értéke csökken, ami a visszamaradó ausztenit és a -ferrit mennyisége növekedé-
sének, továbbá a karbonatomok energetikailag kedvezőbb, de nem egyenletes eloszlásának 
tulajdonítható; 

 a nagyobb oldott ötvözőtartalom miatt csökken az Ms hőmérséklet; 

 a finom szemcseméret, a kis szemcsékben létrejövő igen finom tűs martenzit és kialakuló 
diszperz mikrokiválások a szilárdság, illetve a keménység jelentős növekedését idézik elő 
(egyes karbidtípusok nem jelennek meg); 

 a finom szemcseméret miatt nem tudnak kialakulni nagyméretű inkoherens kiválások, ame-
lyek bizonyos esetekben a szívósság növekedését is eredményezhetik; 

 erőteljesebb kiválásos keményedés, ezáltal nagyobb melegszilárdság, illetve 
melegkeménység érhető el megeresztéskor; 

 az erőteljesebb intersztíciós oldódás, a nagyobb diszlokációsűrűség, a martenzites átalakulás 
és a kiválásos keményedés egyfajta „eredőjeként” ún. szuperkeménység érhető el; 

 öntöttvas termékek felületi rétegében stabilis grafit helyett metastabilis vaskarbid 
precipitátumok hozhatók létre kopásállóbb ledeburitba foglalva (helyettesíthető az AWI fel-
olvasztó hegesztés). 

A felületi átolvasztással létrehozott finom dendrites szövetek dendritjeiben mért karbon- és 
ötvözőtartalom nagyobb, mint a szokásos hőkezeléseknél, ami az eutektikus karbidmennyiség csök-
kenésének a következménye. A nagyobb oldott karbon- és ötvözőtartalom lehetőséget ad a nagyobb 
mennyiségű finom, diszperz karbidkiválásra a megeresztés során. 
Azoknál a szerszámacéloknál, amelyeknél a gyors dermedést és a lehűtést követően csak martenzites 
átalakulás játszódik le (pl. X 40 CrMoV 5 1 1), az olvasztott és megeresztett réteg keménysége és 
megeresztésállósága – az előzőek következtében – nagyobb, mint a szokásos hőkezelések esetén. 
Melegalakító szerszámok működő részeinek felületi átolvasztásával csökken a képlékeny alakváltozás 
miatti méretnövekedés, nő a tartósság 
Azoknál a szerszámacéloknál, amelyeknél a gyors dermedést és lehűtést követően a martenzit mel-
lett ausztenit, ferrit és jelentős mennyiségű eutektikus karbid is jelen van (pl. X 210 Cr 12), újraedzés-
sel elő lehet állítani olyan réteget, amelynek keménysége és megeresztésállósága – a nagyobb kar-
bon- és ötvözőtartalom miatt – nagyobb, mint a szokásos hőkezelések után. A felületi átolvasztással 
létrehozott rétegben a ledeburitos acélok hajlítószilárdságát elsősorban az eutektikus karbidok fi-
nomsága befolyásolja, a megeresztés hatása nem számottevő. Az átolvasztott réteg hajlítószilárdsága 
eléri a jól átkovácsolt anyagra jellemző értékeket. 
A felületi átolvasztásnak főképp a forgácsmentes alakítás szerszámainak gyártásában van nagy pers-
pektívája. Az alakítószerszámok közül a melegalakító szerszámoknál nemcsak a keménység (kopásál-
lóság) fontos, hanem a megeresztésállóság, a felületi rétegek termikus stabilitása is. Természetesen 
ez a nagy sebességű forgácsolás szerszámaival szemben is alapkövetelmény. A felületkezelt alkatrész 
utólagos megeresztésekor vagy az üzemszerű alkalmazás közben a szövetben különböző változások 
játszód(hat)nak le, mint például a maradék ausztenit átalakulása vagy a szekunder karbidok kiválása. 
Megjegyzendő, hogy a megeresztésállóság lényegesen nagyobb mérvű javítása felületötvözéstől, 
azaz átolvasztás és ötvözőbevitel együttes alkalmazásától remélhető. A probléma összetettségét 
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tovább fokozza, hogy a pontról pontra változó szerszámtömb élettartama akkor a legnagyobb, ha 
egyes felületrészei más-más ötvözöttséggel készülnek. Ugyanis a melegalakító szerszámok igénybe-
vételéből adódóan háromféle jellegzetes tönkremenetel figyelhető meg a szerszám különböző része-
in: anyagáramlásból származó melegkopás a felületeken, hőfáradás a legnagyobb hőingadozás helyén 
(pl. a vállaknál, peremeknél) és mechanikai fáradás a sarkoknál. 
Alakítószerszámok élettartam-kritériumaként pl. a gyártott (megmunkált) darabszám függvényében 
értelmezett: 

 kibővülést, méretváltozást, kopást szokás megadni melegalakító szerszámok esetében; 

 munkadarab-sorjamagasságot, felületi érdességet hidegkivágó szerszámok esetében. 
Mindkét esetben a kopásállóság, azaz a felületi keménység növelésével élettartam-javulást lehet 
remélni. 
A felületi átolvasztás során – a szerszámok működő felületein – az acélátolvasztás (finomítás) és a 
porkohászati porgyártás gyorsdermesztési folyamatához hasonlóan szándékozunk finomítani az 
eutektikus karbideloszlást. Mivel teljes keresztmetszetben ez a hatás nem lenne kihasználva, ott álta-
lában nem is gazdaságos elvégezni. 
 
 
 
  



15. A felületkezelés technológiái 855 

© Bagyinszki, OE www.tankonyvtar.hu  

Az anyagminőségi, energiabeviteli és sugárminőségi 
paraméterek közül a felületolvasztási hőciklust és annak 

eredményét lényegesen meghatározza:

• a munkadarab anyagának hővezetési tényezője (),

• a munkadarab anyagának több hőfizikai jellemzőjét (a hővezetési 
tényezőt, a sűrűséget és az állandó nyomáson értelmezett fajhőt) 
"összefogó" hőmérsékletvezetési tényező (a), amely a vizsgált 
felületkezelések tranziens hőfolyamatai sebességének alapvető 
meghatározója;

• a munkadarab anyagának olvadási hőmérséklete (Tolv);

• a sugárteljesítmény (P),

• a fókuszolt sugár által érintett zóna – felületi fókuszfolt – jellemző 
mérete (df);

• a munkadarab és a sugár egymáshoz viszonyított relatív sebessége (vr).

 

Felületi átolvasztásnál ugyanazok az elektronsugaras és lézeres berendezések használhatók, amelyek 
hegesztés céljára készültek, illetve terjedtek el. Azonban a sugár mozgatását, pozícionálását és a ke-
zelendő munkadarab manipulálását (forgatás, mozgatás, helyzetbeállítás) elektronikus, illetve számí-
tógépes vezérléssel célszerű megoldani az elfogadható termelékenység és reprodukálhatóság érde-
kében. 
A korábban említett anyagminőségi, energiabeviteli és sugárminőségi paraméterek közül a felületol-
vasztási hőciklust és annak eredményét lényegesen meghatározza: 

• a munkadarab anyagának hővezetési tényezője (), 
• a munkadarab anyagának több hőfizikai jellemzőjét (a hővezetési tényezőt, a sűrűséget és az 

állandó nyomáson értelmezett fajhőt) „összefogó” hőmérsékletvezetési tényező (a), amely a 
vizsgált felületkezelések tranziens hőfolyamatai sebességének alapvető meghatározója; 

• a munkadarab anyagának olvadási hőmérséklete (Tolv); 
• a sugárteljesítmény (P); 
• a fókuszolt sugár által érintett zóna – felületi fókuszfolt – jellemző mérete (df); 
• a munkadarab és a sugár egymáshoz viszonyított relatív sebessége (vr). 

A technológiatervezés alapfeladata a teljesítmény, illetve a teljesítménysűrűség (teljesítmény – fó-
kuszméret) és a relatív sebesség értékének együttes helyes megválasztása, továbbá a sáveltolás mér-
tékének meghatározása. Természetesen ebbe beleértendő a felület megfelelő előkészítése, az ab-
szorpciós tényező „beállítása”. Ehhez kiinduló információként szükséges az alábbiak ismerete: a 
munkadarab anyagminősége, különös tekintettel a hőfizikai jellemzőkre; a munkadarab jellemző 
méretei és alaki sajátosságai; a létrehozandó felületi réteggel szemben támasztott követelmények: 
réteggeometria, keménység. 
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A legnagyobb hatáserősséggel bíró teljesítmény megválasztása függ: 
• a munkadarab és a kialakítandó réteg geometriájától; mivel a munkadarabok geometriája ál-

talában nem egyszerű, az alak és a méretek a kialakuló termikus folyamatot és így a teljesít-
ményigényt jelentős mértékben befolyásolhatják; 

• az anyag hőfizikai tulajdonságaitól: hővezetési tényezőtől, fajhőtől, sűrűségtől, olvadási hő-
mérséklettől, olvadáshőtől; a különböző anyagból készült, de hasonló geometriájú darabok 
felületolvasztási teljesítményigényének aránya az olvadási hőmérsékletek és hővezetési té-
nyezők szorzatának arányával kb. megegyezik; 

• bizonyos mértékben, illetve tartományban a relatív sebességtől, amelynek olyan értékét kell 
beállítani, hogy megfelelő, egyenletes rétegszélesség és -mélység legyen elérhető; a lézeres 
felületkezelés sebessége állandó fókuszátmérő mellett a növekvő lézerteljesítménnyel ará-
nyosan növelhető, mivel az egységnyi idő alatt bevitt energia nagyobb, és így állandó 
rétegsávszélesség esetén az időegység alatt felolvasztott anyagmennyiség is megnő; ugyane-
zen okból a beolvadási mélység növeléséhez a relatív sebesség csökkentendő; 

• a felületi réteg mentén kialakuló hőkezelt (hőhatott) zóna nagyságának megengedhető mér-
tékétől, mely befolyásolható az energiasűrűség változtatásával vagy impulzus-üzemmódú ke-
zeléssel. 

Ahhoz, hogy a szükséges beolvasztó hatás ki tudjon alakulni, az energiasűrűségnek el kell érni a kriti-
kus feletti értékeket, amit a lézerteljesítmény és a relatív sebesség helyes megválasztása mellett a 
fókuszméret is befolyásol. A fókuszálhatóságot a hullámhosszon, az optika fókusztávolságán, illetve 
az optikára érkező sugárnyaláb átmérőjén kívül befolyásolja a módusszerkezet, a divergencia mérté-
ke és az aberráció (leképezési hiba) nagysága is. A fókuszfolt jellemző mérete – aminek a definiálása 
eltérő lehet tekintettel az energiaeloszlás nem egyenletes voltára – általában a tizedmillimétertől 
néhány milliméterig terjedő nagyságrendben mozog. Ez a fókuszméret vagy a felületen jelenik meg, 
vagy ahhoz képest negatív, illetve pozitív irányban „eltolható”, azaz alá- vagy föléfókuszálás 
(defókusz) valósítható meg. 
A lézer kimenete lehet folytonos vagy impulzusos. Ez utóbbinál a névleges teljesítmény gyakran wat-
tokban fejezhető ki, de mivel az impulzus időtartama rendkívül rövid is lehet (Q-kapcsolás), a kimenő 
teljesítmény a megawatt nagyságrendet éri el (igen kicsi összenergia mellett). A gázlézerek kimenő 
teljesítménye alapvetően a gerjesztett térfogat függvénye. Folyamatos gázáramlás hatékony hűtéssel 
nagy teljesítmények elérését teszi lehetővé. 
Olyan bonyolult folyamatokat, mint amilyenek a lézeres felületi átolvasztást – különösen ötvözött 
(szerszám)acélok esetében – kísérik, pusztán csak elméleti úton nem lehet „megközelíteni”, minden-
képpen szükség van célszerűen kivitelezett kísérletekre, azokból származtatott empirikus összefüggé-
sekre. 
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Elektronsugaras felületi átolvasztás

Egy kezelt bütyök metszete:

Felületi átolvasztással létrehozott zóna alakja
kisebb és nagyobb nagyításban:

 

Ennek megfelelően a hagyományos ömlesztő hegesztések varrataihoz hasonló alakot kapunk, a ré-
tegsáv mélysége nem vagy alig lesz nagyobb a szélességénél. Ha az energiasűrűséget növeljük  
– a sugarat kisebb foltra fókuszáljuk, illetve a teljesítményt fokozzuk –, a behatolási mélység jobban 
nő, mint a szélesség, így relatíve keskeny ömledék-, illetve rétegzóna és hőhatásövezet jön létre. A 
munkadarabbal közölt teljesítmény és a relatív sebesség (fajlagos hőbevitel) variálásával a kezelt sáv 
szélessége befolyásolható. 
Az átolvasztott rétegsávok felülete többé-kevésbé pikkelyezett, ami azzal függ össze, hogy az 
ömledéknek bizonyos – időben változó – mechanikai instabilitása van, és ez a megolvadt tömeg moz-
gása folytán a felületen közel periodikus dermedési struktúrát alakít ki. 
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Felolvasztó hegesztés
A felolvasztó hegesztés is tulajdonképpen felületi átolvasztás, de az elérhető 
energiasűrűség, dermedési sebesség, ill. szerkezetmódosulás "szerényebb".
Olyan ömlesztő hegesztési eljárások jöhetnek itt szóba, amelyek hozaganyag-adagolás 
nélkül is "működnek". Ezért lánghegesztéssel és volfrámelektródás semleges 
védőgázos ívhegesztéssel lehet felolvasztó kezeléseket végezni, pl. öntöttvas termékek 
felületi rétegében grafit helyett metastabil, kopásállóbb vaskarbid (ledeburit) 
létrehozásával.

 

Felolvasztó hegesztés 
A felolvasztó hegesztés is tulajdonképpen felületi átolvasztás, de az elérhető energiasűrűség, derme-
dési sebesség, illetve szerkezetmódosulás „szerényebb”. Olyan ömlesztő hegesztési eljárások jöhet-
nek itt szóba, amelyek hozaganyag-adagolás nélkül is „működnek”. Ezért gázhegesztéssel és volfrám-
elektródás semleges védőgázos ívhegesztéssel (ábra) lehet felolvasztó kezeléseket végezni. 
Pl. öntöttvas termékek felületi rétegében grafit helyett metastabil, kopásállóbb vaskarbid (ledeburit) 
létrehozásával. Tulajdonképpen egyfajta kéregöntvényt hoznak létre, melynek felületi rétege karbi-
dosan, belső magja grafitosan kristályosodott. Így kombinálhatók a kopásálló fehér (karbidos) öntött-
vas és a kevésbé rideg szürke (grafitos) öntöttvas előnyei. 
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Felolvasztó hegesztés TIG (141-es) eljárással

A felolvasztott zónát úgy 

kell kialakítani, hogy az 

olvadt fém megtartására 

megfelelő lágy szél 

alakuljon ki.

 

Felolvasztó hegesztéskor a felolvasztott zónát úgy kell kialakítani, hogy az olvadt fém megtartására 
megfelelő lágy szél alakuljon ki, elkerülve a geometria roncsolódását. 
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Anyagfelvitellel járó felületkezelések

Védőbevonatolás

alkalmazása során különféle fémes vagy nemfémes, elsősorban korrózió és 

kopás elleni védőbevonatok hozhatók létre a védendő tárgy felületén

 

Védőbevonatolás 
Védőbevonatolás alkalmazása során különféle fémes vagy nemfémes, elsősorban korrózió és kopás 
elleni védőbevonatok hozhatók létre a védendő tárgy felületén. 
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Ráragasztás

• megfelelő arányban kikevert,
• egyenletesen vékony rétegben felhordott,
• majd előszárítás és térhálósítás útján kikeményedő ragasztóréteg
köti a por-, lemez- vagy fólia alakú bevonatanyagot a - kikeményítéshez 

szükséges hőkezelés során nem kilágyuló fémötvözetből készült - tárgy 
felületéhez.

A ragasztott kötés tulajdonságait
• a ragasztandó anyagpár felületállapota,
• illesztésük módja és résmérete,
• a ragasztó nedvesítő-képessége, illetve felületi feszültsége,
• a megszilárdult ragasztó egyedi tulajdonságai (pl. szilárdság, hőállóság),
• a kötési reakciót elősegítő esetleges hőkezelés
határozza meg.

 

Ráragasztás 
Ráragasztáskor megfelelő arányban kikevert, egyenletesen vékony rétegben felhordott, majd előszá-
rítás és térhálósítás útján kikeményedő ragasztóréteg köti a por, lemez vagy fólia alakú bevonatanya-
got a – kikeményítéshez szükséges hőkezelés során nem kilágyuló fémötvözetből készült – tárgy felü-
letéhez. 
A ragasztott kötés tulajdonságait a ragasztandó anyagpár felületállapota, illesztésük módja és résmé-
rete, a ragasztó nedvesítőképessége, illetve felületi feszültsége, a megszilárdult ragasztó egyedi tu-
lajdonságai (pl. szilárdság, hőállóság), a kötési reakciót elősegítő esetleges hőkezelés határozza meg. 
A ragasztók zöme szerves vegyület, mely fizikai úton (pl. oldószervesztéssel) vagy kémiai reakció által 
(pl. polimerizációval) szilárdul meg. A kötés adhéziósan vagy esetenként a ragasztandó felület rész-
beni oldásával jön létre. 
Megfelelő mértékű átlapolással és szorítónyomással kialakított kötésben a hidegragasztók szobahő-

mérsékleten is kikeményednek, de 100 C-ig terjed(het)ő hőmérséklet-intervallumban kötésük meg-
gyorsítható. A melegítés nem csupán a kötési időt rövidíti, hanem a létrejövő kötés szilárdsága és 
megbízhatósága is nagyobb a szobahőmérsékleten végbemenő keményedéshez képest. Az illesztés 

és a rögzítés után kezdődő kikeményedési idő 20 C-os hőmérsékleten max. 24 óra. A végleges szi-
lárdságot többnyire még megnöveli az utókeményedés. A hidegragasztók rendszerint folyékony hal-
mazállapotúak, amelyeket 0,05…0,2 mm egyenletes rétegvastagságban kell a felületre juttatni. 
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Ragasztók kötési módja

• kémiai reakció nélkül (fizikai úton) kötő ragasztók:

– oldó- vagy diszpergálószer elpárolgásával kikeményedő folyékony ragasztók;

– vízfelvétel hatására kikeményedő gittek;

– megolvasztandó, majd újradermedő szilárd ragasztók;

• kémiai reakcióval kötő ragasztók:

– polimerizációs ragasztók: monomerek folyamatos "összeadódásával", katalizátor 
jelenlétében kötnek, számottevő térfogatcsökkenés nélkül;

– polikondenzációs ragasztók: kötési reakciójukban melléktermék keletkezik, s mivel 
a ragasztó kötés közben jelentősen zsugorodik, az adhéziós erők nagyon 
lecsökken(het)nek, ezért különösen fontos a megfelelő szorító nyomás. 

 

A hideg- és a melegragasztók kötési módjuk szerint lehetnek: 
o kémiai reakció nélkül (fizikai úton) kötő ragasztók: 

 oldó- vagy diszpergálószer elpárolgásával kikeményedő folyékony ra-
gasztók; 

 vízfelvétel hatására kikeményedő gittek; 
 megolvasztandó, majd újradermedő szilárd ragasztók; 

o kémiai reakcióval kötő ragasztók: 
 polimerizációs ragasztók: monomerek folyamatos „összeadódásával", katalizátor je-

lenlétében kötnek, számottevő térfogatcsökkenés nélkül; 
 polikondenzációs ragasztók: kötési reakciójukban melléktermék keletkezik, s mivel a 

ragasztó kötés közben jelentősen zsugorodik, az adhéziós erők nagyon lecsök-
ken(het)nek, ezért különösen fontos a megfelelő szorító nyomás. 

A meleg- és részben a hidegragasztók fizikai tulajdonságaik alapján lehetnek: 

 folyékony ragasztók, amelyek polimerizálandó vagy polikondenzálandó mo-
nomerek, oldószeres oldatok és diszperziók (finom eloszlású ragasztóanyag–
víz szuszpenziók); 

 szilárd (rúd, film, por) ragasztók, amelyek szobahőmérsékleten amorf szerke-
zetű túlhűtött olvadékoknak tekinthetők, és általában megolvasztva, majd újra-
dermesztve létesítenek kötést az összeerősített anyagok között; 

 ragasztópaszták, amelyek sűrű (nagy viszkozitású), gittszerű anyagok, nagy-
mennyiségű és speciális töltőanyag-tartalommal. 

Oldószeres ragasztók használatakor nagyon fontos az ún. nyitott (előszárítási) időtartam gyártó által 
ajánlott értékének betartása, amit az oldószer elillanásának lehetővé tétele végett pormentes körül-
mények között, összeillesztés előtt kell biztosítani. A ragasztóréteg kikeményedése nagyobbrészt 
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ezen időtartam alatt következik be, ami néhány perctől több óráig terjedhet. A száradási idő jelentős 
csökkentése a ragasztóréteg illesztés utáni zsugorodását növelheti, rontva a kötés szilárdságát. A 
diszperziós ragasztók felhordásuk után, illetve. a bevont felületek összeillesztése előtt a diszpergáló-
szer elpárolgása (száradás) folytán keményednek. 
Az olvadékragasztók lehűlésük folyamán keményednek, ezért célszerű az összeillesztést követően 
még néhány percig az olvadási hőmérsékleten tartani, hogy nedvesítő hatásuk fokozódjék. A szoba-
hőmérsékleten kötő reaktív ragasztók térhálósodása a ragasztóanyag kémiai felépítésétől függően 
néhány perctől egy napig tarthat. Térhálósodásuk előrehaladását a viszkozitásuk és a keménységük 
növekedése jelzi. A melegen kötő reaktív ragasztók adott hőmérsékleten, meghatározott kezelési 
időtartammal és nyomáson térhálósodnak. Erre a célra ellenállásfűtésű kemencék, nagyfrekvenciás 
indukciós hevítőberendezések, infrasugaras lámpák stb. alkalmazhatók. 
Lehetőség van önmagában kopás-, korrózió- vagy vegyszerálló, majd térhálósodás után megmunkál-
ható fémgittek, paszták önálló alkalmazására (akár kopott alkatrészek felújításakor) vagy kompozitok 
létrehozására. 
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A ragasztás alkalmazási előnyei:
• különböző anyagok között a potenciálkülönbségből adód(hat)ó kontaktkorróziót 

hatástalanítja;
• a kötés kikeményítéséhez elvégzendő (hő)kezelés nem okoz kilágyulást;
• a terhelés egyenletesen oszlik el a kötésben, nincsenek feszültséggyűjtő helyek;
• ragasztás után a felület közvetlenül festhető, polírozható, a kifolyt ragasztófelesleg 

legtöbbször könnyen eltávolítható és így a kötés "varratdudor"-mentes, sima, 
aerodinamikailag kedvező felületminőségű;

• a ragasztóréteg sok vegyszernek ellenáll, nem korrodál, rezgéscsillapító, könnyű;
• egyes ragasztófajták illetve fémgittek repedések, törések, felületi porózusság és egyéb 

tömítetlenségek javítására is alkalmasak;
• különböző anyagkombinációk is egyesíthetők;
• tetszőleges nagyságú felületek köthetők össze;
• általában nem indokol költséges beruházást, nem igényel szakképzett munkaerőt.
A ragasztás felmerülő hátrányai:
• gondos felület-előkészítést igényel;
• gyakran rögzítő-, szorító- és hőkezelő-berendezésre van szükség;
• csak a kikeményedési idő (néhány perc…24 óra) eltelte után terhelhető a kötés, az átfutási 

idő így viszonylag nagy;
• a kötés csak max. 70…150 C-ig tartja meg a szilárdságát;
• a húzó- és a lefejtő igénybevétellel szemben kicsi a ragasztóréteg ellenállása. 

 

A ragasztás alkalmazási előnyei: 

 különböző anyagok között a potenciálkülönbségből adód(hat)ó kontaktkorróziót hatástalanít-
ja; 

 a kötés kikeményítéséhez elvégzendő (hő)kezelés nem okoz kilágyulást; 

 a terhelés egyenletesen oszlik el a kötésben, nincsenek feszültséggyűjtő helyek; 

 ragasztás után a felület közvetlenül festhető, polírozható, a kifolyt ragasztófelesleg legtöbb-
ször könnyen eltávolítható és így a kötés „varratdudor"-mentes, sima, aerodinamikailag ked-
vező felületminőségű; 

 a ragasztóréteg sok vegyszernek ellenáll, nem korrodál, rezgéscsillapító, könnyű; 

 egyes ragasztófajták, illetve fémgittek repedések, törések, felületi porózusság és egyéb tömí-
tetlenségek javítására is alkalmasak; 

 különböző anyagkombinációk is egyesíthetők; 

 tetszőleges nagyságú felületek köthetők össze; 

 általában nem indokol költséges beruházást, nem igényel szakképzett munkaerőt. 

 A ragasztás felmerülő hátrányai: 

 gondos felületelőkészítést igényel; 

 gyakran rögzítő-, szorító- és hőkezelő-berendezésre van szükség; 

 csak a kikeményedési idő (néhány perc–24 óra) eltelte után terhelhető a kötés, az átfutási 
idő így viszonylag nagy; 

 a kötés csak max. 70–150 C-ig tartja meg a szilárdságát; 

 a húzó- és a lefejtő igénybevétellel szemben kicsi a ragasztóréteg ellenállása. 
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Műanyaggal való bevonatolás

Min. 50 C-ig szemcsés szerkezetű, 40…400 μm 
részecskeméretű, hőre lágyuló műanyagporokkal
kialakítható műanyagbevonatok jellemzői:

• igen jó korróziós védőhatás időjárás és vegyszerhatás 
ellen,

• festékénél jobb vízmentesség és fizikai-kémiai stabilitás,
• egyetlen művelettel 100…1000 µm vastag, elfolyásmentes

réteg kialakíthatósága,
• tűzveszélyes, egészségre ártalmas oldószerektől való 

mentesség,
• kemény, kopásálló, elektromosan szigetelő bevonat 

megvalósíthatósága.
A kisebb szemcseméretű porok elektrosztatikus szórással, a 

nagyobbak fluidágyas lebegtetéssel vihetők fel. fluidágyas bevonatolás

 

Műanyaggal való bevonatolás 
Minimum 50 C-ig szemcsés szerkezetű, 40–400 µm részecskeméretű, hőre lágyuló műanyagporokkal 
kialakítható bevonatok jellemzői: 

 igen jó korróziós védőhatás időjárás és vegyszerhatás ellen; 

 festékénél jobb vízmentesség és fizikai-kémiai stabilitás; 

 egyetlen művelettel 100–1000 µm vastag, elfolyásmentes réteg kialakíthatósága; 

 tűzveszélyes, egészségre ártalmas oldószerektől való mentesség; 

 viszonylag kopásálló, elektromosan szigetelő bevonat megvalósíthatósága. 

A kisebb szemcseméretű porok elektrosztatikus szórással, a nagyobbak fluidágyas lebegtetéssel vi-
hetők fel (ábra). 
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Festés, lakkozás 

A természetes és/vagy műgyanta kötőanyagú, szobahőmérsékleten száradó, vagy növelt 
hőmérsékleten kikeményedő szerves bevonat(rendszer) alakítható ki szabadtéri, vagy 
erősen igénybevett beltéri objektumok felületén.

A bevonatrendszer kialakításának műveleti sorrendje:
• felületelőkészítés: zsírtalanítás, oxidmentesítés, egyenetlenségek eltávolítása;
• egyes szabadtéri vagy erősen igénybevett zárttéri acélszerkezetek esetében fémbevonat 

létrehozása;
• fémek felületén összefüggő, tapadásjavító, termodinamikailag stabilabb állapotot jelentő 

védő oxid-, kromát-, vagy foszfát-réteg kialakítása;
• alapozás, vagyis a fémfelület és a festékbevonat-rendszer többi rétege közötti megbízható 

kötés biztosítása, összhangban az alapanyag, a közbenső és a bevonó réteg minőségével, 
továbbá a klímaállósági követelményekkel;

• felületi hibák javítása tapaszolással;
• száraz és nedves csiszolás a tapaszolás felületi egyenetlenségeinek megszüntetése 

végett, de az alapozóréteg megsértése nélkül;
• az alapozó és a leendő fedőbevonat közé közbülső réteg felvitele, matt vagy félmatt

kivitelben, elsősorban nagyobb klímaállósági követelmények esetén;
• fedőlakk- vagy átvonó zománcréteg létrehozása egy vagy több rétegben;
• szárítás (esetleg beégetés) az oldószer elpárologtatása illetve a polimerizációs, 

polikondenzációs, vagy poliaddíciós kikeményítési reakciók elősegítése érdekében.

 

Festés, lakkozás 
Festés, lakkozás során természetes és/vagy műgyanta kötőanyagú, szobahőmérsékleten száradó vagy 
növelt hőmérsékleten kikeményedő szerves bevonat(rendszer) alakítható ki szabadtéri vagy erősen 
igénybe vett beltéri objektumok felületén. 
A kellő védelmet biztosító bevonatrendszer kialakításának műveleti sorrendje a következő: 

 felületelőkészítés: zsírtalanítás, oxidmentesítés, esztétikailag vagy műszakilag zavaró egye-
netlenségek eltávolítása; 

 egyes szabadtéri vagy erősen igénybe vett zárttéri acélszerkezetek esetében fémbevonat lét-
rehozása; 

 fémek felületén összefüggő, tapadásjavító, termodinamikailag stabilabb állapotot jelentő vé-
dő oxid-, kromát- vagy foszfátréteg kialakítása; 

 alapozás, vagyis a fémfelület és a festékbevonat-rendszer többi rétege közötti megbízható 
kötés biztosítása, összhangban az alapanyag, a közbenső és a bevonóréteg minőségével, to-
vábbá a klímaállósági követelményekkel; 

 felületi hibák javítása tapaszolással, a védőbevonat esztétikai értékének növelése érdekében, 
de a bevonatrendszer klímaállóságának bizonyos fokú romlását előidézve; 

 száraz és nedves csiszolás a tapaszolás felületi egyenetlenségeinek megszüntetése végett, de 
az alapozóréteg megsértése nélkül; 

 az alapozó- és a leendő fedőbevonat közé közbülső réteg felvitele matt vagy félmatt kivitel-
ben, elsősorban nagyobb klímaállósági követelmények esetén; 

 fedőlakk- vagy átvonó zománcréteg létrehozása egy vagy több rétegben; 
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 szárítás (esetleg beégetés) az oldószer elpárologtatása, illetve a polimerizációs, 
polikondenzációs vagy poliaddíciós kikeményítési reakciók elősegítése érdekében. 
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Festékek és felhordásuk
A festékek:
•kötőanyaguk szerint:

• természetes kötőanyagúak,
•műgyanta kötőanyagúak,
•vagy természetes és műgyanta kötőanyagúak;

•száradásuk és kikeményedésük szerint:
• levegőn (20±5 ºC-on) száradók,
•alacsony hőmérsékleten (60…120 ºC-on) kikeményedők,
•közepes hőmérsékleten (120…180 ºC-on) kikeményedők,
•magas hőmérsékleten (180…300 ºC-on) kikeményedők

lehetnek.
Az egyes rétegek ecseteléssel, szórással, bemártással vagy 
pl. elektroforézissel juttathatók a védendő felületre.

elektro-

foretikus

és auto-

foretikus

festés

festék-

szórás

 

A festékek 

•kötőanyaguk szerint: 
o természetes kötőanyagúak, 
o műgyanta kötőanyagúak 
o vagy természetes és műgyanta kötőanyagúak; 

 száradásuk és kikeményedésük szerint: 
o levegőn (20±5 ºC-on) száradók, 
o alacsony hőmérsékleten (60–80 ºC-on) kikeményedők, 
o közepes hőmérsékleten (120–180 ºC-on) kikeményedők, 
o magas hőmérsékleten (180–300 ºC-on) kikeményedők 

lehetnek. 
Az egyes rétegek ecseteléssel, szórással, bemártással vagy más eljárással (pl. elektroforézissel) juttat-
hatók a védendő felületre (ábra). A szórás sűrített levegővel (hidegen vagy melegen), nagynyomású 
porlasztással, elektrosztatikus szórással, elektromágneses rezgődugattyúval porlasztva történhet. 
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Zománcozás 
A (tűz)zománcozás kerámiai módszerekkel létrehozott – a védendő fém hőtágulási együtthatójához 

"hangolt", anyagával színezett – zománcüveg, vagyis nem teljesen felolvasztott oxidkerámia-
réteggel történik. A zománcozható alapanyagok közé hidegen hengerelt mélyhúzható acéllemezek, 
szürke öntöttvasak, kohóalumíniumok, Al-Mn ötvözetek, réz, ezüst, arany és ötvözeteik tartoznak. A 
kapott bevonat kopás-, hő- és vegyszer- (sav-, lúg-) álló, dekoratív, de rideg (lepattogzásra 
hajlamos). 

A zománcok összetevői:
• hálózatképző elemeket tartalmazó anyagok: kvarc, kaolin, …
• átmeneti (üvegképző) elemeket tartalmazó anyagok: Al2O3, TiO2, …
• módosító (olvadási hőmérsékletet, rugalmasságot, fényességet szabályozó, illetve a hőtágulási

együtthatót az alapfémére növelő) anyagok: Na2CO3, CaCO3, Li2CO3, BaCO3, …
• oxidáló (szerves szennyeződéseket széndioxiddá és vízzé alakító ill. azokat eltávolító) anyagok: 

NaNO3, KNO3, MnO2, …
• kötő (zománc-alapfém közötti) anyagok: CoO, Co3O4, NiO, Ni2O3, MoO3, …
• fehérítő (átlátszóból átlátszatlanná tevő) anyagok: Na3AlF6, Na2SiF6, CaF2, SnO2, Sb2O3, TiO2,…
• színtestek: CdS (sárga), Cr2O3 (zöld), Fe2O3 (barna), …

A zománcozás főbb műveletei: 
felületelőkészítést követő savas pácolás 
semlegesítés  zománciszap felvitel 
bemártással, szórással, vagy más 
módszerrel  szárítás (60…120 C-on) 
beégetés (550…900 C-on)

 

Zománcozás 
A (tűz)zománcozás (ábra) kerámiai módszerekkel létrehozott – a védendő fém hőtágulási együttható-
jához „hangolt", anyagával színezett – zománcüveg, vagyis nem teljesen felolvasztott oxidkerámia-
réteggel történik. A zománcozható alapanyagok közé hidegen hengerelt mélyhúzható acéllemezek, 
szürke öntöttvasak, kohóalumíniumok, Al-Mn ötvözetek, réz, ezüst, arany és ötvözeteik tartoznak. Az 
előállítható bevonat kopás-, hő- és vegyszer- (sav-, lúg-) álló, dekoratív, de rideg (lepattogzásra haj-
lamos). 
A zománcok összetevői: 

 hálózatképző elemeket tartalmazó anyagok: kvarc, kaolin stb. 

 átmeneti (üvegképző) elemeket tartalmazó anyagok: Al2O3, TiO2 stb. 

 módosító (olvadási hőmérsékletet, rugalmasságot, fényességet szabályozó, illetve a 
hőtágulási együtthatót az alapfémére növelő) anyagok: Na2CO3, CaCO3, Li2CO3, BaCO3 stb. 

 oxidáló (szerves szennyeződéseket szén-dioxiddá és vízzé alakító, illetve azokat eltávolító) 
anyagok: NaNO3, KNO3, MnO2 stb. 

 kötő (zománc–alapfém közötti) anyagok: CoO, Co3O4, NiO, Ni2O3, MoO3 stb. 

 fehérítő (átlátszóból átlátszatlanná tevő) anyagok: Na3AlF6, Na2SiF6, CaF2, SnO2, Sb2O3, TiO2 
stb. 

 színtestek: CdS (sárga), Cr2O3 (zöld), Fe2O3 (barna) stb. 

 A zománcozás főbb műveletei: 

 felületelőkészítés, 

 savas pácolás, 

 semlegesítés, 

 zománciszap-felvitel bemártással, szórással vagy más módszerrel, 

 szárítás (60–120 C-on), 

 beégetés (550–900 C-on).  
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Kémiai fémleválasztás 

kevésbé nemes 

alapfém 

nemesebb 

bevonófém 
kezelő fémsó + adalék 

Fe Cu, Sn, Ni, Ag CuSO4, SnCl2, NiHCl, AgNO3

Cu Sn, Ag SnCl2, AgNO3

Al Zn ZnO + NaOH 

Cu-Zn (sárgaréz) Ni, Hg, Ag, Au 
NiCl2, K[Hg(CN)2], AgNO3, 

AuCl3 

Zn Ag, Au, Ni, Cu AgCN, AuCl3, NiSO4, CuSO4

Az áram (külső áramforrás) nélküli kezelés, 
amelynek során az elektronegatívabb 
(bevonandó) fém az elektropozitívabb 
(bevonó) fémet erős savakkal képezett 
sóinak oldatából (15…90 C hőmérsékleten) 
a felületére leválasztja, miközben 
kismértékben oldatba megy (pl. Fe + CuSO4
 Cu bevonatú Fe + FeSO4).
Ezen ioncserén (töltéscserén) alapuló, nagy 
vegyszerköltségű eljárás során csak rendkívül 
vékony (0,1…0,5 µm), nem túl jól tapadó 
bevonatok választhatók le, ugyanis 
megszűnik a potenciálkülönbség és így a 
további fémleválás, ha az elektronegatívabb 
fém felületét az elektropozitívabb beborítja.
A két fém közötti potenciálkülönbségen kívül 
a bevonat leválási sebessége függ a 
fémsóoldat koncentrációjától és a 
hőmérséklettől.
A túl gyors vagy a túl lassú leválás szivacsos, 
csekély védőértékű bevonatot eredményez. 

 

Kémiai fémleválasztás 
Az áram (külső áramforrás) nélküli kémiai fémleválasztás (ábra) során az elektronegatívabb (bevo-

nandó) fém az elektropozitívabb (bevonó) fémet erős savakkal képezett sóinak oldatából (15…90 C 
hőmérsékleten) a felületére leválasztja (táblázat), miközben kismértékben oldatba megy (pl. Fe + 

CuSO4  Cu bevonatú Fe + FeSO4). 
Ezen ioncserén (töltéscserén) alapuló, nagy vegyszerköltségű eljárás során csak rendkívül vékony 
(0,1…0,5 µm), nem túl jól tapadó bevonatok választhatók le, ugyanis, ha az elektronegatívabb fém 
felületét az elektropozitívabb beborítja, megszűnik a potenciálkülönbség és így a további fémleválás. 
A két fém közötti potenciálkülönbségen kívül a bevonat leválási sebessége függ a fémsóoldat kon-
centrációjától és a hőmérséklettől. A túl gyors vagy a túl lassú leválás szivacsos, csekély védőértékű 
bevonatot eredményez. Fontos a kezelendő tárgy felületének megfelelő előkészítése és kezelés köz-
beni mozgatása. 
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Kémiai fémleválasztás eljárásai 
A kontakt eljárás akár 0,5 µm-nél is vastagabb réteget biztosító, gyorsított ioncserés 

eljárás, melynél a fémsóoldatba (CuSO4, NiSO4, SnCl2, AgNO3, AgCl2) még az 
alapfémnél (pl. acél, réz) is elektronegatívabb (kontakt) fémet (pl. Al, Zn) merítenek 
és azt vezető huzallal az alapfémmel összekötik.

• Így a bevonandó alapfém és a kontaktfém külső áramforrás nélkül is galvánelemet 
alkot, a kontaktfém mint anód oldódik, majd az alapfémre mint katódra az oldatban 
lévő fém leválik.

• Kisebb alkatrészek esetében a bemártó kosár készül kontaktfémből.
• Ha a kontaktfém bevonódik, gyorsító hatása megszűnik, ezért HNO3-val le kell 

oldani.
A redukciós eljárás során a fémbevonat (Me = Ni, Cu, Ag, Pd, Co) leválasztásához 

szükséges elektronokat (e-) a leválasztani kívánt fém sóoldatában egyidejűleg jelen 
lévő redukálószer (Re) oxidációja szolgáltatja:

Ren+  Re(n+z)+ +  z· e- ill. Mez+ +  z· e- Me.

• Előfeltétel, hogy a redukálóanyag redukciós potenciáljának negatívabbnak kell 
lennie, mint a leválasztandó fémé.

• Ha túl nagy a redoxpotenciál-különbség, akkor iszapszerű bevonat válik le.
• A redukálószer utánadagolásával elvileg bármilyen vastag fémréteg leválasztható, 

sőt megfelelő előkezelés után elektromosan nem vezető anyagok (műanyagok) is 
fémezhetők. 

 

A kontakt eljárás akár 0,5 µm-nél is vastagabb réteget biztosító, gyorsított ioncserés eljárás, melynél 
a fémsóoldatba (CuSO4, NiSO4, SnCl2, AgNO3, AgCl2) még az alapfémnél (pl. acél, réz) is elektronegatí-
vabb (kontakt) fémet (pl. Al, Zn) merítenek, és azt vezető huzallal az alapfémmel összekötik. Így a 
bevonandó alapfém és a kontaktfém külső áramforrás nélkül is galvánelemet alkot, a kontaktfém 
mint anód oldódik, majd az alapfémre mint katódra az oldatban lévő fém leválik. Kisebb alkatrészek 
esetében a bemártókosár készül kontaktfémből. Ha a kontaktfém bevonódik, gyorsító hatása meg-
szűnik, ezért HNO3-val le kell oldani. 
A redukciós eljárás során a fémbevonat (Me = Ni, Cu, Ag, Pd, Co) leválasztásához szükséges elektro-
nokat (e–-) a leválasztani kívánt fém sóoldatában egyidejűleg jelen lévő redukálószer (Re) oxidációja 

szolgáltatja: Ren+
Re(n+z)+ + z • e–, illetve. Mez+ + z  e–

Me. Előfeltétel, hogy a redukálóanyag reduk-
ciós potenciálja negatívabb legyen, mint a leválasztandó fémé. Ha túl nagy a redoxpotenciál-
különbség, akkor iszapszerű bevonat válik le. A redukálószer utánadagolásával elvileg bármilyen vas-
tag fémréteg leválasztható, sőt megfelelő előkezelés után elektromosan nem vezető anyagok (mű-
anyagok) is fémezhetők. A megfelelő hőmérsékletű redukciós oldat főbb összetevői az ellenőrizhető 
fémleválás, illetve a fémsóoldat önbomlásának megakadályozása érdekében: 

• a leválasztandó fémionokat adó fémsó: NiSO4, NiCl2, CuSO4, AgNO3; 

• a külső áramforrás helyett elektronokat átadó redukálószer, ami savas közegben 
hipofoszfit, foszfit, hidrogén-szulfid, szulfit stb., illetve lúgos közegben formaldehid, formiát, 
hidrazin, borát stb.; 

• pufferanyagok és komplexképzők (citromsav, ecetsav, almasav, borkősav és sóik; 
NH4Cl, KCN) a kívánt pH állandó értéken tartására, a leválasztandó fém kis ionkoncentráció-
jának biztosítására, idegen fémszennyeződések, illetve oldhatatlan melléktermékek komp-
lexben tartására, az oldat stabilizálására, redoxipotenciál kialakulásának elősegítésére; 
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• gyorsítók (borostyánkősav, adipinsav és sóik; alkáli-fluoridok, tetraborátok, 
szelenátok) a redukálószer aktiválására, a fémleválás gyorsítására; 

• stabilizátorok (tiokarbamid, PbS, SnS; Pb-, Sn-, As- és Mo-ionok) a spontán redukciós 
folyamatok, illetve. az oldatönbomlás megakadályozására; 

• nedvesítő- és fényesítőanyagok: alkil-aril-szulfonátok stb. 
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Galvanizálás 
• Elektrokémiai eljárás, amelynek során a katódként kapcsolt bevonandó fémtárgyra 

elektrokémiai úton fémes bevonatot választanak le, elektrolitként ható, fémsókat 
tartalmazó vizes oldatból.

• Míg a fémek elsőrendű vezetők (bennük elektronok „szállítják” az áramot), addig az 
elektrolitok másodrendű vezetők (bennük ionok „szállítják” az áramot). 

• Ilyen módon vörös- vagy sárgaréz; fényes vagy fekete nikkel; fényes-, kemény- vagy 
fekete króm; Zn, Cd, Sn, Pb, Fe, Co, Ag, Au, Rh, Pd, Pt, Ru, As, Sb vagy 
ötvözetbevonatok hozhatók létre acél, réz, cink, nikkel anyagú munkadarabokon.

Az elektrolitok, mint elektromosan töltött 
részecskéket tartalmazó oldatok vagy olvadékok 
komponensei a következők:

• fémsók, a rétegleválasztáshoz szükséges fémionok 
leadására;

• vezetősók az oldat vezetőképességének 
növelésére, melyek nagy ionmozgékonyságú, jól 
disszociálódó, anód oldékonyságát növelő savak 
vagy lúgok;

• pH beállítók (pufferanyagok): savak, lúgok, 
foszfátok, citrátok, borátok;

• fényesítők a kristály- illetve szemcse-szerkezet 
finomítására, keménységnövelésre, fényfokozásra;

• kiegyenlítők a felületi érdesség csökkentésre;
• felületaktív anyagok a jobb nedvesítés 

elősegítésére, a pórusosság csökkentésére.

 

Galvanizálás 
A galvanizálás (ábra) mint elektrokémiai eljárás során a katódként kapcsolt bevonandó fémtárgyra 
elektrokémiai úton fémes bevonatot választanak le elektrolitként ható, fémsókat tartalmazó vizes 
oldatból. Ilyen módon vörös- vagy sárgaréz; fényes vagy fekete nikkel; fényes, kemény vagy fekete 
króm; Zn-, Cd-, Sn-, Pb-, Fe-, Co-, Ag-, Au-, Rh-, Pd-, Pt-, Ru-, As-, Sb- vagy ötvözetbevonatok hozhatók 
létre acél, réz, cink, nikkel anyagú munkadarabokon. Míg a fémek elsőrendű vezetők (bennük elekt-
ronok „szállítják” az áramot), addig az elektrolitok másodrendű vezetők (bennük ionok „szállítják” az 
áramot). 
Az elektrolitok mint elektromosan töltött részecskéket tartalmazó oldatok vagy olvadékok kompo-
nensei a következők: 

• fémsók, a rétegleválasztáshoz szükséges fémionok leadására; 

• vezetősók az oldat vezetőképességének növelésére, melyek nagy ionmozgékonyságú, jól disz-
szociálódó, az anód oldékonyságát növelő savak vagy lúgok; 

• pH-beállítók (pufferanyagok): savak, lúgok, foszfátok, citrátok, borátok; 

• fényesítők a kristály-, illetve szemcseszerkezet finomítására, keménységnövelésre, fényfoko-
zásra; 

• kiegyenlítők a felületi érdesség csökkentésére; 

• felületaktív anyagok a jobb nedvesítés elősegítésére, a pórusosság csökkentésére. 
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Elektrokémiai fémleválasztás

Az anódnál oldódás (Me  Mez+ + z· e-) vagy oldhatatlanság esetén oxigénfejlődés (4OH-

 2H2O + O2 + 4e-), míg a katódnál fémkiválás (Mez+ + z· e- Me) történik.

A leválasztott fém tömege (m = ρ· V) - Faraday I. törvénye értelmében - elsősorban 
áramerősség (I) és az idő (t), vagyis az elektromos töltésmennyiség Q = I· t függvénye:

m = A ·  I ·  t ·  η

ahol „A” az anyagminőségtől függő elektrokémiai (leválasztási) egyenérték: A = M/(F· z) = 
moláris tömeg/(Faraday-állandó · elektromos töltések száma); F = 96500 C;

η az elektrolit fajtájától, töménységétől, hőmérsékletétől függő áramkihasználás vagy 
áramhatásfok (gyakorlatilag leválasztott fémmennyiség és elvileg leválasztható 
fémmennyiség hányadosa).

A bevonat rétegvastagsága:

ahol ρ a leválasztandó fém sűrűsége, K a katódfelület.

Ezek alapján a fémleválasztás

• sebessége:

• időtartama:

• áramsűrűsége:

K

tIA
s






K

IA

t

s
v






tIA

Ks
t






tIA

s
i






 

Az anódnál oldódás vagy oldhatatlanság esetén oxigénfejlődés, míg a katódnál fémkiválás történik. 
A leválasztott fém tömege (m = ρ·V) – Faraday I. törvénye értelmében – elsősorban áramerősség (I) 
és az idő (t), vagyis az elektromos töltésmennyiség Q = I • t függvénye: 

m = A  I  t  η , ahol „A” az anyagminőségtől függő elektrokémiai (leválasztási) egyenérték: A = M/(F  
z) = moláris tömeg/(Faraday-állandó • elektromos töltések száma); F = 96 500 C; η az elektrolit fajtá-
jától, töménységétől, hőmérsékletétől függő áramkihasználás vagy áramhatásfok (a gyakorlatilag 
leválasztott fémmennyiség és az elvileg leválasztható fémmennyiség hányadosa). 
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Rezezés, nikkelezés, krómozás

• A rezezés alkalmas közbenső rétegként korrózióvédő nikkelezés alá, végső bevonatként 
elektroformázó nyomóhengerek bevonására, nyomtatott huzalozású lemezek 
készítésére, finommechanikai és elektronikai alkatrészek bevonatolására.

• A nikkelezés semleges, lúgos és gyengén savas atmoszférának jól ellenálló bevonatot 
eredményez. Keménysége, fényvisszaverő-képessége és díszítő jellege is fontos 
műszaki követelmény. A felhasználás körülményeitől függően matt, fényes, 
selyemfényű, fekete, kemény nikkelbevonatot lehet leválasztani.

• A krómozás kemény, kopásálló bevonatot eredményez, aminek felületén oxidáló 
anyagok hatására korróziócsökkentő vékony oxidréteg alakul ki. Jól ellenáll gázok, savak 
(HCl és HF kivételével), sók, lúgok korróziós hatásának. A műszaki vagy 
keménykrómozás viszonylag vastag bevonatot választ le tengelyeken, dugattyúkon, 
szelepeken, prés-, fröccsöntő- és hidegalakító szerszámokon. Az optikai-, röntgen-, fotó-
és műszeripari alkalmazású feketekrómozás 900 ºC-ig stabil bevonatának színét a 
20…30 % Cr2O3 beépülése okozza. Nagy hőmérsékleten működő gépalkatrészek felületi 
keménységét és kopásállóságát növelő diszperziós krómozás bevonatába SiC épül be.

 

A rezezés világosvörös színű, levegő hatására vékony oxidréteget képező és barnásfeketére színező-
dő, de oxidálósavakban, illetve nátrium-cianidban oldódó bevonatot eredményez. Alkalmas közbenső 
rétegként korrózióvédő nikkelezés alá, végső bevonatként elektroformázó nyomóhengerek bevoná-
sára, nyomtatott huzalozású lemezek készítésére, finommechanikai és elektronikai alkatrészek 
bevonatolására, acélalkatrészek szelektív hőkezelés előtti védelmére. 
A nikkelezés az egyik leggyakrabban alkalmazott bevonat fémtárgyak korrózió elleni védelmére, 
ugyanis semleges, lúgos és gyengén savas atmoszférának jól ellenáll. Korrózióállósága mellett ke-
ménysége, fényvisszaverő-képessége és díszítő jellege is fontos műszaki követelmény. A védendő 
tárgy alapanyaga legtöbbször acél-, réz- és cinköntvény, illetve ezek ötvözetei, amelyekre – a felhasz-
nálás körülményeitől függően – matt, fényes, selyemfényű, fekete, kemény stb. nikkelbevonatot le-
het leválasztani. Levegőn gyorsan vékony oxidréteg alakul ki rajta, miáltal fénye jelentősen csökken, 
így ennek megelőzésére vékony krómbevonatot választanak le rá. A fényes vagy matt nikkelrétegre 
felvitt kb. 2 μm-es fekete nikkelréteget dekoratív, illetve műszaki célokra, elsősorban az autó-, a sze-
relvény-, a fegyver- és az optikai iparban alkalmazzák. 
A krómozás kemény, kopásálló bevonatot eredményez, aminek felületén oxidálóanyagok hatására 
korróziócsökkentő vékony oxidréteg alakul ki. Jól ellenáll gázok, savak (HCl és HF kivételével), sók, 
lúgok korróziós hatásának. A 0,25…0,5 μm-es díszítő krómozás közbenső vékony Ni bevonaton csök-
kenti a mattulást, és növeli a korrózióállóságot. A műszaki vagy keménykrómozás viszonylag vastag 
bevonatot választ le tengelyeken, dugattyúkon, szelepeken, prés-, fröccsöntő- és hidegalakító szer-
számokon. Jól keménykrómozhatók a gyengén és közepesen ötvözött acélok, a finomszemcsés ön-
töttvasak. Az erősen ötvözött acélok, az Al, Cu, Ni és ötvözeteik esetében a következő, speciális elő-

kezelést is magában foglaló technológia javasolt: oldószeres zsírtalanítás  feszültségmentesítő hő-

kezelés  szemcsefúvás  szerszámozás, felfüggesztés  előmelegítés  anódos maratás  meleg 

vizes öblítés  krómozás  takaréköblítés  végöblítés  szárítás  leszedés a függesztő szer-

számról  hidrogénmentesítő (ridegségcsökkentő) hőkezelés  ellenőrzés. Az optikai, röntgen-, 
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fotó- és műszeripari alkalmazású feketekrómozás 900 ºC-ig stabil bevonatának színét a 20…30% 
Cr2O3 beépülése okozza. Nagy hőmérsékleten működő gépalkatrészek felületi keménységét és ko-
pásállóságát növelő diszperziós krómozás bevonatába SiC épül be. 
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Horganyzás, kadmiumozás, ónozás, vasazás, kobaltozás

• A horganyzás (cinkezés) acélalkatrészek, acélöntvények, acélszalagok és huzalok 
korrózióvédelmére szolgál. Mivel a cink elektronegatívabb mint a vas, így amíg van 
bevonat, addig a védelem is fennáll. 10…15 % Ni vagy 0,2…0,3 % Co bevitelével a 
korrózióállóság 3…4-szeresére növelhető, elsősorban kötőelemek horganyzásakor.

• A kadmiumozást nem élelmiszeripari célú acéltárgyak korrózió elleni védelmére, 
elektronikai iparban felhasznált színesfémek forraszthatóságának javítására alkalmazzák. 
Atmoszférikus hatásoknak, tengeri és trópusi klímának jól ellenáll, de szerves oldószerek 
és kénvegyületek megtámadják.

• Az ónozás élelmiszer- és konzervipari gépek, berendezések és csomagolóanyagok 
felületvédelmét szolgálja, de alkalmazzák híradástechnikai ill. mikroelektronikai 
alkatrészek forraszthatóságának javítására, továbbá nyomtatott huzalozású lemezek 
fémes maszkolására is. Híg savak nem támadják meg, de a sósav és a kénsav oldja.

• A vasazást alkalmazzák öntöttvas tárgyak köztes bevonására (tapadásnövelő 
előkezelésként) tűzi ónozás előtt, forrasztópákák diffúzió-gátlására, hibás alkatrészek 
felújítására, mágneses bevonatok ill. árnyékolások előállítására híradástechnikai 
alkatrészeken, porózus krómbevonatok leválasztása előtt, nehezen foszfátozható 
ötvözetek előkezelésére.

• A kobaltozás során létrejött bevonat a nikkelnél jobb kopásállósággal rendelkezik, közel 
azonos alakíthatóság, ill. jó mágnesezhetőség mellett. Mivel költséges eljárás, a korrózió 
elleni védelemben nem használatos.

 

A horganyzás (cinkezés) acélalkatrészek, acélöntvények, acélszalagok és huzalok korrózióvédelmére 
szolgál. Mivel a cink elektronegatívabb, mint a vas, így amíg van bevonat, addig a védelem is fennáll. 
A díszítőhatással is bíró cink a legolcsóbb galvanizálásra használható fém, melynek felületén szürkés-
fehér oxid és karbonát (fehérrozsda) képződik, lassítva a bevonat további korrózióját. 10…15% Ni 
vagy 0,2…0,3% Co bevitelével a korrózióállóság 3…4-szeresére növelhető, elsősorban kötőelemek 
horganyzásakor. 
A kadmiumozást nem élelmiszeripari célú acéltárgyak korrózió elleni védelmére, elektronikai iparban 
felhasznált színesfémek forraszthatóságának javítására alkalmazzák. Atmoszferikus hatásoknak, ten-
geri és trópusi klímának jól ellenáll, de szerves oldószerek és kénvegyületek megtámadják. Az ezüst-
fehér színű fém felületén a levegő szén-dioxidjának hatására szürkésfehér színű, karbonáttartalmú 
réteg képződik. 
Az ónozás élelmiszer- és konzervipari gépek, berendezések és csomagolóanyagok felületvédelmét 
szolgálja, de alkalmazzák híradástechnikai, illetve mikroelektronikai alkatrészek forraszthatóságának 
javítására, továbbá nyomtatott huzalozású lemezek fémes maszkolására is. Az ezüstfehér bevonaton 
vékony, összefüggő oxidréteg képződik, ami védi a további korróziós károsodástól. Híg savak nem 
támadják meg, de a sósav és a kénsav oldja. Sárgarezek és cinkötvözetek bevonása előtt diffúziógátló 
(kedvezőtlen intermetallikus vegyületek képződését megakadályozó) Cu-, Ni-, Fe-, Co-bevonatot kell 
készíteni. 
A vasazást alkalmazzák öntöttvas tárgyak köztes bevonására (tapadásnövelő előkezelésként) tűzi 
ónozás előtt, forrasztópákák diffúziógátlására, hibás alkatrészek felújítására, mágneses bevonatok, 
illetve. árnyékolások előállítására híradástechnikai alkatrészeken, porózus krómbevonatok leválasztá-
sa előtt, nehezen foszfátozható ötvözetek előkezelésére. A vasbevonat jól tapad gyengén ötvözött 
acélokon, öntöttvasakon, Ni- és Cu-ötvözeteken, de a bevonatba beépülő hidrogént hőkezeléssel 
(900 ºC-on, védőgázban) el kell távolítani. 
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A kobaltozás során létrejött bevonat a nikkelnél jobb kopásállósággal rendelkezik, közel azonos ala-
kíthatóság, illetve jó mágnesezhetőség mellett. Mivel költséges eljárás, a korrózió elleni védelemben 
nem használatos. 
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Ezüstözés, aranyozás, palládiumozás, ródiumozás, ruténiumozás, platinázás

• Az ezüstözés eredményét nagyfokú kémiai ellenálló-képesség (vegyiparban), jó hővezető-
képesség, kiváló elektromos tulajdonságok és forraszthatóság (híradástechnikai-, műszer- és 
elektronikai iparban), nagyfokú fényvisszaverő képesség (optikai iparban tükrökhöz), kiemelkedő 
dekorativitás és esztétika (ékszer-, ötvös- és díszműiparban, vendéglátóiparban) jellemzi.

• Az aranyozást dekoratív hatása miatt az ékszer-, óra- és bizsugyártásban, kiváló kémiai és 
klimatikus ellenálló képességet + nagy és állandó elektromos vezetőképességet + tökéletes 
forraszthatóságot + jó hőállóságot + állandó keménységet és kopásállóságot biztosító bevonata 
miatt elsősorban elektronikai, számítástechnikai alkatrészek (pl. érintkezők, kontaktusok, 
tranzisztorok, félvezetők, nyomtatott áramköri elemek) és űrkutatási műszerek gyártásában 
alkalmazzák.

• A palládiumozás jó korrózióállóságot eredményez, pl. ezüst bevonat védelmére ipari gázok (CO2, 
H2S, SO2) korrodáló hatásával szemben. 1,5…2,5 μm Pd vagy Pd-Ni bevonat kombinálva 0,2…0,4 
μm keményarany (0,2% Co, 0,24% C, 0,3% N, 0,14 % K) bevonattal, gazdaságos és műszakilag 
egyenértékű megoldása az aranybevonat helyettesítésének.

• A ródiumozással előállítható bevonat különlegesen nagy kémiai ellenálló-képességet, 
keménységet és karc- illetve kopásállóságot biztosít műszer-, híradástechnikai- és elektronikai ipari 
érintkezők, csúszókontaktusok felületkezelésekor, viszonylag jó elektromos vezetőképesség 
mellett. Nagyobb hőmérsékleten és agresszív atmoszférában üzemelő reflektorok, tükrök 
bevonására is alkalmas ott, ahol az ezüst már nem felel meg.

• A ruténiumozás a palládiumozásnál jobb elektromos vezetőképességet biztosít, azonos technikai 
tulajdonságok, de kisebb költségek mellett. Termikusan erősen igénybevett elektromos érintkezők, 
kontaktusok gyártásán kívül platina helyettesítésére is alkalmazzák nem oldódó nemesfém- és 
galvanotechnikai titánanódokon.

• A platinázás ezüst és fehérarany ékszerek dekoratív bevonására, gyógyászati és laboratóriumi 
eszközök, vegyipari berendezések és szerelvények felületkezelésére alkalmazható. Nagy kémiai 
ellenálló-képességet biztosít, de költséges.

 

Az ezüstözés eredményét nagyfokú kémiai ellenálló képesség (vegyiparban), jó hővezető képesség, 
kiváló elektromos tulajdonságok és forraszthatóság (híradástechnikai, műszer- és elektronikai ipar-
ban), nagyfokú fényvisszaverő képesség (optikai iparban tükrökhöz), kiemelkedő dekorativitás és 
esztétika (ékszer-, ötvös- és díszműiparban, vendéglátóiparban) jellemzi. 
Az aranyozást dekoratív hatása miatt az ékszer-, óra- és bizsugyártásban, kiváló kémiai és klimatikus 
ellenálló képességet + nagy és állandó elektromos vezetőképességet + tökéletes forraszthatóságot + 
jó hőállóságot + állandó keménységet és kopásállóságot biztosító bevonata miatt elsősorban elektro-
nikai, számítástechnikai alkatrészek (pl. érintkezők, kontaktusok, tranzisztorok, félvezetők, nyomta-
tott áramköri elemek) és űrkutatási műszerek gyártásában alkalmazzák, leggyakrabban Cu, Ni és öt-
vözetei bevonására. Takarékos megoldásokra törekedve igen vékony bevonatokat hoznak létre, csak 
az éppen szükséges kiterjedésű felületeken. 
A palládiumozás jó korrózióállóságot eredményez, pl. ezüstbevonat védelmére ipari gázok (CO2, H2S, 
SO2) korrodáló hatásával szemben. 1,5…2,5 μm Pd- vagy Pd-Ni-bevonat kombinálva 0,2…0,4 μm ke-
ményarany (0,2% Co, 0,24% C, 0,3% N, 0,14% K) bevonattal, gazdaságos és műszakilag egyenértékű 
megoldása az aranybevonat helyettesítésének. 
A ródiumozással előállítható bevonat különlegesen nagy kémiai ellenálló-képességet, keménységet 
és karc-, illetve kopásállóságot biztosít műszer-, híradástechnikai és elektronikai ipari érintkezők, 
csúszókontaktusok felületkezelésekor, viszonylag jó elektromos vezetőképesség mellett. Az elválto-
zás nélkül –60…+300 ºC között alkalmazható ródiumbevonat savakban, lúgokban nem oldódik, de a 
klórgáz nagy hőmérsékleten megtámadja. Dekoratív, rideg színű (hideg fényű), emberi izzadtságra 
nem érzékeny bevonatot képez ezüstözött vagy színezüst tárgyakon, gyémántköves fehérarany ék-
szereken. Nagyobb hőmérsékleten és agresszív atmoszférában üzemelő reflektorok, tükrök bevoná-
sára is alkalmas ott, ahol az ezüst már nem felel meg. A 0,05…0,3 μm vastag ródiumbevonat közvet-
lenül leválasztható Ni-re, Ag-re, Au-ra, Pt-ra és ezek ötvözeteire, míg a többi fémre Ni-, Ag- vagy fe-
hérarany közbenső bevonat után. 
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A ruténiumozás a palládiumozásnál jobb elektromos vezetőképességet biztosít, azonos technikai 
tulajdonságok, de kisebb költségek mellett. Termikusan erősen igénybe vett elektromos érintkezők, 
kontaktusok gyártásán kívül platina helyettesítésére is alkalmazzák nem oldódó nemesfém- és 
galvanotechnikai titánanódokon. 
A platinázás ezüst és fehérarany ékszerek dekoratív bevonására, gyógyászati és laboratóriumi eszkö-
zök, vegyipari berendezések és szerelvények felületkezelésére alkalmazható. Nagy kémiai ellenálló 
képességet biztosít, de költséges. 
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Ólmozás, indiumozás, alumíniumozás, arzénozás, antimonozás

• Az ólmozás igen jó csúszási jellemzőket eredményez siklócsapágyak 
gyártásában. Alkalmazzák továbbá gázkazánok és kénsavas 
akkumulátorok csatlakozó szerelvényeinek bevonására is. A felületén 
képződő szürke, összefüggő védőréteg további védelmet biztosít. Acélra, 
öntöttvasra, rézre és ötvözeteire közbenső réteg nélkül leválasztható.

• Az indiumozás siklócsapágyakhoz igen jó csúszási tulajdonságot 
eredményez, továbbá jól forrasztható és légköri korróziós hatásoknak 
ellenálló bevonatot tesz lehetővé.

• Az alumíniumozás acélból készült tárgyak hőálló bevonatának alapját 
képezi, pl. rakétatechnikai alkalmazásokhoz.

• Az arzénozás és az antimonozás sötétszürke, dekoratív díszítőbevonatot 
produkál vörösrézen, sárgarézen és bronzon.

 

Az ólmozás igen jó csúszási jellemzőket eredményez siklócsapágyak gyártásában. Alkalmazzák továb-
bá gázkazánok és kénsavas akkumulátorok csatlakozó szerelvényeinek bevonására is. A felületén 
képződő szürke, összefüggő védőréteg további védelmet biztosít. Acélra, öntöttvasra, rézre és ötvö-
zeteire közbenső réteg nélkül leválasztható. 
Az indiumozás siklócsapágyakhoz igen jó csúszási tulajdonságot biztosít, továbbá jól forrasztható és 
légköri korróziós hatásoknak ellenálló bevonatot eredményez. 
Az alumíniumozás acélból készült tárgyak hőálló bevonatának alapját képezi, pl. rakétatechnikai al-
kalmazásokhoz. 
Az arzénozás és az antimonozás sötétszürke, dekoratív díszítőbevonatot produkál vörösrézen, sárga-
rézen és bronzon. 
 
Színfémbevonatok mellett ötvözetbevonatok is leválaszthatók többek között réz-, nikkel-, ón-, cink-, 
kobalt-, vas-, ezüstötvözetekből. 
Jellegzetes rézötvözet-bevonatok: tombak (82…90% Cu + 18…10% Zn), sárgaréz (60…80% Cu + 
40…20% Zn pl. Ni-bevonat alá), spekulum (45…60% Cu + 55…40% Sn), nikkelex (85…90% Cu + 
15…10% Sn), ónbronz (70…80% Cu + 16…20% Sn + 5…7% Zn), kadmiumbronz (80…90% Cu + 20…10% 
Cd); ez utóbbi kettő Al-galvanizálás köztes bevonata. 
Ni-Fe-ötvözetek révén 20–30% Ni-megtakarítás érhető el, több esetben a tiszta Ni helyettesítéseként. 
Fe, Co, Mn ötvözéssel keménységnövelés, mágneses tulajdonságok javítása, hőállóság fokozása érhe-
tő el. 15–20% vastartalmú ötvözetekkel jó korrózió- és nedvességállóság, jó krómozhatóság is bizto-
sítható. Jól tapadnak az alapfémhez, köztes bevonatként alkalmazhatók vörös- és sárgaréz bevonat-
okhoz. A vastag bevonatokba beépülő hidrogén hőkezeléssel eltávolítható. A Ni-Co és a Ni-Mn-
ötvözetek műanyag-, cink-, alumínium-, üveg-présszerszámok, illetve fröccsöntő szerszámok 
elektroformázásához is használhatók. 
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Az ónötvözetek jó korrózióállósággal, duktilitással, kiváló forraszthatósággal rendelkeznek. A kedvező 
csúszási tulajdonságokkal bíró, 40% Pb-tartalmú ötvözet siklócsapágyakhoz, nyomtatott huzalozású 
lemezek forrasztást elősegítő bevonataként alkalmazható. A pórusmentes, jól polírozható, jó sav- és 
lúgállóságú, 35% Ni-tartalmú ötvözet nemesfém bevonatok helyettesítésére szolgál elektronikai és 
laboreszközök gyártásában. A 25% Co-tartalmú ötvözet jól helyettesítheti apró alkatrészek dekoratív 
Cr-bevonatát. 
Cinkötvözetek közül a jól krómozható és passziválható Cu-tartalmúak helyettesíthetik a Ni-t; a jól 
forrasztható Co-, illetve a Sn-tartalmúak pedig a Cr-t helyettesíthetik azonos színük, kiváló korrózióál-
lóságuk révén, elsősorban apró alkatrészeken. 
A kobaltötvözetek közül a W-ötvözésűek keménykróm bevonatok helyett, a 10% Ni-tartalmúak mág-
neses tárolók gyártásában jöhetnek szóba. 
A Ni-, Cr-, W- vagy Zn-tartalmú vasötvözetek kopásálló bevonatként, továbbá az elektroformázásban 
kaphatnak szerepet. 
Az ezüstötvözetekre az ezüst kis olvadáspontja, kis keménysége, gyenge kénhidrogén-állósága miatt 
lehet szükség. A Cd-, Pb-, Sb-, Cu-, Pd-ötvözésűek elektromos kontaktusok bevonására, a Pb-, Tl-, In-
tartalmúak nagy igénybevételű csapágyak súrlódáscsökkentő bevonataként alkalmazhatók. A max. 
25% Zn-tartalmú ötvözetekkel elkerülhető a homályosodás, és Ag-takarékosság érhető el. 
Az alumínium a felületi védőoxidrétegének eltávolítása, illetve tapadásbiztosító alapozóréteg (nem-
fémes réteg elektromosan vezető pórusokkal; Zn-, Fe-, Cu-, Sn-réteg) létrehozása után galvanizálha-
tó. A bevonóanyagok általában elektropozitívabbak, így laza, rosszul tapadó réteget eredményeznek, 
ráadásul a hőtágulási együtthatójuk kisebb az alumíniuménál. 
 
Műanyagok is galvanizálhatók maratás (Van der Waals-kötésre aktív gócok képzése), érzékenyítés és 
aktiválás (azaz fémrétegkötődést elősegítő kristálymagok létrehozása), illetve kémiai előbevonás (Cu, 
Ni) után. Cél a fémek mechanikai és dekoratív tulajdonságainak egyesítése a műanyagok egyszerű és 
nagy termelékenységű gyártásával, illetve kis sűrűségével. 
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Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozaganyag 
részleges vagy teljes megolvasztásával és így folyamatosan képződő nagy hőmérsékletű 
részecskék kezelendő felületre szórásával, termomechanikai úton jön létre bevonat.

A hőt láng, elektromos ív, plazma- vagy lézersugár, ill. gázkeverék ciklikus robbanása 
biztosítja, míg a felületre szórást sűrített levegő, plazmaáramlás vagy detonációsorozat 
”végzi”.

Fémek, fémötvözetek, fémvegyületek, kerámiák vagy műanyagok alkotta bevonat tapadási 
szilárdsága arányosan növekszik a szórt részecskék mozgási energiájával és 
hőmérsékletével, a kezelendő felület tisztasági fokával, a felületelőkészítő aktiválás és a 
szórás között eltelő időtartam rövidítésével, a felületi érdesség megfelelő profilalakjával.

A szórt bevonat porozitása elsősorban a részecske-becsapódási sebesség növelésével 
csökkenthető.

Az alkalmazási területek mintegy 60 %-át a kopásálló bevonatok jelentik, kb. 15 %-ot tesz 
ki a korrózióvédelem, 10 % körüli az elektronikai vékonyrétegek aránya, míg a megmaradó 
kb. 15 % egyéb célokat szolgál.

Termikus szórás

 

Termikus szórás 
Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozaganyag részleges 
vagy teljes megolvasztásával és így folyamatosan képződő nagy hőmérsékletű részecskék kezelendő 
felületre szórásával, termomechanikai úton jön létre bevonat. 
A hőt láng, elektromos ív, plazma- vagy lézersugár, illetve gázkeverék ciklikus robbanása biztosítja, 
míg a felületre szórást sűrített levegő, plazmaáramlás vagy detonációsorozat „végzi”. Fémek, fémöt-
vözetek, fémvegyületek, kerámiák vagy műanyagok alkotta bevonat kötési (tapadási) szilárdsága 
arányosan növekszik a szórt részecskék mozgási energiájával és hőmérsékletével, a kezelendő felület 
tisztasági fokával, a felületelőkészítő aktiválás és a szórás között eltelő időtartam rövidítésével, a 
felületi érdesség megfelelő profilalakjával. A szórt bevonat porozitása elsősorban a 
részecskebecsapódási sebesség növelésével csökkenthető. 
Az alkalmazási területek mintegy 60%-át a kopásálló bevonatok jelentik, kb. 1%-ot tesz ki a korrózió-
védelem, 10% körüli az elektronikai vékonyrétegek aránya, míg a megmaradó kb. 15% egyéb célokat 
szolgál. 
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Termikus szórási eljárások jellemzői 

Megnevezés
Energia-

hordozó közeg 
Elérhető hő-

mérséklet [C] 
Szórható 

anyag fajtája 
Szórható 

anyag formája 
Részecske-

sebesség [m/s] 
Szórási telje-

sítmény [kg/h] 

Huzal-
lángszórás

C2H2, C2H4,
C3H8, H2, +O2

≤3160 fém huzal ≤200 6…8

Por-
lángszórás

C2H2, C2H4,
C3H8, H2, +O2

≤3160 minden anyag por ≤50
3…6

(kerámia: 1…2)

Nagysebessé-
gű lángszórás

C2H2, C2H4,
C3H8, H2, +O2

≤3160 minden anyag por ≤550
4…8

(kerámia: 2…4)

Műanyag-
lángszórás

C2H2,
C3H8, +O2

≤3160, de
CO2 hűtés kell

műanyag granulátum ≤30 2…4

Ívszórás
elektromos 

áram 
≈4000

elektromosan 
vezető anyag

huzal ≈150…300 8…20…50

Plazmaszórás
Ar, He, H2, N2,

elektromos áram

≤20000
minden anyag por ≤450 4…8

Lézerszórás
CO2, He, N2, Ar,
elektromos áram

≤10000 minden anyag por >1 1…2

Robbantásos 
szórás

C2H2+O2, 
elektromos szikra

>3160 minden anyag por ≤600 3…6

 

Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozaganyag (táblázat) 
részleges vagy teljes megolvasztásával és így folyamatosan képződő nagy hőmérsékletű részecskék 
kezelendő felületre szórásával, termomechanikai úton jön létre bevonat. 
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Szórt bevonatok készítéséhez használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 

Az anyag neve Vegyjel, képlet Olvadáspont [°C] Sűrűség [kg/m3] 
Felületi  tömegsűrűség 

0,1 mm rétegvastagságnál
[g/m3]

Vas és acél
Réz
Cink
Ón

Ólom
Sárgaréz

Bronz
Alumínium

Volfrám
Kvarc

Titán-oxid
Alumínium-oxid

Króm-karbid
Mg-Al-spinell

Szilicium-karbid
(karborundum)

Króm-oxid
Cirkonszilikát
Berillium-oxid

Cirkónium-oxid
Volfrám-karbid

Magnézium-oxid
Titán-karbid 

Fe
Cu
Zn
Sn
Pb

CuZn
CuSn

Al
W

SiO2

TiO2

Al2O3

Cr3C2

MgO.Al2O3

SiC

Cr2O3

ZrO2.SiO2 (ZrSiO4)
BeO
ZrO2

W2C, WC
MgO
TiC 

1250…1528
1083
407
232
327

1050
1000…1050

658
3370
1477
1775
2050
2060
2115
2250

2275
2500
2580
2690
2700
2800
3250 

7860
8930
7130
7280
11340

2700
19100
2650
3840
3900
6720
3600
3190

5210
4690
2990
5800
17330
3490
4880 

780
780
700
740
1140
870
890
270

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

 

Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozaganyag (táblázat) 
részleges vagy teljes megolvasztásával és így folyamatosan képződő nagy hőmérsékletű részecskék 
kezelendő felületre szórásával, termomechanikai úton jön létre bevonat. 
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Szórt bevonatok készítéséhez használható fémek és kerámiaanyagok alkalmazásai 

Alkalmazási 
terület

Alkatrész Bevonóanyag

Repülőgép-
gyártás

nagynyomású kompresszorlapátok felülete
turbinalapátok felülete, fúvócső

égőkamra 

Cr3C2, NiCr
CoCrAlY, NiCrAlY, CrNiAl

Al2O3+TiO2

Textilgép-
gyártás

szálvezető villák,
tépő hengerek, műszálgyártó berendezések 

Al2O3+TiO2

Cr

Gépipar

siklócsapágyak
dugattyúgyűrűk

dízelmotor-dugattyúk felülete
hengerfej bélése, előkamra

szerszámgép csúszófelületek
szivattyúk tömítései 

Mo, AlBz
Mo

ZrO2+Al2O3

ZrO2+Y2O3

FeCr13, Cr2O3

Al2O3, Cr2O3

Vegyigép-
gyártás

szelepek, tolózárak, csúszófelületek
szivattyú-járókerekek

vegyi reaktorok védelme 

Al2O3

Al2O3

Al2O3, Cr2O3

Kohászat
öntőüstök, olvasztókemencék falazata

hengerek felülete
Al2O3

WC+Co+NiCr

Papíripar hengerek felülete Al2O3+TiO2

 

A termikus szórás alkalmazási területeinek mintegy 60%-át a kopásálló bevonatok jelentik, kb. 1%-ot 
tesz ki a korrózióvédelem, 10% körüli az elektronikai vékonyrétegek aránya, míg a megmaradó kb. 
15% egyéb célokat szolgál. 
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Lángszórás 

• Az oxigén-acetilén gázos lángszóró 
berendezésekkel elérhető viszonylag kicsi tapadási 
szilárdság (10 N/mm2) és nagy porozitás (5…25%) 
a lángban repülő részecskék kis sebességéből 
(80…100 m/s) ered. Az oxigén-acetilén keverék égési 
hőmérséklete tökéletes keveredés esetén 3160 °C.

• A metilacetilén-propadién gázkeverék (MAPP-gáz) 
égési hőmérséklete 2900 °C, munkanyomása 4…5 
bar körüli érték. Ezzel a gázzal megvalósuló eljárás 
Hypersonic Spray System, Hypersonic Flame
Spraying, illetve Jet Kote Process néven ismert.

• 5…45 μm szemcseméretű WC-Co (88% WC + 12% 
Co) porokkal, 8 bar O2, 4 bar MAPP-gáz és 4 bar N2
vivőgáz nyomásnál, a fúvókától 300 mm távolságban 
a részecskék közepes sebessége 315 m/s (min. 
100 m/s, max 500 m/s). Nikkel alapú fémporral
(szemcseméret: 5…45 μm) 400 m/s közepes
sebességet értek el.

• A szórt bevonatok tulajdonságaira jellemző, hogy a 
WC-Co (88/12) bevonatok porozitása 2% alá 
csökkenthető, a pórusok mérete 10 μm-nél
kisebb. A mikroszkópi csiszolatokon mért 
keménység (HV 200 g) 940…960 HV közötti, a 
merőleges tapadási szilárdság nagyobb, 
mint 70 MPa. 

 

Lángszórás 
Az oxigén–acetilén gázos lángszóró berendezésekkel (ábra) elérhető viszonylag kicsi tapadási szilárd-
ság (10 N/mm2) és nagy porozitás (5…25%) a lángban repülő részecskék kis sebességéből (80…100 
m/s) ered. Az oxigén–acetilén keverék égési hőmérséklete tökéletes keveredés esetén 3160 °C. 
Az acetilén gáz nyomását biztonsági okokból 1,5 bar-nál nagyobb értékre nem célszerű növelni (ön-
bomlás miatt), ezért ilyen kis túlnyomással nem növelhető az égő gáz sebessége a hangsebesség fölé. 
Egy másik eljárásnál metilacetilén–propadién gázkeveréket használnak égőgázként, oxigénben el-
égetve. Ez MAPP-gázként ismert, égési hőmérséklete 2900 °C, munkanyomása 4…5 bar körüli érték. 
Az eljárás ismert Hypersonic Spray System, Hypersonic Flame Spraying, illetve Jet Kote Process néven 
is. 
A MAPP-gázt és az oxigént egy előkeverő rendszerben összekeverik és a tengely körül koncentrikusan 
elhelyezkedő furatokon az égőkamrába vezetik A kamrába befújt gázkeverék köpenyszerűen körülve-
szi az égő tengelyében nitrogén gázáramban fluidizálva befújt port. A MAPP-gáz és az oxigén begyúj-
tása hidrogénnel történik, ami folyamatosan is éghet, míg a MAPP-gáz adagolása csak a porszórás 
időtartama alatt történik. Az égőkamrából az égő gázkeverék expanziós Laval-fúvókán keresztül távo-
zik. A MAPP-gáz égése lassú, és ez biztosítja, hogy a fúvóka teljes (120–150 mm) hosszában (sőt azon 
túl is) folyamatos a hőtermelés. A porok adagolása és nitrogénnel történő fluidizálása külön adagoló-
val történik. A MAPP gáz elnyújtott égése és a láng nagy sebessége miatt a szórandó tárgyat távol, kb. 
300 mm-re helyezik el a fúvóka nyílásától. Az 5…45 μm szemcseméretű WC-Co porokkal (88% WC + 
12% Co) végzett sebességmérések szerint 8 bar O2, 4 bar MAPP-gáz és 4 bar N2 vivőgáz nyomásnál, a 
fúvókától 300 mm távolságban a részecskék közepes sebessége 315 m/s (min. 100 m/s, max 500 
m/s). Nikkel alapú fémporral (szemcseméret: 5…45 μm) végzett kísérletnél 400 m/s közepes sebessé-
get értek el. 
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A szórt bevonatok tulajdonságaira jellemző, hogy a WC-Co (88/12) bevonatok porozitása 2% alá 
csökkenthető, a pórusok mérete 10 μm-nél kisebb. A mikrosz-kópi csiszolatokon mért keménység 
(HV 200 g) 940–960 HV közötti, a merőleges tapadási szilárdság nagyobb, mint 70 MPa. 
Az eljárás alkalmazására jellemző, hogy főként WC-Co-bevonatok szórását végzik vele, és a robbantá-
sos porfelszórást is kiválthatja az olcsóbb berendezés révén. Az eljárás mindazokon a területeken 
alkalmazható, ahol a plazmaszórás és a robbantásos szórás használatos. 
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Ívszórás 
• Az ívet közvetlenül a két huzalvég között

hozzák létre úgy, hogy a két huzalt görgős 
előtoló szerkezettel 60…90°-os szögben 
egymásnak ütköztetik.

• Ha a leolvadás gyorsabb, mint az 
előtolási sebesség, a huzalvégek 
(ívtalppontok) távolodnak egymástól. Ekkor 
az ívfeszültség növekszik, és ennek 
eredményeként az íváram csökken. Ez a 
leolvadási sebesség csökkenését és az 
egyensúly helyreállítását eredményezi. 
Gyorsabb előtolási sebesség az előzőekkel 
ellentétes irányban hat.

• Másodpercenként mintegy ezer részecske 
szakad le, és kb. 300 m/s-os sebességgel 
ütközik a tárgyfelületre.

• A huzalos ívszórással készült bevonatok 
tapadási szilárdsága és tömörsége 
lényegesen nagyobb, mint a lángszórt 
bevonatoké, de nem éri el a 
plazmaszórtakét. 

• A huzalos ívszórási eljárást nagy teljesítmé-
nyénél, széles (nagy keresztmetszetű) 
szórósugaránál fogva nagyméretű tárgyak 
korrózió- vagy kopásálló réteggel való
bevonására alkalmazzák.   

Alkalmazás Alkatrész Bevonóanyag

Légköri 
korrózióvédelem

tartály, torony, híd, 
oszlop, alváz

Al, Zn

Víz alatti 
korrózióvédelem

zsilipszerkezet, 
hajótest

Zn, Al

Hőkorrózió elleni 
védelem

kazánszerelvény, 
kemencealkatrész

Al

Gépalkatrészek 
korrózióvédelme

tengely,
henger

rozsdamentes acél, 
Mo, monel-fém

Vegyipari gépek 
felületkezelése

tartály, 
reaktoralkatrész

Ti, Ta (Ar-védő-
gázas kamrában)

 

Ívszórás 
A huzal formában kialakított bevonóanyagot elektromos ív hőenergiájával megolvasztják, és az olva-
dékcseppeket sűrített levegővel szétporlasztva a bevonandó tárgy felületére repítik (ábra). Az ívet 
közvetlenül a két huzalvég között hozzák létre úgy, hogy a két huzalt görgős előtoló szerkezettel 
60…90°-os szögben egymásnak ütköztetik. A görgők stabil feszültségű egyenáramú tápegységhez 
csatlakoznak. Az íven sűrített levegősugarat fújnak keresztül, amely a huzalvégekről leolvadó cseppe-
ket szétporlasztja. Az ív hőmérséklete meghaladja a 4000 °C-t, az ívoszlopban felszabaduló hőenergia 
nagy része a sűrített levegőárammal távozik. 
A huzalok előtolási sebessége és a huzalok leolvadása között az egyensúlyt az ívet fenntartó tápegy-
ség karakterisztikája biztosítja, a hegesztő áramforrások ún. belső szabályozásához hasonlóan. Ha a 
leolvadás gyorsabb, mint az előtolási sebesség, a huzalvégek (ívtalppontok) távolodnak egymástól. 
Ekkor az ívfeszültség növekszik, és ennek eredményeként az íváram csökken. Ez a leolvadási sebesség 
csökkenését és az egyensúly helyreállítását eredményezi. Gyorsabb előtolási sebesség az előzőekkel 
ellentétes irányban hat. Másodpercenként mintegy ezer részecske szakad le, és kb. 300 m/s-os se-
bességgel ütközik a tárgyfelületre. 
Egyes ívszóró berendezéseknél a cseppleolvadást szabályozzák. Az egyenáramú tápegység feszültsé-
gére középfrekvenciás impulzusokat modulálnak tranzisztoros tápegységről. Az áramimpulzusok ha-
tására gyors leolvadás történik, és az olvadékcseppek száma megnő, tehát finomabb porlasztás érhe-
tő el, mint a hagyományos eljárással. Másik irányzat a zárt fúvókarendszerek alkalmazása, ahol az 
ívtalppontokat a tengelyirányú főfúvókán kívül levegősugárral, ferdeszögben fújják, ezáltal a porlasz-
tás intenzitását növelik. 
A huzalos ívszórással készült bevonatok tapadási szilárdsága és tömörsége lényegesen nagyobb, mint 
a lángszórt bevonatoké, de nem éri el a plazmaszórt bevonatok értékeit. A legnagyobb 
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szóróberendezések teljesítménye Al-szórás esetén eléri akár az 50 kg/h értéket. A felhasznált hő-
energia – a felszórt fém súlyegységére vonatkoztatva – a lángszóráshoz viszonyítva 1/9-e, a plazma-
szóráshoz viszonyítva 1/15-e. 
A huzalos ívszórási eljárást nagy teljesítményénél, széles (nagy keresztmetszetű) szórósugaránál fog-
va nagyméretű tárgyak korrózió- vagy kopásálló réteggel való bevonására alkalmazzák. A leggyako-
ribb területeket a táblázat tartalmazza. Ezeket a bevonatokat minden esetben szerves tömítőanyag-
okkal (festékekkel), egy vagy több rétegben tömítik. A szórt Al- vagy Zn-bevonat érdességénél fogva 
kiváló tapadást biztosít a festékbevonatok számára, pl. 175 μm vastag Zn-bevonat élettartamát 
20…25 évre adják meg hídszerkezeteken. 
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Plazmaszórás 
• Hagyományos plazmaszórás: porrészecske-sebesség kb. 

80…300 m/s, réteg tapadási szilárdsága 7…25 MPa, porozitás 
fémeknél 4…10%, kerámia anyagoknál 5…15%, bevonási 
teljesítmény fémeknél 5…8 kg/h, oxidkerámia anyagoknál 
3…5 kg/h.

• Nagy energiájú plazmaszórás: porrészecske-sebesség 
200…610 m/s, tapadási szilárdság 20…67 MPa, porozitás 
fémeknél 1…5%, kerámia anyagoknál 2…10%. A bevonatok 
kopásállóság szempontjából kb. 30…50%-kal felülmúlják a 
hagyományos plazmaszórással készült bevonatokat.

• Alacsony nyomású vagy vákuum plazmaszórás: 20 mbar 
nyomású kamrában, ahol a plazmasugár hosszúsága 
400…600 mm-re növekszik, és a sebessége is jelentősen 
megnő. Mivel a részecskék nem kerülnek kapcsolatba a 
környezet O2- és N2-tartalmával, az így készült bevonatok 
tömörebbek, kevesebb oxidzárványt tartalmaznak, mint a 
levegőn végzett szórásnál.

• Vízgőz munkagázos plazmaszórás: munkagázként vízgőzt 
alkalmaznak, katódként grafitot, anódként rézből készült 
forgótárcsát, fúvókaként rézhüvelyt használnak. Az anódfolt a 
tárcsa peremén alakul ki, a grafit katód a vízgőz hatására fogy, 
előtolása kb. 5 mm percenként. Szórási teljesítménye kb. 15 
kg/h AI2O3-bevonat létrehozására is képes, de fémek 
szórására nem igazán alkalmas.

• Sűrített levegős plazmaszórás: munkagázként sűrített 
levegőt alkalmaznak, katódja réz hűtőtömbbe sajtolt cirkónium. 
A levegő munkagáz következtében fémek szórására nem 
igazán alkalmas, továbbá jelentős mennyiségű nitrogén-oxid 
és ózon képződésével kell számolni az üzemeltetés alatt.

A plazmaszóró berendezések 
működése a belsőíves rendszeren 
alapszik. A bevonat-képzéshez 
szükséges anyagot por állapotban a 
plazmagenerátor fúvókáján kilépő nagy 
sebességű és nagy hőmérsékletű
plazmasugárba juttatják A 
bevonóanyag részecskéit a 
plazmasugár gyorsítja, és hőcsere 
révén hevíti. A részecskék a 
tárgyfelületbe való ütközés pillanata 
után ellapulnak, és a tárgyfelülethez 
vagy egymáshoz tapadnak. 

 

Plazmaszórás 
A plazma előállítására szolgáló eszköz a plazmagenerátor, amelynek a gyakorlatban két fő típusát 
alkalmazzák: a „belső íves" rendszerűt és a „külső íveset". A plazmagenerátort leggyakrabban egye-
náramú tápegységből táplálják. A plazmagenerátorokban tóriumozott volfrámelektródát alkalmaznak 
katódként, és hengeres furatú rézhüvelyt vagy gyűrűt anódként, a kettő közötti szűk résben áramlik a 
plazmaképző gáz. Az elektromos ív nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás szikrakisülés csatornájában ala-
kul ki, amit a gázáramlás vagy mágneses tér stabilizál. Az eső jellegű tápegység karakterisztika és az ív 
karakterisztikájának a metszéspontjában jön létre a stabil munkapont, amellyel a berendezés üzemel. 
Gyakorlatilag minden plazmás berendezéstípusban megtalálhatók a következő részegységek: gázellá-
tó-egység, fő tápegység, segédív tápegysége, hűtőegység, szivattyú, poradagoló, plazmagáz, vivőgáz, 
gyújtóegység, plazmagenerátor. A különböző célú berendezésekben csupán a részegységek paramé-
terei változnak az igényektől függően. 
A plazmaszóró berendezések működése a belsőíves rendszeren alapszik (ábra). A bevonatképzéshez 
szükséges anyagot por (néha huzal) állapotban a plazmagenerátor fúvókáján kilépő nagy sebességű 
és nagy hőmérsékletű plazmasugárba juttatják A bevonóanyag részecskéit a plazmasugár gyorsítja, és 
hőcsere révén hevíti. A részecskék a tárgyfelületbe való ütközés pillanata után ellapulnak, és a tárgy-
felülethez vagy egymáshoz tapadnak. 
A belső íves plazmagenerátor termikus hatásfoka 50…85% között változik, az üzemelési paraméterek-
től függően. A por állapotú bevonóanyagnak a plazmasugárba adagolása történhet a fúvókán belül 
vagy kívül, különböző adagolási szöghelyzetekben. Ez lehetővé teszi, hogy plazmaszórással a hőre 
lágyuló műanyagoktól a volfrámig minden olyan szilárd anyagból bevonat készülhessen, amely hatá-
rozott olvadási vagy lágyulási hőmérsékIettel rendelkezik. 
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A plazmagáz és a szilárd bevonóanyag közötti intenzív hőcsere érdekében majdnem kizárólag por 
állapotú bevonóanyagokat használnak. A nem tiszta anyagok leggyakrabban mechanikus keverékek, 
azonban a bevonatos formák is előfordulnak. Például a Ni-AI-nál az Al-részecske Ni-lel van bevonva, a 
WC-Co-nál a WC-ot Co-burok veszi körül. 
Az eljárás nemcsak az új termékek előállításánál terjedt el, hanem alkatrészek felújításánál is alkal-
mazzák. Plazmaszórási eljárások főbb jellemzői és a velük elérhető bevonatok tulajdonságai: 
Hagyományos plazmaszórás: 20…40 kW közötti teljesítménnyel történik, az elérhető gázsebességek 
kb. 400…1000 m/s közötti értékek, míg a porrészecske-sebességek kb. 80…300 m/s között vannak. A 
rétegek tapadási szilárdsága 7…25 MPa, porozitás fémeknél 4…10%, kerámia anyagoknál 5…15%. A 
bevonási teljesítmény fémeknél 5…8 kg/h, oxidkerámia anyagoknál 3…5 kg/h. 
Nagy energiájú plazmaszórás: 50…80 kW teljesítménytartományban, de a hagyományoshoz képest 
2–3 szoros gázfelhasználással történik. Az elérhető gázsebességek 1000…3000 m/s, a porrészecske-
sebességek 200–610 m/s lehetnek. A bevonatokkal elérhető tapadási szilárdság 20…67 MPa, míg a 
porozitás fémeknél 1…5%, kerámia anyagoknál 2…10%. A bevonatok kopásállóság szempontjából kb. 
30–50%-kal felülmúlják a hagyományos plazmaszórással készült bevonatokat. Nem túl gazdaságos, 
mert 50…70% között van a porrészecskék feltapadási aránya (a többi visszaverődik a felületről). 
Alacsony nyomású vagy vákuum plazmaszórás: 40…60 kW teljesítménnyel, alacsony nyomású (20 
mbar) kamrában történik. Hatására a plazmasugár hosszúsága 400…600 mm-re növekszik, és a se-
bessége is jelentősen megnő. Mivel a részecskék nem kerülnek kapcsolatba a környezet O2- és N2-
tartalmával, az így készült bevonatok tömörebbek, kevesebb oxidzárványt tartalmaznak, mint a leve-
gőn végzett szórásnál. A tapadási szilárdság növelése céljából egy külön áramforrásról kb. 100…150 A 
áramot hoznak létre a plazmagenerátor katódja és a munkadarab között. 
Vízgőz munkagázos plazmaszórás: 150…200 kW teljesítményű berendezéssel történik. Munkagázként 
vízgőzt alkalmaznak, katódként grafitot, anódként rézből készült forgótárcsát, fúvókaként rézhüvelyt 
használnak. Az anódfolt a tárcsa peremén alakul ki, a grafit katód a vízgőz hatására fogy, előtolása kb. 

5 mm percenként. Szórási teljesítménye igen nagy, kb. 15 kg/h AI2O3‑bevonat létrehozására is képes, 

de fémek szórására nem igazán alkalmas. A plazmagenerátor nagy tömege és zajszintje (kb. 135 dB) 

csak gépesített szórásra teszi alkalmassá. 

Sűrített levegős plazmaszórás: munkagázként sűrített levegőt alkalmaznak, katódja réz hűtőtömbbe 
sajtolt cirkónium. A levegő munkagáz következtében fémek szórására nem igazán alkalmas, továbbá 
jelentős mennyiségű nitrogén-oxid és ózon képződésével kell számolni az üzemeltetés alatt. 
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Robbantásos szórás 

• A felszórandó poranyagnak szabályozott gázrobbantással igen nagy kinetikus energiát 
adnak, és a hordozó felületének ütköztetik.

• A gázrobbantáshoz általában oxigén-acetilén gázkeveréket használnak. A folyamatos 
robbantás gondos por- és gázadagolást igényel.

• Az így készülő bevonatok vastagsága változó (általában néhány tized mm), porozitásúk 
elég alacsony (0,5%), keménységük esetenként igen nagy.

• A kötés tapadási (adhéziós) szilárdsága kb. 70 MPa, és a bevonat érdessége 6…10 μm. 

 

Robbantásos szórás 
Az 1950-es évek végétől elterjedt technológia a detonációs vagy lökéshullámos bevonatolás. Az eljá-
rás lényege, hogy nagy sebességgel ütköztetik a munkadarabot a bevonat anyagával; vagyis rárob-
bantják, rálövik az erre a célra kialakított ágyúból a megfelelő keveréket a hordozóra. Több vállfaja 
ismeretes attól függően, hogy milyen állapotú a bevonásra szánt anyag (szilárd por, folyadék, keverék 
stb.); milyen a robbantási folyamat (közös terű robbantás, rálövés stb.). 
A legegyszerűbb eljárás (ábra) során a felszórandó poranyagnak szabályozott gázrobbantással igen 
nagy kinetikus energiát adnak, és a hordozó felületének ütköztetik. A gázrobbantáshoz általában 
oxigén–acetilén gázkeveréket használnak. A folyamatos robbantás gondos por- és gázadagolást igé-
nyel. Az így készülő bevonatok vastagsága változó (általában néhány tized mm), porozitásúk elég 
alacsony (0,5%), keménységük esetenként igen nagy. A kötés tapadási (adhéziós) szilárdsága kb. 70 
MPa, és a bevonat érdessége 6…10 μm. 
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A plattírozási eljárások egyik csoportja a bevonatot képező plattíranyag és a plattírozandó 
anyag együttes képlékeny alakításával valósul meg.
Az eljárások másik csoportjánál a nagyobb tömegű, fixen alátámasztott plattírozandó 
darabra robbantás vagy súrlódás (dörzsölés) révén kerül rá a plattírréteg.
Húzásos plattírozás során a plattírozandó csövet vagy rudat a ráhúzott plattíranyag-csővel 
együtt, egy meghatározott alakváltozást biztosító húzógyűrűn húzzák át.
Folyatásos plattírozáskor a plattírozandó- ill. a plattíranyag együttes hátrafolyatásával 
hozzák létre a bimetall csövet, amelyben a plattírréteg a külső vagy a belső oldalon is lehet.
A hideg- vagy meleghengerléses plattírozásnál a plattírozandó anyagot és a 
plattíranyagot együttesen hengerlik a méreteiktől (vastagságuktól) és alakítási 
szilárdságuktól függő hőmérsékleten.
A robbantásos plattírozás célszerűen beállított plattírlemezre kerülő robbanóanyag-réteg 
teljes szélességben történő begyújtásával indul. A kialakuló detonációs nyomáshullám a 
plattírlemezt nagy sebességgel felütközteti a stabilan rögzített alaplemezre, melynek 
felületén kialakuló normál- és csúsztatófeszültségek hatására kötődik a plattírréteg.
Dörzsplattírozáskor a plattíranyag rudat forgatva rányomják a plattírozandó felületre, majd 
folyamatos relatív elmozdulás mellett a kívánt kiterjedésben bevonatréteget hoznak létre.

Plattírozás eljárásai

 

Plattírozás 
A plattírozási vagy borítási eljárások egyik csoportja a bevonatot képező plattíranyag és a 
plattírozandó anyag együttes képlékeny alakításával valósul meg. Az eljárások másik csoportjánál a 
nagyobb tömegű, fixen alátámasztott plattírozandó darabra robbantás vagy súrlódás (dörzsölés) ré-
vén kerül rá a plattírréteg. 
Húzásos plattírozás 
Húzásos plattírozás során a plattírozandó csövet vagy rudat a ráhúzott plattíranyagcsővel együtt egy 
meghatározott alakváltozást biztosító húzógyűrűn húzzák át. 
Folyatásos plattírozás 
Folyatásos plattírozáskor a plattírozandó, illetve a plattíranyagegyüttes hátrafolyatásával hozzák létre 
a bimetall csövet, amelyben a plattírréteg a külső vagy a belső oldalon is lehet. 
Hengerléses plattírozás 
A hideg- vagy meleghengerléses plattírozásnál a plattírozandó anyagot és a plattíranyagot együttesen 
hengerlik a méreteiktől (vastagságuktól) és alakítási szilárdságuktól függő hőmérsékleten. A 
plattírréteg a kezelendő lemez, illetve szalag egyik vagy mindkét oldalára felvihető. 
Dörzsplattírozás 
Dörzsplattírozáskor a plattíranyag rudat forgatás közben hozzányomva a munkadarabhoz 
(plattírozandó anyag) a két anyag határán súrlódási hő, illetve dörzshatás alakul ki. Megfelelő elmoz-
dítással (ve) a teljes felületre kiterjedő folyamatos plattírréteg hozható létre. 
Robbantásos plattírozás 
A robbantásos plattírozás célszerűen beállított plattírlemezre kerülő robbanóanyag-réteg teljes szé-
lességben történő begyújtásával indul. A kialakuló detonációs nyomáshullám a plattírlemezt nagy 
sebességgel felütközteti a stabilan rögzített alaplemezre, melynek felületén kialakuló normál- és 
csúsztatófeszültségek hatására kötődik a plattírréteg.   
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Plattírozó eljárások

 

Húzásos plattírozás 
Húzásos plattírozás (ábra) során a plattírozandó csövet vagy rudat a ráhúzott plattíranyagcsővel 
együtt egy meghatározott alakváltozást biztosító húzógyűrűn húzzák át. 
Folyatásos plattírozás 
Folyatásos plattírozáskor (ábra) a plattírozandó, illetve a plattíranyagegyüttes hátrafolyatásával hoz-
zák létre a bimetall csövet, amelyben a plattírréteg a külső vagy a belső oldalon is lehet. 
Hengerléses plattírozás 
A hideg- vagy meleghengerléses plattírozásnál (ábra) a plattírozandó anyagot és a plattíranyagot 
együttesen hengerlik a méreteiktől (vastagságuktól) és alakítási szilárdságuktól függő hőmérsékleten. 
A plattírréteg a kezelendő lemez, illetve szalag egyik vagy mindkét oldalára felvihető. 
Dörzsplattírozás 
Dörzsplattírozáskor (ábra) a plattíranyag rudat forgatás (n) közben hozzányomva (Fh) a munkadarab-
hoz (plattírozandó anyag) a két anyag határán súrlódási hő, illetve dörzshatás alakul ki. Megfelelő 
elmozdítással (ve) a teljes felületre kiterjedő folyamatos plattírréteg hozható létre. 
Robbantásos plattírozás 
A robbantásos plattírozás (ábra) célszerűen beállított plattírlemezre kerülő robbanóanyag-réteg tel-
jes szélességben történő begyújtásával indul. A kialakuló detonációs nyomáshullám a plattírlemezt 
nagy sebességgel felütközteti a stabilan rögzített alaplemezre, melynek felületén kialakuló normál- és 
csúsztatófeszültségek hatására kötődik a plattírréteg. 
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A robbantásos plattírozás elvét alkalmazó eljárások a kötendő fémek alakja szerint: 
• lemezplattírozás: ez esetben a kötést lemez formájú anyagok között hozzák létre, pl. réz–

ezüst összetételű, kétrétegű villamos érintkezőanyag készítésekor; a plattírozott tömbből 
hengerelhető ki az érintkezők alapanyagául szolgáló szalag; 

• rúdplattírozás: ez esetben a kötés egy rúd külső felülete és az azt teljes hosszában vagy egy 
szakaszán körülvevő cső belső felülete között jön létre; példaként acélrúd és rézcső kötése 
említhető. 
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Gőzfázisból történő bevonatolások

• fizikai típusúak (PVD, Physical Vapour Deposition),
• kémiai típusúak (CVD, Chemical Vapour

Deposition).
Alkalmasak arra, hogy tribológiai célokra elemeket, 

vegyületeket, ötvözeteket és kompozit anyagokat 
válasszanak le finomra köszörült vagy polírozott 
felületekre.

A keletkező rétegek tömörek, vastagságuk 0,1…15 
μm között folyamatosan szabályozható, felületi 
érdességük, tapadásuk kiváló.

A rétegépülés sebessége a PVD technológiáknál kb. 
1…100 μm/óra, a CVD technológiáknál kb. 1…3 
μm/óra.

A PVD eljárásokban a gőzfázis átalakítandó 
vegyületet vagy nem tartalmaz, vagy a meglévő 
vegyület bomlása még gőzfázisban megtörténik 
fizikai úton.

A CVD eljárások ezt a célt valamilyen vegyületnek
(vagy vegyületeknek) felületen történő termokémiai 
bontásával és újabb reakcióval érik el.

Mindkét eljárásban lényeges, hogy a rétegek 
kialakításához szükséges reakciók a hordozó 
felületén jöjjenek létre.

 

Gőzfázisból történő bevonatolások 
Ezek a bevonatolási technológiák bizonyos területeken máshogy nem megvalósítható bevonatok 
létrehozására alkalmasak. Elterjedésük különösen széles körű a forgácsolószerszámok gyártása terü-
letén. Például a keményfémlapkák ma már többségükben ilyen bevonatolással készülnek. A gőzfázis-
ból történő bevonatolások két alapvetően különböző alcsoportja: 

• a fizikai típusúak (PVD, Physical Vapour Deposition), 

• a kémiai típusúak (CVD, Chemical Vapour Deposition). 
Mindkét eljáráscsoport a mikroelektronikai ipar talajából nőtt ki és került szélesebb körű felhaszná-
lásra. Alkalmasak arra, hogy tribológiai célokra elemeket, vegyületeket, ötvözeteket és 
kompozitanyagokat válasszanak le finomra köszörült vagy polírozott felületekre. A keletkező rétegek 
tömörek, vastagságuk 0,1…15 μm között folyamatosan szabályozható, felületi érdességük, tapadásuk 
kiváló. A rétegépülés sebessége a PVD-technológiáknál kb. 1…100 μm/óra, a CVD-technológiáknál kb. 
1…3 μm/óra. 
A PVD- és CVD-eljárások lényege, hogy a felületi bevonat kialakításakor a megfelelő reakciók a hordo-
zó felületén jönnek létre, biztosítva ezzel a bevonás egyenletes minőségét. A PVD-eljárásokban a 
gőzfázis átalakítandó vegyületet vagy nem tartalmaz, vagy a meglévő vegyület bomlása még gőzfá-
zisban megtörténik fizikai úton. A CVD-eljárások ezt a célt valamilyen vegyületnek (vagy vegyületek-
nek) felületen történő termokémiai bontásával és újabb reakcióval érik el. A felületi reakciók alapje-
lenségeit a kétféle eljáráscsaládra az ábra mutatja be. 
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PVD és CVD eljárásváltozatok 1.

DS-PVD (Diode Sputtering-PVD = 
Diódás Porlasztású PVD) 

PVD (Physical Vapour Deposition = 
Fizikai Gőzfázisú Bevonatolás)

 

Mind a CVD-, mind a PVD-technológiáknak több altípusát alkalmazzák. Ezen belül is szinte mindenfaj-
ta bevonathoz, alapanyaghoz más-más paraméterek megválasztása szükséges. Az egyes altípusoknak 
nem minden esetben alakult ki a nemzetközileg egységesen használt elnevezése. Összehasonlítás 
végett az ábra mutatja az egyes eljárásváltozatok legfontosabb jellemzőit. 
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PVD és CVD eljárásváltozatok 2.

MS-PVD (Magnetron Sputtering-
PVD = Magnetronos Porlasztású 
PVD

LPPD (Low Pressure Plating
Deposition = Alacsony Nyomású 
Bevonatolás) 

 

Mind a CVD-, mind a PVD-technológiáknak több altípusát alkalmazzák. Ezen belül is szinte mindenfaj-
ta bevonathoz, alapanyaghoz más-más paraméterek megválasztása szükséges. Az egyes altípusoknak 
nem minden esetben alakult ki a nemzetközileg egységesen használt elnevezése. Összehasonlítás 
végett az ábra mutatja az egyes eljárásváltozatok legfontosabb jellemzőit. 
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PVD és CVD eljárásváltozatok 3.

CVD (Chemical Vapour Deposition = 
Kémiai Gőzfázisú Bevonatolás)

EARE (Enhanced Activated
Reactive Evaporation = Növelt 
Aktiválású Reaktív Párologtatás) 

 

Mind a CVD-, mind a PVD-technológiáknak több altípusát alkalmazzák. Ezen belül is szinte mindenfaj-
ta bevonathoz, alapanyaghoz más-más paraméterek megválasztása szükséges. Az egyes altípusoknak 
nem minden esetben alakult ki a nemzetközileg egységesen használt elnevezése. Összehasonlítás 
végett az ábra mutatja az egyes eljárásváltozatok legfontosabb jellemzőit. 
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PVD és CVD eljárásváltozatok 4.

IP (Ion Plating = Ionos bevonás)

ARE (Activated Reactive
Evaporation = Aktivált Reaktív 
Párologtatás)

 

Mind a CVD-, mind a PVD-technológiáknak több altípusát alkalmazzák. Ezen belül is szinte mindenfaj-
ta bevonathoz, alapanyaghoz más-más paraméterek megválasztása szükséges. Az egyes altípusoknak 
nem minden esetben alakult ki a nemzetközileg egységesen használt elnevezése. Összehasonlítás 
végett az ábra mutatja az egyes eljárásváltozatok legfontosabb jellemzőit. 
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Új CVD vagy PVD bevonatos hidegalakító 
szerszámok gyártásának műveleti sorrendje 

1. kiválasztott anyag beszerzése rúd, tömb vagy lap formájában

2. nagyoló megmunkálás

3. feszültségcsökkentő hőkezelés 600 ºC-on

4. simító megmunkálás

5. vákuumedzés

6. megeresztés kb. 500 ºC-on, min. 2-szer 58…60 HRC-re

7. szerszámblokk összeszerelése és beállítása

8. 5000…10000 darabos előszéria alakítása a megfelelőség ellenőrzésére

9. felületelőkészítés: homokfúvás, polírozás, tisztítás a felületi érdesség beállítása 
ill. a kis súrlódási tényező (kedvező siklási jellemzők) biztosítása érdekében 
(Ra<1 μm tükörfényes állapot beállítása)

10. CVD vagy PVD bevonatolás

11. CVD esetén második edzés és megeresztés vákuumkörnyezetben

12. szerszámblokk összeállítás

13. szerszámblokk beállítás

14. terheléspróbák

 

Új CVD- vagy PVD-bevonatos hidegalakító szerszámok gyártásának vázlatos műveleti sorrendje a kö-
vetkező: 

• kiválasztott anyag beszerzése rúd, tömb vagy lap formájában 

• nagyoló megmunkálás 

• feszültségcsökkentő hőkezelés 600 ºC-on 

• simító megmunkálás 

• vákuumedzés 

• megeresztés kb. 500 ºC-on, min. kétszer 58…60 HRC-re 

• szerszámblokk összeszerelése és beállítása 

• 5000…10 000 darabos előszéria alakítása a megfelelőség ellenőrzésére 

• felületelőkészítés: homokfúvás, polírozás, tisztítás a felületi érdesség beállítása, illetve. a kis 
súrlódási tényező (kedvező siklási jellemzők) biztosítása érdekében (Ra<1 μm tükörfényes ál-
lapot beállítása) 

• CVD- vagy PVD-bevonatolás 

• CVD esetén második edzés és megeresztés vákuumkörnyezetben 

• szerszámblokk-összeállítás 

• szerszámblokk-beállítás 

• Terheléspróbák 
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Használt hidegalakító szerszámok felújításakor 
felmerülő javító hegesztés műveleti sorrendje: 

1. szerszámanyaghoz, hegesztési eljáráshoz és a 

geometriai torzulások minimalizálásához igazodó 

hegesztőanyag kiválasztása és beszerzése

2. előmelegítés 400 ºC-ra

3. hegesztés

4. hevítés 450 ºC-ra, 2…3 órás hőntartással

5. lassú hűtés 

 

Használt hidegalakító szerszámok felújításakor további feladatként felmerülő javító hegesztés műve-
leti sorrendje: 

• szerszámanyaghoz, hegesztési eljáráshoz és a geometriai torzulások minimalizálásához iga-
zodó hegesztőanyag kiválasztása és beszerzése 

• előmelegítés 400 ºC-ra 

• hegesztés 

• hevítés 450 ºC-ra, 2…3 órás hőntartással 

• lassú hűtés 
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CVD és PVD bevonatok alkalmazási jellemzői 

• összetétel
• típus
• azonosító szín
• bevonatoló eljárás
• bevonatolás hőmérséklete
• rétegszerkezet (mono-, multi-, gradiens-, nano-)
• rétegvastagság [μm]
• mikro- vagy nanokeménység (HV0,05)
• súrlódási tényező (száraz acélon)
• hővezetési tényező [W/m·K]
• termikus stabilitás határhőmérséklete (oxidációs hőmérséklet) -

maximális alkalmazási hőmérséklet [ºC]
• bevonat belső (nyomó)feszültsége [GPa]
• megmunkálható anyagok
• kulcsfontosságú jellemzők ill. előnyök
• korrózióállóság
• vízoldhatóság
• újrabevonatolhatóság
• alkalmazási adatok - elsődleges alkalmazási javaslatok 

 

CVD és PVD bevonatok alkalmazási jellemzői: 

• összetétel 

• típus 

• azonosító szín 

• bevonatoló eljárás 

• bevonatolás hőmérséklete 

• rétegszerkezet (mono-, multi-, gradiens-, nano-) 

• rétegvastagság [μm] 

• mikro- vagy nanokeménység (HV0,05) 

• súrlódási tényező (száraz acélon) 

• hővezetési tényező [W/mK] 

• termikus stabilitás határhőmérséklete (oxidációs hőmérséklet) – maximális alkalmazási hő-
mérséklet [ºC] 

• bevonat belső (nyomó)feszültsége [GPa] 

• megmunkálható anyagok 

• kulcsfontosságú jellemzők, illetve. előnyök 

• korrózióállóság 

• vízoldhatóság 

• újrabevonatolhatóság 

• alkalmazási adatok – elsődleges alkalmazási javaslatok 
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PVD és CVD bevonatok jellemzői
(mono = egyrétegű; multi = többrétegű; gradiens = többrétegű, 

elmosódott határfelületű; nano = nanoszerkezetű)

 

CVD és PVD bevonatok alkalmazási jellemzői (táblázat): 

• összetétel 

• típus 

• azonosító szín 

• bevonatoló eljárás 

• bevonatolás hőmérséklete 

• rétegszerkezet (mono-, multi-, gradiens-, nano-) 

• rétegvastagság [μm] 

• mikro- vagy nanokeménység (HV0,05) 

• súrlódási tényező (száraz acélon) 

• hővezetési tényező [W/mK] 

• termikus stabilitás határhőmérséklete (oxidációs hőmérséklet) – maximális alkalmazási hő-
mérséklet [ºC] 

• bevonat belső (nyomó)feszültsége [GPa] 

• megmunkálható anyagok 

• kulcsfontosságú jellemzők, illetve. előnyök 

• korrózióállóság 

• vízoldhatóság 

• újrabevonatolhatóság 

• alkalmazási adatok – elsődleges alkalmazási javaslatok 
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Ajánlott PVD és CVD bevonatok az alkalmazás függvényében 

Alkalmazás Jó Jobb Legjobb

Lyukasztás
(Piercing) 

TiN
TiCN

CVD TiC/TiN
MoSTTM

/Lemez/kivágás
(Blanking) 

TiN CVD TiC/TiN TiCN

Finomkivágás
(Fine Blanking) 

TiN TiCN MoSTTM

/Mély/húzás
(Drawing),
Peremezés
(Flanging),

Profilalakítás
(Forming),
Folyatás

(Extrusion)

CrN

CVD TiC/TiN

vagy

TiCN

CVD TiC

vagy

MoSTTM

Hidegfejezés
(Cold Heading) / 

Ütvesajtolás
(Impact Extrusion) 

TiN CVD TiC/TiN MoSTTM

 

CVD és PVD bevonatok elsődleges alkalmazási javaslatai (táblázat) 
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PVD-eljárásváltozatok

vákuumgőzölés

katódporlasztás

 

PVD vagy fizikai gőzfázisú bevonatolás 
Fizikai gőzfázisú bevonás (Physical Vapour Deposition  PVD) esetében a bevonóanyagot vagy a leen-
dő bevonat komponenseit (melyek átalakítandó vegyületeket nem tartalmaznak) fizikai módszerekkel 
(párologtatással, porlasztással) szilárd állapotból gőzfázisba viszik, és az így létrejött bevonat-
alkotórészeket a munkadarab felületére csapatják. A kezelés vákuumban történik, és a munkadarab-

felület hőmérséklete nem haladja meg az 550 C-ot, így előnyös készre forgácsolt, illetve. nemesített 

gyorsacél szerszámok bevonására is, pl. max. 4 m vastag TiN-réteggel (2 Ti + N2  2 TiN), hiszen 
nem következik be allotróp átalakulás miatti méretváltozás vagy nagyfokú megeresztődés (kilágyu-
lás). 
Az eljárásváltozatok – vákuumgőzölés, katódporlasztás, ionsugaras bevonatolás, illetve leválasztás – 
megkülönböztetésének alapja az, hogy megolvasztott párolgó vagy hideg atomütköztetéssel porlasz-
tott bevonóanyaggal, illetve elektromosan semleges (földelt) vagy negatív potenciálra kapcsolt bevo-
nandó anyaggal működnek-e (ábra). Az ionsugaras eljárásváltozatoknál a keletkező plazma lehetővé 
teszi keményebb, tartósabb rétegek képződését a bevonatoló kamrából, vákuumrendszerből, 
hevítőberendezésből és gázellátó egységből álló célberendezésben. 
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Elektron-sugaras párolog-tatású PVD

 

PVD alkalmazási jellemzői: 

• vékonyabb és kisebb szilárdságú lemezek alakító szerszámaihoz; vékony bevonatos lemezek 
alakításához; kedvezőtlen kenési viszonyokhoz, felülethevüléssel járó alakításokhoz; továbbá 
szerszámfelújításra is alapos felület-előkészítés és szükség szerinti javító hegesztés után; 

• kemény, kopásálló, kedvező súrlódási tényezőjű, vékony filmszerű bevonatok előállítására; 

• „kis hőmérsékletű” eljárás, rendszerint 500 ºC-os, illetve annál kisebb hőmérséklettel, a ge-
ometriai torzulások minimalizálása érdekében, de limitált adhéziós tapadással, számottevő 
diffúziós hatás nélkül; 

• nagyvákuumos (10–5 mbar) környezetben, a reaktív fém vagy vegyülete elgőzölögtetésével és 
ionizálásával, az ionok hozzávezetett gázzal való reakciójával, majd a reakcióterméknek – 
munkadarab és kamrafal között alkalmazott feszültségkülönbség hatására – felületre történő 
lecsapatásával; 

• általában 1–6 μm bevonatvastagság elérésével; 

• kezelés után 150 ºC-ra történő lehűtéssel, felületi oxidáció elleni védelemmel; 

• a bekövetkező kilágyulás miatti utólagos hőkezeléssel – edzéssel és megeresztéssel – mini-
malizálva a bekövetkezhető geometriai torzulásokat; 

• a katódporlasztással, majd a hordozó felületén való lecsapolással. 
A bevonati anyagok és a bevonandó felület tisztasága (oxigén-, vízgőz- stb. mentes), valamint a páro-
logtató források működése végett a fenti folyamatokat nagyvákuumban, kb. 10–4 Pa nyomáson kell 
elvégezni. A vákuumrendszer alkalmazása ugyan költséges, de így rendkívül tiszta, homogén, jól ta-
padó réteg állítható elő. A felületi minőség olyannyira kiváló, hogy a technológia dekoratív 
bevonatolásokra, fényvisszaverő felületek kialakítására is alkalmas utólagos megmunkálás nélkül. 
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A vegyületi rétegek csaknem teljes spektrumban, széles sztöchiometriai tartományban vihetők fel, 
tetszőlegesen alacsony hőmérsékletű szubsztrátra. A vegyületek kialakításához szükséges energiát 
nem termikus gerjesztéssel, hanem fizikai aktiválásokkal biztosítják: 

• önfenntartó gázkisüléssel; 

• elektrongerjesztéssel (az elektronsugaras párologtató szekunder elektronjaival), segédelekt-
róda termikus emissziójával; 

• rádiófrekvenciás gerjesztéssel. 
A hordozó hőmérsékletét ennek ellenére érdemes néhány száz ºC-osra választani. A magasabb hor-
dozóhőmérséklet és az alacsonyabb gáznyomás ugyanis bizonyos határokon belül fokozza a felületi 
részecskék mozgását, vagyis csökkenti a keletkező réteg strukturális hibáit és ezen keresztül a belső 
feszültségeit. Természetesen a paraméterek változásával megváltoznak a fázisviszonyok is, amelyet a 
réteg színe is jellemez. 
PVD-technológiával lehetőség van szubmikronos rétegek leválasztására is, amelyeknek súrlódáscsök-
kentő hatása sok területen előnyös lehet. A PVD-technológiák hátránya ugyanakkor az alak- és kon-
túrhűség megoldásának nehézsége. Az egyenes vonalú anyagátvitelt megvalósító eljárások esetén 
külön kell gondoskodni a munkadarab megfelelő, egyenletes mozgatásáról, forgatásáról. A rendezet-
len anyagtranszport esetén (plazmaeljárások) már jobb a helyzet, de nem mindig kielégítő. 
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CVD vagy kémiai gőzfázisú bevonatolás

Alkalmazási jellemzők:

•2 mm-nél vastagabb és akár 400 MPa
szilárdságú lemezek kivágó-, alakító-, 
mélyhúzó-szerszámaihoz; 
korrózióálló és bevonatos lemezek 
kivágásához és alakításához; 
kenéshiányos, felülethevüléssel járó 
alakításokhoz; továbbá 
szerszámfelújításra is, alapos felület-
előkészítés és szükség szerinti javító 
hegesztés után;

•„nagy hőmérsékletű” eljárás, 
esetenként 1000 ºC-os ill. annál 
nagyobb hőmérséklettel, a jó 
adhéziós tapadás és a kölcsönös 
diffúzió érdekében, de geometriai 
torzulások veszélyével;

•inert (Ar) vagy redukáló (H2) 
gázatmoszférában történő 
felhevítéssel, majd reaktív gázok - CH4
karbidokhoz, N2 nitridekhez - és 550 
ºC-on elgázosított folyékony TiCl4
fémes prekurzor (elővegyület) 
hozzávezetésével;

•általában Ti komponensű bevonatok - pl. TiC, TiCN, TiN –
előállítására, mono- vagy multiréteg formájában; általában 
8…10 μm bevonatvastagság elérésével;

•kezelés után 150 ºC-ra történő lehűtéssel, felületi oxidáció
elleni védelemmel;

•a bekövetkező kilágyulás miatti utólagos hőkezeléssel -
edzéssel és megeresztéssel - minimalizálva a 
bekövetkezhető geometriai torzulásokat;

 

CVD vagy kémiai gőzfázisú bevonatolás 
Kémiai gőzfázisú bevonás (Chemical Vapour Deposition  CVD) során két vagy több szabályozott ösz-
szetételű, gőz-, illetve. gázállapotú vegyületet – megfelelő hőközlés mellett – kémiai reakcióba visz-
nek, aminek során a bevonandó tárgy felülete közelében termokémiai bomlás és további reakciók 
játszódnak le. Az így keletkező gőzfázisú reakciótermék a munkadarab felületére lecsapódva szilárd 
bevonatréteget képez és rendszerint gázfázisú melléktermékek is keletkeznek. A kezelés a PVD-hez 

hasonlóan vákuumban történik, 850…1050 C-os hőmérséklet-tartományban. 
Mivel a kezelendő tárgy jelentős hőhatásnak van kitéve, ezért főként keményfémszerszámok felület-

kezelésére alkalmas, max. 10 m rétegvastagságban. 
Alkalmazási jellemzők: 

• 2 mm-nél vastagabb és akár 400 MPa szilárdságú lemezek kivágó-, alakító-, 
mélyhúzószerszámaihoz; korrózióálló és bevonatos lemezek kivágásához és alakításához; ke-
néshiányos, felülethevüléssel járó alakításokhoz; továbbá szerszámfelújításra is, alapos 
felületelőkészítés és szükség szerinti javító hegesztés után; 

• általában Ti-komponensű bevonatok – pl. TiC, TiCN, TiN – előállítására (ábra), mono- vagy 
multiréteg formájában; 

• „nagy hőmérsékletű” eljárás, esetenként 1000 ºC-os, illetve annál nagyobb hőmérséklettel, a 
jó adhéziós tapadás és a kölcsönös diffúzió érdekében, de geometriai torzulások veszélyével; 

• inert (Ar) vagy redukáló (H2) gázatmoszférában történő felhevítéssel, majd reaktív gázok – 
CH4 karbidokhoz, N2 nitridekhez – és 550 ºC-on elgázosított folyékony TiCl4 fémes prekurzor 
(elővegyület) hozzávezetésével; 

• általában 8…10 μm bevonatvastagság elérésével; 
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• kezelés után 150 ºC-ra történő lehűtéssel, felületi oxidáció elleni védelemmel; 

• a bekövetkező kilágyulás miatti utólagos hőkezeléssel – edzéssel és megeresztéssel – mini-
malizálva a bekövetkezhető geometriai torzulásokat. 

A reakciótérben elhelyezett szubsztrát hőmérsékletét a reakciófeltételnek megfelelő értékűre kell 
beállítani, míg az áramló gőzökét ennél alacsonyabbra, hogy a reakció a hordozó felületén jöjjön lét-
re. A rétegnövekedés sebessége a felületen kialakuló egyensúlyi állapottól függ. 
Az előállított rétegek sztöchiometriai aránya a reagens gáz adagolásával szabályozható, továbbá meg-
felelő gázadagolással arra is lehetőség van, hogy egyidejűleg több elemet, vegyületet válasszanak le. 
Az előállított rétegek nagy tisztaságúak, jól kötődnek a szubsztráthoz és kontúrhűek. Még bonyolult 
geometriájú munkadarabokon is viszonylag homogén réteg képződik. 
Számos esetben viszont a rétegépülés magas hőmérséklete nehezen megoldható (pl. acélnál), vagy 
leküzdhetetlen problémát (pl. műanyagoknál) jelent. Acél esetében a legtöbb CVD-folyamat megha-
ladja az ausztenitesítési hőmérsékletet. Ha kezelést követő in situ edzésre nincs lehetőség, úgy az 
acélhordozó a bevonatolást követő lehűlés során kilágyul. Az utólagos nemesítő hőkezelés rendkívül 
kényes művelet, mert védőatmoszférában vagy vákuumban kell elvégezni úgy, hogy sem a felvitt 
bevonat ne károsodjon, sem a munkadarab ne deformálódjon. Bizonyos anyagok felvitele (pl. ZrC, 
HfC, TaC) még keményfém hordozóra is gondot jelent a túl magas (~1600 ºC) reakcióhőmérséklet 
miatt. 
A WC-vegyületen kívül bizonyos bórvegyületek (pl. TaB2, TiB2, H-BN stb.) alacsonyabb hőmérsékletű 
felvitelét is megoldották. További lehetőség a gázaktiválás nem termikus úton történő növelése (pl. 
rádiófrekvenciás gerjesztéssel), ami a szükséges kémiai reakciók hőmérsékletét csökkenti. Ezzel a 

megoldással a CVD‑technológia kombinálttá válik, CVD–PVD folyamatokat egyaránt magában foglal. 
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CVD-eljárásváltozatok

 

Az eljárásváltozatok (ábra): 

• hagyományos CVD: pl.: (TiCl4) + {1/2 N2} + {2 H2}  [TiN] + {4 HCl}; 

• kombinált CVD: {CH4}  [Cgyémánt] + {2 H2}; 

• kémiai szórás: pl. (TiCl4) + {CH4} + [2 Fe]  [TiC] + (2 FeCl2) + {2 H2}; 

• reaktív kémiai szórás 
aszerint különböztethetők meg, hogy a leendő bevonatkomponens gőzállapotba vitele párologtatás-
sal vagy porlasztással történik-e, illetve a reakciókat csak hőközlés (hőkezelés) vagy plazmaaktiválás is 
segíti-e (a reakcióegyenletekben a ( ) folyékony, a { } gáz és a [ ] szilárd állapotot jelöl). 
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Ionimplantáció

Ionimplantációnál kb. 1017 ion/cm2

mennyiségű, nagy sebességre 

gyorsított N, Mo, Ti, Co, ... ion 

bombázza a vákuumban ill. hűtött 

asztalon elhelyezett tárgy felületi 

rétegét és max. 1 m mélységre 

behatol abba, járulékos 

nyomófeszültséget is létrehozva.

A belőtt ionok vegyületet képezhetnek, 

növelik a rácshibák számát és így a 

szilárdságot is.

Mivel a kezelés irányfüggő, az éppen 

kezelés alatt álló felületrész 

normálisának az ionforrás irányába kell 

mutatnia, azaz a munkadarabot 

mozgatni kell. 

 

Ionimplantáció  
Ionimplantációnál (ábra) kb. 1017 ion/cm2 mennyiségű, nagy sebességre gyorsított N-, Mo-, Ti-, Co- 
stb. ion bombázza a vákuumban, illetve hűtött asztalon elhelyezett tárgy felületi rétegét, és max. 1 

m mélységre behatol abba, járulékos nyomófeszültséget is létrehozva. A belőtt ionok vegyületet 
képezhetnek, növelik a rácshibák számát és így a szilárdságot is. Mivel a kezelés irányfüggő, az éppen 
kezelés alatt álló felületrész normálisának az ionforrás irányába kell mutatnia, azaz a munkadarabot 
pozicionálni kell. 
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Ionimplantáció alkalmazása

A technológia segítségével megoldható a 
szerkezeti anyagok tartós 
korrózióvédelme, a működő felületek 
élettartam-növelése, a különböző fizikai 
tulajdonságokkal rendelkező rétegek 
együttdolgozása. Megoldható a 
mikroelektronikai ipar egyes 
alkatrészeinek előállítása.
A technológia alkalmas továbbá 
metastabil szerkezetek előállítására, 
valamint a termék felületének bizonyos 
mélységű "atom ötvözés”-ére, ami 
hagyományos metallurgiai folyamattal 
megvalósíthatatlan.
Lehetséges az ionsugárzás más 
eljárásokkal való kombinációja.

 

Fémes és nemfémes anyagok ionsugaras kezelésével olyan anyagszerkezet‑módosítás érhető el, 
melynek során az adott gyártmány élettartama, igénybevételekkel, korrózióval szembeni ellenállása 
jelentősen nő. Ugyancsak ezen eljárással oldható meg a mikroelektronikai ipar egyes alkatrészeinek 
előállítása. A technológia alkalmas továbbá metastabil szerkezetek előállítására, valamint a termék 
felületének bizonyos mélységű „atomötvözésére". Ez hagyományos metallurgiai folyamattal megva-
lósíthatatlan. Lehetséges az ionsugárzás más eljárásokkal való kombinációja. Az eljárásvariációkon 
alapuló technológiák segítségével megoldható a szerkezeti anyagok tartós korrózióvédelme, a műkö-
dő felületek élettartam-növelése, a különböző fizikai tulajdonságokkal rendelkező rétegek együttdol-
gozása. 
Az ionsugárzással – számottevő anyagfelhasználás nélkül – olyan anyagtulajdonságok érhetők el, 
amelyeket monolit anyagok csak részben biztosítanak. Azonos eljárás és berendezés alkalmazható a 
gépipar, a műanyagipar, a mikroelektronikai ipar területén. Ebből következően a beruházás összege 
gyorsan megtérül. 
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Ipari alkalmazási példák ionimplantációra:

• az elektronikai iparban használatos nyákfúrók élettartamának növelése,

• WC-alapú szerszámok éltartósságának növelése,

• abrazív kopásnak kitett felületek kopásellenállásának növelése,

• korrózióállóság növelése,

• az ionsugárzás és egyéb technológiák kombinációja.

Alkalmazás Anyag Élettartam-javulás

Al italos doboz présszersz. D2 szerszámacél 3-szoros

Műgumi vágószerszáma WC + 6% Co 12-szeres

Menetvágó M2 gyorsacél 5-szörös

Precíziós lyukasztó WC + 15% Co 2-szeres

Izület-protézis Ti(6AI)4V 100-szoros

Fogorvosi fúró WC + Co 2-szeres

Vágószerszámok WC + Co 3…4-szeres

Műanyagsajtoló szerszám P20 szerszámacél 4-szeres

Nitrogén implantációval javított kopásállóság

 

Az ipari alkalmazások (táblázat) célja lehet: 
az elektronikai iparban használatos nyákfúrók élettartamának növelése, 
volfrám-karbid-alapú szerszámok éltartósságának növelése, 
abrazív kopásnak kitett felületek ellenállóképességének növelése, 
korrózióállóság növelése, 
az ionsugárzás és egyéb technológiák kombinációja. 
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Passziváláskor a kezelendő tárgy felszíni rétege - megfelelő kezelőatmoszférában - kémiai 
összetételét és szerkezetét tekintve is módosul. A kémiai oxidálás, az anódos oxidálás, a 
vegyületréteg-kialakítás célja a termodinamikailag instabil állapotú fém felületén egy 
alacsonyabb energiaszintű, stabilabb állapotú réteg előállítása a fém azon természetes 
"törekvésének" kihasználásával, mely összefüggő védőréteg kialakításában nyilvánul 
meg.
Kémiai oxidálás kisebb védőértékű rétegek előállítását teszi lehetővé sóolvadékba
mártással, vas- és színesfémek felületén. 
Az anódos oxidálás savelektrolitokban, áramátvezetéssel (elektrokémiai folyamatként) 
alumíniumhoz ill. ötvözeteihez alkalmazható.

Passziválás

 

Passziválás 
Passziváláskor a kezelendő tárgy felszíni rétege – megfelelő kezelőatmoszférában – kémiai összeté-
telét és szerkezetét tekintve is módosul (baloldali ábra).  
A kémiai oxidálás, az anódos oxidálás, a vegyületréteg-kialakítás célja a termodinamikailag instabil 
állapotú fém felületén egy alacsonyabb energiaszintű, stabilabb állapotú réteg előállítása a fém azon 
természetes „törekvésének" kihasználásával, mely összefüggő védőréteg kialakításában nyilvánul 
meg. 
A kémiai oxidálás kisebb védőértékű rétegek előállítását teszi lehetővé sóolvadékba mártással, vas és 
színesfémek felületén. Az anódos oxidálás savelektrolitokban áramátvezetéssel (elektrokémiai folya-
matként) alumíniumhoz, illetve ötvözeteihez alkalmazható (jobbolali ábra). 
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A felületi oxidfilm számos esetben hasznos védelmet nyújt adhéziós kopás ellen. Fémek 
felületén a természetes folyamatban kialakuló oxidhártya igen csekély, ezért erősítésükre 
célirányos technológiákat dolgoztak ki. A vas és acél anyagokat sók vizes oldatába, 
vagy megolvasztott nitrát-nitrit fürdőbe mártják, majd 300…600 ºC-os vízgőz 
atmoszférában tartják.

Alumíniumon és ötvözetein az ún. anódos oxidálást alkalmazva, a munkadarabokat 
higított sófürdőben anódként kapcsolják és a felületük aluminium-oxiddá alakul át. Ez a 
védőfelület elsősorban esztétikai és korrózióvédelmi célokat szolgál. Fokozott kopási 
igénybevétel esetén lehetőség van "kemény anódos oxidálás" alkalmazására, amivel 
70…80 μm vastagságú, abrazív kopásnak is ellenálló oxidos kéreg készíthető.

Eljárások alumínium-ötvözetböl készült alkatrészek kopás- és korrózióvédő
kezeléséhez:

• "Hart-Coat": 0,2 mm vastagságot is elérő, 350…550 HV keménységű kérget 
eredményez;

• "Hart-Coat-Cu": elsősorban rezet tartalmazó Al-ötvözetek kezeléséhez; kéregvastagság 
0,15 mm-ig, keménység : 300…450 HV;

• "Hart-Coat-GD": nagy szilícium tartalmú, nyomásos Al-ötvényekhez; kéregvastagság 
~0,06 mm, keménység ~450 HV.

Magnézium, horgany és titánötvözetek is oxidálhatók anódos eljárással.

Felületi oxidálás

 

A felületi oxidfilm számos esetben hasznos védelmet nyújt adhéziós kopás ellen. Fémek felületén a 
természetes folyamatban kialakuló oxidhártya igen csekély, ezért erősítésére célirányos technológiá-
kat dolgoztak ki. A vas és acél anyagokat sók vizes oldatába vagy megolvasztott nitrát–nitrit fürdőbe 
mártják, majd 300…600 ºC-os vízgőz atmoszférában tartják. 
Alumíniumon és ötvözetein az ún. anódos oxidálást alkalmazva, a munkadarabokat higított 
sófürdőben anódként kapcsolják, ahol a felületük aluminium-oxiddá alakul át. Ez a védőfelület első-
sorban esztétikai és korrózióvédelmi célokat szolgál. Fokozott kopási igénybevétel esetén lehetőség 
van „kemény anódos oxidálás" alkalmazására, amivel 70…80 μm vastagságú, abrazív kopásnak is el-
lenálló oxidos kéreg készíthető. Magnézium-, horgany- és titánötvözetek is oxidálhatók anódos eljá-
rással. 
Eljárások alumíniumötvözetböl készült alkatrészek kopás- és korrózióvédő kezeléséhez: 
„Hart-Coat": 0,2 mm vastagságot is elérő, 350…550 HV keménységű kérget eredményez; 
„Hart-Coat-Cu": elsősorban rezet tartalmazó Al-ötvözetek kezeléséhez; kéregvastagság 0,15 mm-ig, 
keménység : 300…450 HV; 
„Hart-Coat-GD": nagy szilíciumtartalmú, nyomásos Al-öntvényekhez; kéregvastagság ~0,06 mm, ke-
ménység ~450 HV. 
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Vegyületréteg-kialakítás
• kromátozást, foszfátozást, szulfidozást, … jelent savban, sóban, vagy lúgban végezve;

• célja lehet többek között hidegalakítás elősegítése, lakktapadás javítása, 
megmunkálószerszámok élettartamának növelése.

Foszfátozásnál a felületeken vas-, mangán/vas-, 
cink/vas-, cinkfoszfát fázisok keletkeznek, amelyek 
gátolják a súrlódó felületek közötti 
hideghegedést. A kezelendő munkadarabokat 
5…40 percig, 70…100 ºC hőmérsékletű, megfelelő 
foszfátokat és reakciót gyorsító katalizátorokat 
tartalmazó oldatba mártják, esetleg ilyen oldattal 
felszórják.
A "Sulf-BT" eljárásnál nátrium és káliumtiocinát
megolvasztott keverékét alkalmazzák elektrolitként. 
Áramsűrűség kb. 3,2 A/dm2 , hőmérséklet 
kb. 190 ºC, kezelési idő kb. 10 perc. Így 7…8 μm
vastagságú FeS konverziós kéreg nyerhető acél 
munkadarab felületén. A "Molymuz" eljárásnál 
molibdén és kén vegyületek vizes oldatából 
elektrolízissel szintetizálnak a munkadarab 
felületén in-situ MoS2-ot. 

Kromátozás

 

A vegyületréteg-kialakítás foszfátozást, kromátozást (ábra) stb. jelent savban, sóban, vagy lúgban 
végezve. Az ilyen kezelés célja lehet többek között hidegalakítás elősegítése, lakktapadás javítása, 
megmunkáló szerszámok élettartamának növelése. 
Foszfátozásnál a felületeken vas, mangán/vas, cink/vas, cinkfoszfát fázisok keletkeznek, amelyek gá-
tolják a súrlódó felületek közötti hideghegedést. A kezelendő munkadarabokat 5…40 percig, 70…100 
ºC hőmérsékletű, megfelelő foszfátokat és reakciót gyorsító katalizátorokat tartalmazó oldatba márt-
ják, esetleg ilyen oldattal felszórják. Ezzel az eljárással vas, acél, alumínium, cink stb. felületek egya-
ránt kezelhetők, de a hatása csak korlátozott időre terjed ki. 
A kén és néhány szulfid igen jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik, több elektrokémiai eljárás isme-

retes a felvitelükre. A „Sulf-BT" eljárásnál nátrium és kálium‑tiocinát megolvasztott keverékét alkal-
mazzák elektrolitként. Áramsűrűség kb. 3,2 A/dm2, hőmérséklet kb. 190 ºC, kezelési idő kb. 10 perc. 
Így 7…8 μm vastagságú FeS konverziós kéreg nyerhető acél munkadarab felületén. A „Molymuz" eljá-
rásnál molibdén- és kénvegyületek vizes oldatából elektrolízissel szintetizálnak a munkadarab felüle-
tén MoS2-ot. Vas, acél és színesfém felületeken egyaránt alkalmazható. 
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Termokémiai kezelések

Ötvöződúsítás vagy termokémiai kezelés történhet aktív szabad ötvözőatomokat leadó 
porközegben, sóolvadékban vagy gázközegben.

Az eljárások célja a kezelendő tárgy felületének feldúsítása a tárgy anyagában oldódó 

fémes vagy nemfémes elemmel (vagy elemekkel), növelt hőmérsékleten, diffúzió révén, 

megfelelő koncentrációra törekedve.

Szükség szerint - eljárástól függően - további hőkezelésekkel együtt érhetők el a kívánt 
tulajdonságok.
Egyes bediffundáló elemfajták esetében szilárd oldat létrejötte mellett vegyületfázisok is 
képződhetnek.

 

Termokémiai kezelések 
Ötvöződúsítás vagy termokémiai kezelés történhet aktív szabad ötvözőatomokat leadó porközegben, 
sóolvadékban vagy gázközegben. Az eljárás célja a kezelendő tárgy felületének feldúsítása a tárgy 
anyagában oldódó fémes vagy nemfémes elemmel (vagy elemekkel), növelt hőmérsékleten, diffúzió 
révén, megfelelő koncentrációra törekedve. Szükség szerint – eljárástól függően – további hőkezelé-
sekkel együtt érhetők el a kívánt tulajdonságok. Egyes bediffundáló elemfajták esetében szilárd oldat 
létrejötte mellett vegyületfázisok is képződhetnek. 
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A termokémiai kezelések fő paraméterei: a felületi ötvözőpotenciál, a hőmérséklet és 

a diffúziós időtartam, melyek elsődleges meghatározói a kialakuló réteg-vastagságnak, 

ill. a koncentráció-eloszlásnak.

• fémes elemekkel a kromálás, alitálás, titánozás, vanádiumozás, volframozás, …;

• nemfémes elemekkel a cementálás, nitridálás, boridálás, szulfidálás, szilikálás, …;

• több elemmel a nitrocementálás, karbonitridálás, titánnitridálás, oxinitridálás, 

szulfonitridálás, oxikarbonitridálás, krómalitálás, krómboridálás, … valósul meg.

Ezek közül széleskörű ipari alkalmazást mutat az acélok felületkezelésére alkalmazott 

cementálás és nitridálás.

 

A termokémiai kezelések fő paraméterei: a felületi ötvözőpotenciál, a hőmérséklet és a diffúziós idő-
tartam, melyek elsődleges meghatározói a kialakuló réteg-vastagságnak, illetve. a koncentráció elosz-
lásnak. 
Fémes elemekkel a kromálás, alitálás, titánozás, vanádiumozás, volframozás stb.; 
nemfémes elemekkel a cementálás, nitridálás, boridálás, szulfidálás, szilikálás stb.; 
több elemmel a nitrocementálás, karbonitridálás, titánnitridálás, oxinitridálás, szulfonitridálás, 
oxikarbonitridálás, krómalitálás, krómboridálás stb. valósul meg. 
Ezek közül széles körű ipari alkalmazást mutat az acélok felületkezelésére alkalmazott cementálás és 
nitridálás. 
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Acélok cementálása
Az ausztenites állapotban (A3 hőmérséklet felett) történő cementálás során az egyébként 

nem edzhető, azaz "betétben edzhető" (C<0,2 %) acél vékony felületi kérgét karbonban 

feldúsítják (C>0,35 %). 

Cementálósó: NaCN + KCl + BaCl2

Cementálógáz:

CO + H2 + CH4 + CO2

 

Acélok cementálása 
Az ausztenites állapotban (A3 hőmérséklet felett) történő cementálás (ábra) során az egyébként nem 
edzhető, azaz „betétben edzhető" (C < 0,2%) acél vékony felületi kérgét karbonban feldúsítják (C > 
0,35%). 
Ebben a folyamatban a munkadarab felületi rétegében a karbontartalmat 0,75…1,2%-ra dúsítják fel 
diffúzió útján. A szokásos kéregvastagság 0,1…3,0 mm. A legtöbb esetben a cementálást követően 
edzik a munkadarabot (ún. betétedzés), így viszonylag egyszerű eszközökkel jó minőségű kéreganyag-
kombinációt valósítanak meg. A létrejött kemény, kopásálló felületi zóna és a szívós, nagy szilárdságú 
mag klasszikus példája az anyagtulajdonságok célirányos egyesítésének.  
  
 
  



922 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

Betétedzés = cementálás + edzés

A cementálást követő 
"magedzés" során a szívósan 
maradó magot finom-
szemcséssé teszik ill. a 
"kéregedzéssel" nagy 
kopásállóságú kemény felületet 
állítanak elő.
A létrejött kemény, kopásálló 
felületi zóna és a szívós, 
nagyszilárdságú mag
klasszikus példája az 
anyagtulajdonságok célirányos 
egyesítésének. Cementálásnál 
mód van parciális kezelésre
is, a nem kívánt felületek 
levédésével (pl. galvanikus 
rézbevonattal). 

 

A cementálást követő „magraedzés" során a szívósan maradó magot finomszemcséssé teszik, illetve 
a „kéregedzéssel" nagy kopásállóságú kemény felületet állítanak elő. 
Cementálásnál mód van parciális kezelésre is, a nem kívánt felületek levédésével (pl. galvanikus réz-
bevonattal). A hagyományos cementálási technológiák (szilárd közegű szemcsés, pasztás; folyékony 
közegű sófürdős, csepegtetős; gázközegű eljárások) mellett újabb technológiák is megjelentek: ionos, 
fluidizált közegű, vákuumos cementálás. 
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Cementált munkadarabok edzése

A cementált munkadarabok felületének 
széntartalma kb. 0,8%, a magé 0,1...0,25%, 
ennek következtében különbözők az 
ausztenitesítési és a martenzites átalakulási 
hőmérsékletei is. 

a) Közvetlen edzés a cementálás hőmérsékletéről;
b) Egyszeri edzés a mag edzési hőmérsékletéről;
c) Lágyítás, majd forgácsolás után egyszeri edzés

a mag edzési hőmérsékletéről;
d) Cementálást követő izotermikus lágyításhoz 

kapcsolt egyszeri edzés;
e) Kettős edzés úgy, hogy a cementálás után 

lehűtött munkadarabokat újból felmelegítve 
először a mag, majd a cementált réteg 
ausztenites átalakulásának hőmérsékletéről 
történik az edzés.

 

A cementált munkadarabok felületének széntartalma kb. 0,8%, a magé 0,1...0,25%, ennek következ-

tében különbözők az ausztenitesítési és a martenzites átalakulási hőmérsékletei is. Így tehát a 
következő lehetőségek adódnak: 

• Közvetlen edzés a cementálás hőmérsékletéről; 

• Egyszeri edzés a mag edzési hőmérsékletéről; 

• Lágyítás, majd forgácsolás után egyszeri edzés a mag edzési hőmérsékletéről; 

• Cementálást követő izotermikus lágyításhoz kapcsolt egyszeri edzés; 

• Kettős edzés úgy, hogy a cementálás után lehűtött munkadarabokat újból felmelegítve elő-
ször a mag, majd a cementált réteg ausztenites átalakulásának hőmérsékletéről történik az 
edzés. 
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Plazmanitridálás

A ferrit-perlites ill. nemesített állapotban (A1 alatt) végzett 
nitridáláskor a felületbe jutó atomos nitrogén elsősorban - az ott 
lévő nitridképző ötvözőkkel (Cr, Al, Mo) történő reakciója révén -
nagykeménységű nitridvegyületek létrejöttével biztosít jó felületi 
kopásállóságot.
Az így kapott kéreg keményebb és megeresztésállóbb, mint a 
cementálás + edzés ill. a felületedzés utáni martenzites kéreg, mely 
a 180...220 C-os feszültségcsökkentő megeresztés 
hőmérsékletéig alkalmazható. 

Nitridálás

 

Acélok nitridálása 
A ferrit-perlites, illetve nemesített állapotban (A1 alatt) végzett nitridáláskor (ábra) a felületbe jutta-
tott atomos nitrogén – az ott lévő nitridképző ötvözőkkel (Cr, Al, Mo) történő reakciója révén – első-
sorban nagy keménységű nitridvegyületek létrejöttével biztosít jó felületi kopásállóságot. Az így ka-
pott kéreg keményebb és megeresztésállóbb, mint a cementálás + edzés, illetve a felületedzés utáni 

martenzites kéreg, mely a 180…220 C-os feszültségcsökkentő megeresztés hőmérsékletéig alkal-
mazható (táblázat). 
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Nitridálás jellemzői

 

A nitridálás az egyik legelterjedtebben alkalmazott diffúziós eljárás. Nitridálás következtében az acél 

alapanyagú munkadarabok felületén vékony, tömör vas‑nitrid réteg (Fe2N, Fe4N) képződik, amelynek 
kopási és siklási tulajdonságai kedvezőek, alatta pedig egy nitridekben szegényebb diffúziós zóna 
helyezkedik el. A vegyületi zóna keménysége elérheti az 1100 HV értéket, vastagsága a néhány mik-
ront, a diffúziós zónáé pedig a 0,1…1,0 mm-t. A nitridálási technológiák nitrogénleadó közeg és be-
rendezés tekintetében az ábra szerint csoportosíthatók. 
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A nitridálás jellegzetességei (ábra): 
A nitridált kéreg maximális keménysége növekvő kezelési hőmérséklettel csökken, növekvő kezelési 
időtartammal növekszik. A nitridált kéreg vastagságát – vagyis a növelt nitrogénkoncentrációjú zóna 
mélységirányú kiterjedését – a hőmérséklet és az idő növelése egyaránt növeli, miközben a felszín 
nitrogénkoncentrációja gyakorlatilag nem változik. 

Az 500…550 C-os nitridálás megfelelő (kb. 0,3…0,4% C-tartalmú, nitridképzőkkel ötvözött,  

600…650 C-os megeresztéssel nemesített) acélon keményebb kérget hoz létre, mint a betétedzés 
(cementálás + edzés). 

A nitridált kéreg legkeményebb része nem közvetlenül a felületen van, hanem a beljebb lévő '-fázisú 
vagy a martenzitessé alakuló nitro-ausztenites rétegbe esik. A hatásos nitridképzők (Al, Cr, Mo) az 
elérhető kéregvastagságot ugyan csökkentik, de keménységnövelő hatásuk bizonyos értelemben 
szuperponálódik. 
Az ötvözött acélok kérgesítésének eredménye (maximális keménység, kéregvastagság) az ötvözetle-
nekétől eltérően alakul, hiszen Fe3C, illetve Fe4N mellett M3C, M4N stb. vegyületek is képződnek. 
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Nitridálás alkalmazási példája

Nitridált kéreg ötvözetlen acélon Nitridált fogaskerék

Nitridekből álló vegyületi „fehér kéreg”

 

Nitridálás sófürdőben 
Alapeljárásnak azt a technológiát tekinthetjük, ahol a fürdő kénvegyületek és cianidsók megolvasztott 
keverékéből áll. A szokásos kezelés hőmérséklete 540…600 ºC, időtartama 2…3 óra. A kéregben 
nitridek mellett karbidok és szulfidok is létrejönnek. A Tenifer-eljárás levegőátfúvással kombinálva 
kénmentes módszert alkalmaz. 
A munka- és környezetvédelmi követelmények szigorodása miatt előtérbe kerültek a cianidsómentes 
technológiák. Ilyen például a „Sursulf" eljárás, ahol alkálicianátból naszcensz nitrogén szabadul fel, 
miközben a cianátok karbonátokká oxidálódnak. A jelenlévő lítiumsók az oxidáció sebességét mintegy 
a felére csökkentik. Speciális regeneráló sók hozzáadásával a karbonátok újra aktív nitridálószerré, 
cianáttá alakíthatók. Ha a fürdő ként is tartalmaz, a kezelt darabok kérgében kénvegyületek keletkez-
nek. Megfelelő folyamatvezetés esetén a Sursulf-fürdők cianidtartalma kisebb, mint 0,2%. A Tenifer-
TFI eljárásnál ezt az értéket 3%-ban adják meg. 
 
Nitridálás gázközegben 
Rendszerint ammónia gázt disszociálnak 500…550 ºC-on, és a keletkező naszcensz nitrogén a felület-
be diffundál. A szükséges kezelési idő 12…96 óra, a diffúziós rétegmélység 0,15…0,70 mm. 
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Ionnitridálás

• Kis nyomású (2·102 Pa) 
nitrogéntartalmú 
atmoszférában;

• Munkadarab katódként (-), az 
acéltartály anódként (+) 
kapcsolva, 500…1000 V 
feszültség-különbséggel;

• A feszültség hatására a gáz 
ionizálódik ill. az ionok 
felgyorsulva a katódfelülethez 
ütköznek → az oxidréteget 
megbontják → az ionizált tér 
vasban feldúsul → a leporladt 
vas a disszociált nitrogénnel 
FeN molekulákká egyesül → 
ezek a katódfelületbe 
beépülnek és ugyanakkor 
felomlanak;

• A vas részt vesz a további 
folyamatban, amíg a nitrogén
tovább diffundál 

 

Ion- (plazma-) nitridálás 
A nitrogént alacsony nyomású munkatérben, áramerős glimmkisülés plazmájaként juttatják a mun-
kadarab felületére (ábra). A munkadarab felmelegedését a diffúzióhoz szükséges 350…600 ºC-ra az 
ionok ütközési energiája biztosítja. A kezelési idő a kívánt kéregmélységtől és a munkadarab anyagá-
tól függően 10 perc és 36 óra között változik. 
Ez az egyetlen olyan nitridálási eljárás, ahol lehetőség van monofázisú vegyületi zóna és 
nitridhálómentes diffúziós zóna kialakítására. 
Az ionos nitridálás további előnye, hogy minimális a munkadarabok elhúzódása, illetve méretváltozá-
sa, ami többnyire szükségtelenné teszi az utólagos megmunkálást. Kielégíti a munka- és környezetvé-
delmi követelményeket, jól automatizálható, így alkatrészgyártó sorokba közvetlenül beilleszthető. 
Ionos nitridálásra szinte valamennyi acél- és öntöttvasféleség alkalmas. 
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Acélok nitrocementálása és karbonitridálása

• A munkadarab felületi rétegében a karbon és a nitrogén egyidejű dúsításával egyesítik 

a két különálló eljárás előnyeit.

• Magas hőmérsékletű folyamatoknál (nitrocementálás) a karbon diffúziója a döntő, és 

szén-nitrogén tartalmú, martenzit jellegű fázis alakul ki (közeg: hordozógáz + földgáz + 

ammónia).

• Alacsony hőmérsékletű technológiáknál (karbonitridálás) karbonitrideket tartalmazó 

vegyületi zóna és alatta növelt nitrogén- és karbontartalmú diffúziós zóna képződik.

• A karbonitridálás só- és gázközegből egyaránt elvégezhető. Gyakorlati megvalósítására 

számos eljárást szabadalmaztattak a hőkezelő berendezéseket gyártó világcégek 

(Nidroc-eljárás az Aichelin cégnél, Nikotriev-eljárás az Ipsen cégnél, Oxycad-eljárás a 

Safed cégnél stb.).

 

Acélok nitrocementálása és karbonitridálása 
A munkadarab felületi rétegében a karbon és a nitrogén egyidejű dúsításával egyesítik a két különálló 
eljárás előnyeit. Magas hőmérsékletű folyamatoknál (nitrocementálás) a karbon diffúziója a döntő, és 
szén–nitrogén tartalmú, martenzit jellegű fázis alakul ki. Alacsony hőmérsékletű technológiáknál 
(karbonitridálás) karbonitrideket tartalmazó vegyületi zóna és alatta növelt nitrogén- és 
karbontartalmú diffúziós zóna képződik. 
A karbonitridálás só- és gázközegből egyaránt elvégezhető. Gyakorlati megvalósítására számos eljá-
rást szabadalmaztattak a hőkezelő berendezéseket gyártó világcégek (Nidroc-eljárás az Aichelin cég-
nél, Nikotriev-eljárás az Ipsen cégnél, Oxycad-eljárás a Safed cégnél stb.). 
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Acélok boridálása és szilikálása

• A bór rendkívül kis mértékben oldódik vasban, ezért bórleadó közegben a termikus 

kezelés során FeB és Fe2B-ből álló vegyületi zóna képződik a munkadarabok 

felületén. A réteg vastagsága ~0,15 (max. 0,3) mm, mikrokeménysége eléri a 2000 HV-t. 

A boridált felületek jó siklási tulajdonságokkal rendelkeznek, alacsony a hideghegedési 

hajlamuk, kiváló a korróziós, eróziós és kavitációs ellenállásuk. A boridálás történhet 

gázközegből (BCl3+H2, B2H6+H2; 800…850 ºC; 3…6 óra), sófürdőből (Na2B4O7+Ba2O3; 

950 ºC; 2…6 óra) és szilárd közegből (amorf bór por + Al2O3 + katalizátor; 1000 ºC; 6 

óra) vagy ionosan is.

• Szilikálásra általában gázközegű eljárást alkalmaznak. A kezelendő munkadarabokat 

szilicium-karbiddal együtt, klórgázzal átáramoltatott, fűtött forgócsöves kemencébe 

helyezik. A kezelési hőmérséklet 950…1000 ºC, kezelési idő ~2 óra. A legfeljebb 1 mm 

vastagságú réteg 15%-ig terjedő Si-tartalmú α-keverék-kristályból áll, de kisebb 

mennyiségben Fe3Si-fázis is előfordul. A szilicides rétegek korrózióállósága kiváló, 

elsősorban savakkal szemben.

 

Acélok boridálása és szilikálása 
A bór rendkívül kis mértékben oldódik vasban, ezért bórleadó közegben a termikus kezelés során FeB 
és Fe2B-ből álló vegyületi zóna képződik a munkadarabok felületén. A réteg vastagsága ~0,15 (max. 
0,3) mm, mikrokeménysége eléri a 2000 HV-t. A kéregnek az alapszövethez kapcsolódására az igen 
kedvező „fokozatos" kötődés a jellemző. A boridált felületek jó siklási tulajdonságokkal rendelkeznek, 
alacsony a hideghegedési hajlamuk, kiváló a korróziós, eróziós és kavitációs ellenállásuk. A boridálás 
történhet gázközegből, sófürdőből és szilárd közegből (por, szemcse) vagy ionosan is. 
Szilikálásra általában gázközegű eljárást alkalmaznak. A kezelendő munkadarabokat szilicium-
karbiddal együtt, klórgázzal átáramoltatott, fűtött forgócsöves kemencébe helyezik. A kezelési hő-
mérséklet 950…1000 ºC, kezelési idő ~2 óra. A legfeljebb 1 mm vastagságú réteg 15%-ig terjedő Si-
tartalmú α-keverék-kristályból áll, de kisebb mennyiségben Fe3Si-fázis is előfordul. A szilicides réte-
gek korrózióállósága kiváló, elsősorban savakkal szemben. 
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boridálás

kromálás

alitálás serardírozás

 

A boridálás (bal felső ábra) történhet szilárd közegből (por, szemcse) is. 
Porba ágyazásnál ferro-krómot alkalmaznak megfelelő katalizátorok jelenlétében 8…15 órás, 
950…1050 ºC-os izzítással (jobb felső ábra). 
A bal alsó ábra az alitálás, a jobb alsó ábra a serardírozás vázlatát mutatja. 
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Termokémiai kezelés fémes elemekkel 

Kromálás:

• Tribológiai célokra elsősorban krómot diffundáltatnak magas karbontartalmú acélok 

felületi rétegébe, és a keletkező krómkarbidok keménységnövelő hatását használják fel.

• Porba ágyazásnál ferro-krómot alkalmaznak megfelelő katalizátorok jelenlétében 8…15 

órás, 950…1050 ºC-os izzítással.

• Gázközegű eljárásnál króm-, ferrokrómporból sósavval vagy klórgázzal króm-kloridot 

állítanak elő, és azt reagáltatják a munkadarab felületével. A kezelés ideje és hőmérséklete 

azonos az előzőével. A kialakuló réteg legfeljebb 0,1 mm vastag, keménysége függ az 

alapacél karbontartalmától: 250…1350 HV értékű.

Ismeretesek olyan kombinált technológiák is, amelyeknél a kezelendő fémtárgyra 

galvanikus úton viszik fel a kiválasztott fémet és azt utána aktív gázban 

bediffundáltatják. Ilyen eljárások például a következők:

• acél anyagra ón leválasztása és nitrogén atmoszférában történő diffundáltatása („Stanal");

• acél anyagra bronzötvözet leválasztása és nitrogénben történő diffundáltatása („Forez");

• sárgaréz és bronz anyagokra ón + kadmium leválasztása és levegőben történő 

diffundáltatása („Delsun");

• alumíniumötvözetekre indiumalapú komplex ötvözet leválasztása és levegőn történő 

diffundáltatása („Zinal").

 

Termokémiai kezelés fémes elemekkel 
Fémtárgyak felületvédelme fémes anyagok (Al, Zn, Sn, Cu, Cr) termikus diffúziójával is kialakítható. 
Tribológiai célokra elsősorban krómot diffundáltatnak magas karbontartalmú acélok felületi rétegé-
be, és a keletkező krómkarbidok keménységnövelő hatását használják fel. Porba ágyazásnál ferro-
krómot alkalmaznak megfelelő katalizátorok jelenlétében 8…15 órás, 950…1050 ºC-os izzítással. Gáz-
közegű eljárásnál króm-, ferrokrómporból sósavval vagy klórgázzal króm-kloridot állítanak elő, és azt 
reagáltatják a munkadarab felületével. A kezelés ideje és hőmérséklete azonos az előzőével. A kiala-
kuló réteg legfeljebb 0,1 mm vastag, keménysége függ az alapacél karbontartalmától: 250–1350 HV 
értékű. 
Ismeretesek olyan kombinált technológiák is, amelyeknél a kezelendő fémtárgyra galvanikus úton 
viszik fel a kiválasztott fémet és azt utána aktív gázban bediffundáltatják. Ilyen eljárások például a 
következők: 

• acél anyagra ón leválasztása és nitrogén atmoszférában történő diffundáltatása („Stanal"); 

• acél anyagra bronzötvözet leválasztása és nitrogénben történő diffundáltatása („Forez"); 

• sárgaréz és bronz anyagokra ón + kadmium leválasztása és levegőben történő diffundáltatása 
(„Delsun"); 

• alumíniumötvözetekre indiumalapú komplex ötvözet leválasztása és levegőn történő diffun-
dáltatása („Zinal"). 
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Felületi ráolvasztás

A felületre előzetesen vagy kezelés közben felvitt bevonatréteg 
részlegesen vagy teljesen megolvad, de a kezelendő tárgy felülete 
nem. 

 

Felületi ráolvasztás 
A felületi ráolvasztásra (ábra) jellemző, hogy a felületre előzetesen vagy kezelés közben felvitt bevo-
natréteg részlegesen vagy teljesen megolvad, de a kezelendő tárgy felülete nem. 
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Tüzi mártó fémbevonás 

A fémolvadékba mártással végzendő tűzi mártó fémbevonás (cinkezés vagy horganyzás, 
ónozás, ólmozás, alumíniumozás, …) után a legkülső, tisztán bevonófémet tartalmazó réteg 
többszörös átmeneti diffúziós réteggel kötődik a kezelt tárgy felületéhez. Természetesen 
csak olyan bevonó fémek jöhetnek szóba, amelyek a munkadarab anyagának 
olvadáspontjánál lényegesen kisebb hőmérsékleten olvadnak meg. 

 

Tűzi mártó fémbevonás 
A fémolvadékba mártással (ábra) végzendő tűzi mártó fémbevonás (cinkezés, ónozás, ólmozás, alu-
míniumozás stb.) után a legkülső, tisztán bevonófémet tartalmazó réteg többszörös átmeneti diffúzi-
ós réteggel kötődik a kezelt tárgy felületéhez. Természetesen csak olyan bevonó fémek jöhetnek 
szóba, amelyek a munkadarab anyagának olvadáspontjánál lényegesen kisebb hőmérsékleten olvad-
nak meg. 
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Termikusan szórt rétegek utókezelése 

A hőkezeléssel, lánggal, plazmával,
elektronsugárral vagy lézerrel végezhető
kezelés egyik fő alkalmazási területe a termikus 
szórással felvitt adhéziósan tapadó, porózus, 
inhomogén rétegek utókezelése. Hatására a 
felszórt réteg tömörödik, homogenizálódik, 
simább felületűvé válik illetve a nagy 
hőmérsékletű diffúziós folyamatok révén 
növekszik az alapanyaghoz való tapadásának 
szilárdsága. 

 

Termikusan szórt rétegek utókezelése 
A hőkezeléssel, lánggal, plazmával, elektronsugárral vagy lézerrel végezhető kezelés (ábra) egyik fő 
alkalmazási területe a termikus szórással felvitt adhéziósan tapadó, porózus, inhomogén rétegek 
utókezelése. Hatására a felszórt réteg tömörödik, homogenizálódik, simább felületűvé válik, illetve a 
nagy hőmérsékletű diffúziós folyamatok révén növekszik az alapanyaghoz való tapadásának szilárd-
sága. 
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Tűzi mártó fémbevonással nem létrehozható vastagságú, agresszív korróziós közegek 

hatásának ellenálló fémrétegek kialakítása a védendő tárgy felületén. A bevonó fémet a 

munkadarab megfelelően előkészített felületén hozzák olvadék állapotba.

Jellemző példa az acéltartályok belső felületének savállóvá tétele ún. homogén 

ólmozással. A csíkokra vágott ólomlemezeket az előónozott vasötvözet felületére 

felhelyezve, nagyhőmérsékletű lánggal végzik a ráolvasztást. Az ón párnarétegre azért 

van szükség, mert a vas és az ólom kölcsönösen oldhatatlan, így direkt kötés nem jönne 

létre.

A hőkezeléskor, azaz kemencében történő ráolvasztáskor semleges, vagy redukáló 

atmoszférában végzik a hevítést, a hőntartást és a lehűtést is, lehetőséget adva a diffúziós 

folyamatok megfelelő lejátszódásának, ill. a belső sajátfeszültségek elkerülésének.

Vastag fémbevonatok ráolvasztása 

 

Vastag fémbevonatok ráolvasztása 
Fontos alkalmazást jelent a tűzi mártó fémbevonással nem létrehozható vastagságú, agresszív korró-
ziós közegek hatásának ellenálló fémrétegek kialakítása a védendő tárgy felületén. Ilyenkor a bevonó 
fémet nem olvadékfürdő alakjában használják, hanem a munkadarab megfelelően előkészített felüle-
tén hozzák olvadék állapotba. 
Jellemző példa az acéltartályok belső felületének savállóvá tétele ún. homogén ólmozással. A csíkok-
ra vágott ólomlemezeket az előónozott vasötvözet felületére felhelyezve nagy hőmérsékletű lánggal 
végzik a ráolvasztást. Az ón párnarétegre azért van szükség, mert a vas és az ólom kölcsönösen oldha-
tatlan, így direkt kötés nem jönne létre. A hőkezeléskor, azaz kemencében történő ráolvasztáskor 
semleges vagy redukáló atmoszférában végzik a hevítést, a hőntartást és a lehűtést is, lehetőséget 
adva a diffúziós folyamatok megfelelő lejátszódásának, illetve belső sajátfeszültségek kialakulása 
elkerülésének. 
 
 
 

  



15. A felületkezelés technológiái 937 

© Bagyinszki, OE www.tankonyvtar.hu  

Felületötvözés
A felületötvözés, nagy 
energiasűrűségű hőforrásokkal (lézer, 
elektronsugár) végzett felületi 
átolvasztás, amelynek során az 
előzetesen vagy a folyamat közben 
felvitt ötvözőanyag belekeveredik, 
beleolvad, beleötvöződik az alapanyag 
megolvasztott, majd gyorsan 
megdermedő felületi rétegébe.
A rendszerint por alakú ötvözőanyag
felvihető kötőanyaggal vagy anélkül. 
Kötőanyagként pl. acetonban oldott 
cellulózt alkalmaznak, míg kötőanyag 
nélküli felvitelhez a termikus szórás 
vagy a közvetlen ráfúvás (rászórás) 
jöhet szóba. Némely ötvözőanyag
felületre juttatható vékony fóliaként vagy 
galvanikus úton is. A lézer-, elektron-
vagy plazmasugárral végezhető 
felületötvözés célja elsősorban sav-, 
hő- vagy kopásálló réteg kialakítása.

 

Felületötvözés 
A felületötvözés, nagy energiasűrűségű hőforrásokkal (lézer, elektronsugár) végzett felületi átolvasz-
tás, amelynek során az előzetesen vagy a folyamat közben felvitt ötvözőanyag belekeveredik, beleol-
vad, beleötvöződik az alapanyag megolvasztott, majd gyorsan megdermedő felületi rétegébe. 
A rendszerint por alakú ötvözőanyag felvihető kötőanyaggal vagy anélkül. Kötőanyagként pl. aceton-
ban oldott cellulózt alkalmaznak, míg kötőanyag nélküli felvitelhez a termikus szórás vagy a közvetlen 
ráfúvás (rászórás) jöhet szóba. Némely ötvözőanyag felületre juttatható vékony fóliaként vagy galva-
nikus úton is. A lézer-, elektron- vagy plazmasugárral végezhető felületötvözés célja elsősorban sav-, 
hő- vagy kopásálló réteg kialakítása. Az ábra elektronsugaras felületötvözéssel elérhető 
megeresztésállóság-javulást mutat egy hidegalakító és egy melegalakító szerszámacél esetében. 
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Elektronsugaras felületötvözéssel elérhető megeresztésállóság-
javulás hideg- és melegalakító szerszámacélon

 

A felületötvözés (ábra) lehetőséget ad arra, hogy olcsó szerkezeti anyagból készült munkadarab felü-
leteinek tulajdonságait szelektíven úgy változtassák meg, hogy a helyi igénybevételnek leginkább 
ellenálljon. Mivel a viszonylag olcsó alapanyag kedvező felületi tulajdonságai kevés drága ötvözővel 
létrehozhatók, az eljárás alkalmazása a műszaki előnyök mellett jelentős gazdasági megtakarítással is 
jár. Műszaki előnyökön egyrészt a termékminőség javulása, másrészt az újabb konstrukciós lehetősé-
gek értendők. 
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Lézeres felületötvözés

A viszonylag olcsó alapanyag kedvező felületi 
tulajdonságai kevés drága felületötvözővel
létrehozhatók, így az eljárás a műszaki előnyök 
mellett jelentős gazdasági megtakarítással is jár. 
A vonal mentén haladó (pásztázó) fénysugár csak 
azon a területen vált ki olvadékáramlást, ahová 
fókuszálódik. A haladási irányra merőlegesen 
rezgetett sugárnál a helyi olvadékáramlás a teljes 
szélességre kiterjed. Ekkor az áramlás több irányú, 
ami az ötvöző keveredését elősegíti.
Igen nagy előnye az is, hogy az oldódási határt 
többszörösen túllépő összetételű ötvözetek 
hozhatók létre (pl.: Fe-Mo 28…36 %).
Alkalmazható többek között bonyolult kialakítású 
alkatrészek felületi tulajdonságainak helyi 
megváltoztatására.
A gyakorlati alkalmazások azt mutatják, hogy 
gyorsacél szerszám kiválasztott felületeit volfrám-
karbiddal ötvözve a forgácsoló szerszám 
élettartama 100…200 %-kal nő, alumínium
felületének a hőállósága jelentősen növelhető Fe
vagy Mn és Ni felületi beötvözésével. 

 

A vonal mentén haladó (pásztázó) fénysugár csak azon a területen vált ki olvadékáramlást, ahová 
fókuszálódik. A haladási irányra merőlegesen rezgetett sugárnál a helyi olvadékáramlás a teljes szé-
lességre kiterjed. Ekkor az áramlás többirányú, ami az ötvöző keveredését elősegíti. A dendritek mor-
fológiájából arra következtetnek, hogy a hűlési sebesség az ötvözött kéregben, a teljes megolvadt 
vékony felületi rétegben azonos. A lézersugaras felületötvözés igen nagy előnye az is, hogy az oldó-
dási határt többszörösen túllépő összetételű ötvözetek hozhatók létre (pl. Fe-Mo 28…36%). 
A lézeres felületötvözés (ábra) műszaki gazdasági előnyeinél fogva rendkívül széles körben alkalmaz-
ható, különös tekintettel bonyolult kialakítású alkatrészek felületi tulajdonságainak helyi megváltoz-
tatására. A gyakorlati alkalmazások azt mutatják, hogy gyorsacél szerszám kiválasztott felületeit volf-
rám-karbiddal ötvözve a forgácsoló szerszám élettartama 100–200%-kal nő, míg az alumínium felüle-
tének a hőállósága Fe vagy Mn és Ni felületi beötvözésével jelentősen növelhető. 
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Felrakó hegesztés

A felületötvözéshez hasonló elvet, de kisebb 
teljesítménysűrűséget és dermedési sebességet 
megvalósító felrakó hegesztési eljárások a vastagabb 
rétegek létrehozásának módszerei.

A kötőhegesztésnél megismert ömlesztő eljárások közül 
elsősorban ívhegesztéssel lehet felrakó hegesztést 
végezni. A bevonatos elektróda, pálca, huzal, (tömör, 
porbeles), szalag (tömör, porbeles) hozaganyagból, 
hegeszthető vagy előmelegítéssel (esetleg közbenső 
réteg felrakásával) hegeszthetővé tett alapanyagokon
(gyakran acélokon) akár 15 mm vastag rétegek is 
kialakíthatók.

A hozaganyagok összetételüket tekintve vasalapúak vagy 
vasban szegények lehetnek. Míg az előbbiek között 
alacsony- és közepes ötvözőtartalmúak (túlnyomórészt 
martenzites szövetszerkezetű réteget eredményezők), 
magas ötvözőtartalmúak (kopásálló vagy korrózióálló 
ausztenites szövetszerkezetű réteget eredményezők), vagy 
szívós anyagrétegbe beágyazódó nagykeménységű 
fázisokat tartalmazók lehetnek, addig az utóbbiak a Co-
vagy Ni-bázisú keményötvözetek, a fémkarbidok, vagy a 
nemvas fémek ill. ötvözeteik közül kerülnek ki. 

 

Felrakó hegesztés 
A felületötvözéshez hasonló elvet, de kisebb teljesítménysűrűséget és dermedési sebességet megva-
lósító felrakó hegesztési eljárások a vastagabb rétegek létrehozásának módszerei. A kötőhegesztés-
nél megismert ömlesztő eljárások közül elsősorban ívhegesztéssel lehet felrakó hegesztést végezni: 

• Szikrahegesztéskor a felhegesztett réteggel megegyező anyagú rezgetett elektróda és a mun-
kadarab érintkezésekor – az áramforrás feltöltött kondenzátorainak kisülése révén – keletke-
ző szikrakisülés az elektródából darabokat tép le (elektroerózió), amelyek a munkadarabbal 
kohéziós kapcsolatba kerülnek. A hegesztőfej a rezgőmozgáson kívül az elektróda fogyási se-
bességével megegyező sebességű előtolómozgást is végez. 

• Bevont elektródás kézi ívhegesztés során a hegesztőív – mint hosszan tartó elektromos kisü-
lés – megömleszti az alapanyag felületi rétegét és a keramikus bevonatú elektródát, amelyek 
közös ömledékfürdőjéből dermed meg a felrakott varratfém. 

• Porbeles huzalelektródával végzett ívhegesztés esetében az elektromos ív által megömlesz-
tett elektródahuzal portöltetének egy része gázzá alakulva védi az ömledékfürdőt. 

• Fedett ívű hegesztés során a tekercselhető, fogyó csupasz elektródahuzal (tömör vagy porbe-
les) és a munkadarab között létrehozott ív fedőpor alatt ég. A fedőpor feladatai: salakképzés, 
ötvözés, ívstabilizálás, levegő kizárása. 

• Elektro-salakhegesztéskor a varratömledék védelmét biztosító, fedőporból képzett folyékony 
salak – az ívköznél jobb elektromos vezetőképessége révén – az ív kialvása után zárja az 
áramkört. A fellépő ellenállás hatására a salakban hő fejlődik, kb. 2300°C-ra felhevül, és a fo-
lyamatosan előtolt elektródahuzalt, valamint keskeny sávban a munkadarabokat megolvaszt-
ja, közös varratömledéket képezve. 
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• Plazma-fogyóelektródás védőgázos ívhegesztés esetében elsőként  az AFI-ív gyullad ki, majd 
néhány másodperc után a plazmasugár önmagától létrejön. A plazma által stabilizált AFI-ív 
nagy huzalkinyúlással nagy fajlagos leolvadást eredményez, a hegesztési sebesség megnövel-
hető. 

• Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztés során a tárolódobra feltekercselt elektródahuzalt – a 
leolvadással megegyező sebességgel – előtoló-berendezés juttatja el a hegesztés helyére. Az 
elektromos ív a huzal és az alapanyag között ég. Az áramhozzávezetés közel az ívhez történik, 
így nagy áramsűrűségek érhetők el. A megömlesztett anyag levegőtől való védelmét az elekt-
ródahuzal körül koncentrikusan elhelyezkedő fúvókán kiáramló védőgáz által létesített gáz-
burok biztosítja. 

• Kettősgázfúvókás fogyóelektródás ívhegesztéskor két fúvókán keresztül 80–85% szén-dioxid 
és 15–20% argon védőgázt vezetnek az ívhez úgy, hogy az argon gázburok csak a huzalvég 
környezetében létesítsen semleges védőgáz-atmoszférát. Az elrendezés következtében a he-
gesztőhuzalról finomcseppes fémátvitellel jut a hozaganyag a huzal tengelyirányában a heg-
fürdőbe. 

• Volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés során a volfrámelektróda és az alap-
anyag között ég az ív. Az ömledéket semleges (nemes) védőgáz védi. Ha a védőgáz argon, 
AVI-hegesztésről beszélünk. Az ív gyújtására egy nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áramfor-
rás szolgál, amely szikrakisülés révén ionizálja az ívközt, és ezzel lehetővé teszi az ív begyújtá-
sát az elektróda alapanyaghoz való érintése nélkül. 

• Plazmasugár-hegesztésnél az ív a volfrámelektróda és a rendszerint vízhűtésű rézfúvóka bel-
ső fala között ég (nem átvitt ív), s így a plazmasugár kiválik az ívoszlopból. Az ívgyújtást nagy-
frekvenciás áramforrás (NF) által létrehozott szikrakisülések biztosítják.A hegfürdőt külön vé-
dőgáz óvja, amit a külső fúvóka vezet az ív, illetve. a plazmasugár köré. 

• Plazmaívhegesztés során a plazmafúvóka által leszűkített ív a volfrámelektróda és a munka-
darab között ég (átvitt ív). A plazmaív megfelelő koncentrálását fókuszáló gáz segíti elő. A 
többi azonos a plazmasugár-hegesztésnél említettekkel. 

A bevonatos elektróda, pálca, huzal, (tömör, porbeles), szalag (tömör, porbeles) hozaganyagból, he-
geszthető vagy előmelegítéssel (esetleg közbenső réteg felrakásával) hegeszthetővé tett alapanyag-
okon (gyakran acélokon) akár 15 mm vastag rétegek is kialakíthatók. A hozaganyagok összetételüket 
tekintve vasalapúak vagy vasban szegények lehetnek. Míg az előbbiek között alacsony és közepes 
ötvözőtartalmúak (túlnyomórészt martenzites szövetszerkezetű réteget eredményezők), magas 
ötvözőtartalmúak (kopásálló vagy korrózióálló ausztenites szövetszerkezetű réteget eredményezők) 
vagy szívós anyagrétegbe beágyazódó nagy keménységű fázisokat tartalmazók lehetnek, addig az 
utóbbiak a Co- vagy Ni-bázisú keményötvözetek, a fémkarbidok vagy a nem vasfémek, illetve ötvöze-
teik közül kerülnek ki. 
A szerszámok és gépalkatrészek felrakása, illetve javítása igen előnyös lehet, mert nemcsak az erede-
tinek megfelelő minőség érhető el, hanem a hegesztőanyag és -technológia körültekintő megválasz-
tásával a felújítás az eredetinél hosszabb élettartamot is eredményezhet. 
A felrakó és javító hegesztések varratának összetétele általában nagyon eltér az alapanyagétól, elő-
fordulhat, hogy a keveredés miatt az első varrat vagy réteg tulajdonsága merőben különbözik az 
alapanyagétól és a varratétól. Megnő pl. az edződési hajlama, vagy olyan kiválások jelentkeznek, 
amelyek következtében elrepedhet. Ezek csak az acélok tulajdonságváltozásait figyelembe vevő he-
gesztés-technológia kidolgozásával és megvalósításával kerülhetők el, amihez az alapanyag és a he-
gesztőanyag összetételének ismerete elengedhetetlenül szükséges. 
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Szerszámok felrakó hegesztése 1. 

• A szerszámacélok az összetételükből következően edződésre rendkívül hajlamosak, 

ezért hegesztéskor elő kell melegíteni őket.

• Erősen ötvözött (hideg- és melegalakító, forgácsoló) szerszámacélok közös jellemzője, 

hogy az edzési hőmérsékletről 400…600 ° C hőmérséklet-tartományba (az 

előmelegítési hőmérsékletre) kb. fél órán belül lehűtve, több napon át is lágyak, 

ausztenites szövetszerkezetűek maradnak.

• Az alapanyaghoz hasonló összetételű hozaganyaggal kell hegeszteni, így az említett 

hőmérséklet-tartományban még többórás munka után is képlékeny mind az alapanyag, 

mind pedig a varrat, ezért a repedésveszély elhanyagolható.

• A hegesztés befejezése után anélkül hogy tovább hűtenének, lágyítást végeznek, 

hogy a dolgozófelület a varratból forgácsolással kimunkálható legyen.

• A megmunkálást edzésnek és keményítő megeresztésnek kell követnie, a szerszám 

felhasználási területének megfelelően.

 

Szerszámok felrakó hegesztése 
A szerszámacélok az összetételükből következően edződésre rendkívül hajlamosak, ezért hegesztés-
kor elő kell melegíteni azokat. Erősen ötvözött (hideg- és melegalakító, forgácsoló) szerszámacélok 
közös jellemzője, hogy az edzési hőmérsékletről 400–600 °C hőmérséklet-tartományba (az előmelegí-
tési hőmérsékletre) kb. fél órán belül lehűtve, több napon át is lágyak, ausztenites szövetszerkezetű-
ek maradnak. Tekintettel arra, hogy az alapanyaghoz hasonló összetételű hozaganyaggal kell hegesz-
teni, az említett hőmérséklet-tartományban még többórás munka után is képlékeny mind az alap-
anyag, mind pedig a varrat, ezért a repedésveszély elhanyagolható. A hegesztés befejezése után, 
anélkül hogy tovább hűtenének, lágyítást végeznek, hogy a „működő” felület a varratból forgácsolás-
sal kimunkálható legyen. A megmunkálást edzésnek és keményítő megeresztésnek kell követnie, a 
szerszám felhasználási területének megfelelően. 
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Szerszámok felrakó hegesztése 2.

 

A hegesztéssel összefüggésben előforduló hőkezeléseket a táblázat tartalmazza, amelyben az össze-
tétel és a keménység csak tájékoztató érték. A „Keménység" oszlop esetében a számlálóban levő 
számok az edzés utáni, a nevezőben levők a keményítő megeresztés utáni értékek. 
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Szerszámok javító hegesztése

Nem kell feltétlenül elérni az edzési 
hőmérsékletet, elegendő ennél 
100…150 °C-kal kisebb hőmérséklet is, 
amelyen a munkadarab gyakorlatilag már 
ausztenitesnek tekinthető.
Legfeljebb 100 mm hosszúságú 
varratszakaszokban – és e szakaszokat 
kalapácsütésekkel nyújtva – az ábrán 
megadott sorrendben hegesztve, a felújítás 
repedésmentesen elvégezhető.
Hegesztés után egy órán át hőkiegyenlítő
hőntartást végznek, majd ezt követően 
lassan, álló levegőn vagy homokba ágyazva
hagyják hűlni szobahőmérsékletre a 
munkadarabot.
Ezután a keményítő megeresztés
hőmérsékletén kétszer egymás után félórás 
hőntartást végeznek. 

„A” műveleti sorrend:
1. Hevítés az ausztenitesítési hőmérsékletre, 
majd hűtés az előmelegítés hőmérsékletére.
2. Hegesztés.
3. Lágyítás.
4. Forgácsoló megmunkálás.
5. Edzés és keményítő megeresztés.
„B” műveleti sorrend:
1. Hevítés az előmelegítési hőmérsékletre. 
2. Hegesztés gyám mellett.
3. Hőkiegyenlítő hőntartás egy órán át. 
4. Hűtés álló levegőn vagy homokban. 
5. Keményítő megeresztés egy órán át. 
6. Megmunkálás köszörüléssel.

 

A javító hegesztés során nem kell feltétlenül elérni az edzési hőmérsékletet, elegendő ennél 100…150 
°C-kal kisebb hőmérséklet is, amelyen a munkadarab gyakorlatilag már ausztenitesnek tekinthető. Ha 
nem áll rendelkezésre kellően nagy méretű és nagy hőmérsékletű kemence, amelyben az 
ausztenitesítési hőmérséklet elérhető, elegendő a szerszámot csak az előmelegítési hőmérsékletre 
hevíteni. Az alapanyag ilyenkor hegesztés közben keményebb, mint az előbbi esetben, amikor az 
edzési hőmérsékletről hűtötték le erre a hőmérsékletre, de legfeljebb 100 mm hosszúságú varratsza-
kaszokban – és e szakaszokat kalapácsütésekkel nyújtva –, az ábrán megadott sorrendben hegesztve, 
a felújítás repedésmentesen elvégezhető. 
Hegesztés után egy órán át hőkiegyenlítő hőntartást végeznek, majd ezt követően nyugvó levegőn 
vagy homokba ágyazva hagyják lassan szobahőmérsékletre lehűlni a munkadarabot. Ezután a kemé-
nyítő megeresztés hőmérsékletén kétszer egymásután félórás hőntartást végeznek. A varrat forgá-
csolással nem vagy csak nehezen munkálható meg, ezért a hegesztéshez réz- vagy grafitgyámot kell 
használni a fürdő megtámasztására. Kicsorbult felületek vagy élek köszörülésekor futtatási szín nem 
jelenhet meg. Tekintettel arra, hogy a kezdő- és a végkráter gyakran zárványos, ez pedig elsősorban 
finom éleken nem engedhető meg, az ívet a homloklapon húzzák, és ezután viszik át a leendő varrat 
helyére, majd ismét a homloklapra kilépve szakítják meg. Ezeket a nyomokat a homlokfelületről ké-
sőbb köszörüléssel el lehet távolítani, de köszörülés azért is szükséges, mert előmelegítés, hőntartás 
és az esetleges hőkezelések közben a felület oxidálódik, és némi vetemedéssel is számolni kell. 
Javasolt műveleti sorrendek: 
a) sorrend: 
1. hevítés az ausztenitesítési hőmérsékletre, majd hűtés az előmelegítés hőmérsékletére; 
2. hegesztés; 
3. lágyítás; 
4. forgácsoló megmunkálás; 
5. edzés és keményítő megeresztés. 
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b) sorrend: 
1. hevítés az előmelegítési hőmérsékletre; 
2. hegesztés gyám mellett, 
3. hőkiegyenlítő hőntartás egy órán át; 
4. hűtés nyugvó levegőn vagy homokban; 
5. keményítő megeresztés egy órán át; 
6. megmunkálás köszörüléssel. 
Ha a felrakás, illetve javítás az élnek vagy a felületnek csak kis részére terjed ki, számolni kell azzal, 
hogy a varrat és az eredeti alapanyag találkozásának környezetében a szilárdsági tulajdonságok ked-
vezőtlenül megváltoznak. Az ilyen javítások csak szükségmegoldásként fogadhatók el; ezért kedve-
zőbb, ha a teljes élt vagy felületet eltávolítják, és ezután végzik el a felrakó hegesztést. 
Közepesen ötvözött és ötvözetlen szerszámacélok előmelegítési hőmérsékletét a kisebb 
karbontartalmúak esetében 200…300 °C-ra, a többihez 300…400 °C-ra választják, ha az alapanyaggal 
közel azonos összetételű hozaganyaggal javítanak. Célszerűbb azonban erősen ötvözött hozaganya-
got használni olyan módon, hogy hegesztés előtt a teljes dolgozó felületet eltávolítják. Ilyenkor a b) 
hegesztési sorrendet kell követni, esetleg azzal a módosítással, hogy a 3. pont után az a) sorrend 3., 
4. és 5. művelete következzen. 
Süllyesztékek és melegmunkáló szerszámok vállai és tüskéi nagy hőingadozásnak vannak kitéve. Ilyen 
helyeken nikkel- vagy kobaltalapú 
50…60% Ni + 15…17% Mo + 15…17% Cr + 0,03…0,05% C összetételű vagy 
50…60% Co + 15…25% Cr + 0…10% Ni + 0,3…0,4% C összetételű, 
ún. lágyötvözetű hozaganyagot használnak. Ezek még 600…700 °C-ra hevülve is jól viselik az igénybe-
vételeket, és hőingadozásra (hősokkra) viszonylag érzéketlenek. 
A nikkel- és a kobaltalapú lágyötvözetű hozaganyagok használata esetén a szerszámtest anyagminő-
ségének megfelelő előmelegítés elegendő. A varratok jól megmunkálhatók, de az első ütések hatásá-
ra némi méretváltozás mellett 500…550 HV-re keményednek. A nikkelalapú varratok 760…800 °C 
hőmérsékleten 3…4 órás hőntartás után levegőn hűtve 300…350 HB keménységet érnek el, és ezt kb. 
800 °C üzemi hőmérsékletig megtartják. 
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Takarékszerszámok készítése 1. 

• A közepesen ötvözött vagy ötvözetlen acélból készült szerszámok élettartama erősen 
ötvözött acélelektródákkal, illetve az említett helyeken nikkel- és kobaltalapú 
hozaganyagokkal javítva hosszabb, mint új állapotukban volt.

• Javításkor a különböző felületrészeket az igénybevétellel szemben legmegfelelőbb 
összetételű hozaganyaggal lehet elkészíteni. Ezeket a varratokat azonban a 
szerszámacéloknál olcsóbb nemesíthető acélokra is fel lehet rakni.

• A forgácsoló és a hidegalakító takarékszerszámok készítéséhez általában C 45, C 55 
vagy S 70, esetleg M 1 acélt használnak.

• A süllyesztékek és a melegalakító takarékszerszámok használat közben néhány száz 
°C-ra hevülhetnek, ezért az ilyen szerszámok alapanyaga legalább NK minőségű 
melegalakító szerszámacél legyen.

• A varratok erősen ötvözött acélok, illetve nikkel- vagy kobaltalapú lágyötvözetek. Az 
alapanyag összetétele ettől lényegesen eltér, ezért a tapasztalat szerint csak a harmadik 
varratsor vehető a hozaganyaghoz már közel azonos összetételűnek.

• Hegesztéskor az áramerősség csökkentésével és az elektróda döntésével érhető el az, 
hogy a beolvadás mértéke (azaz az alapanyag részaránya a varratban) minél kisebb 
legyen.

 

Takarékszerszámok készítése 
Az erősen ötvözött elektródákkal, illetve az említett helyeken nikkel- és kobaltalapú hozagnyagokkal 
javított, közepesen ötvözött vagy ötvözetlen acélból készült szerszámok élettartama hosszabb, mint 
új állapotukban volt. Ennek az a magyarázata, hogy javításkor a különböző felületrészeket az igény-
bevétellel szemben legmegfelelőbb összetételű hozaganyaggal lehet elkészíteni. Ezeket a varratokat 
azonban a szerszámacéloknál olcsóbb nemesíthető acélokra is fel lehet rakni; így készülnek az ún. 
takarékszerszámok. 
A forgácsoló és a hidegalakító takarékszerszámok készítéséhez általában C 45, C 55 vagy S 70, esetleg 
M 1 acélt használnak. A süllyesztékek és a melegalakító szerszámok használat közben néhány száz °C-
ra hevülhetnek, ezért az ilyen szerszámok alapanyaga legalább NK minőségű melegalakító szerszám-
acél legyen. 
A varratok erősen ötvözött acélok, illetve az előbb említett helyeken nikkel- vagy kobaltalapú lágyöt-
vözetek. Az alapanyag összetétele ettől lényegesen eltér, ezért a tapasztalat szerint csak a harmadik 
varratsor vehető a hozaganyaghoz már közel azonos összetételűnek. Hegesztéskor az áramerősség 
csökkentésével és az elektróda döntésével érhető el az, hogy a beolvadás mértéke (azaz az alapanyag 
részaránya a varratban) minél kisebb legyen. 
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Takarékszerszámok készítése 2.

Horonyba rakás módszere
(kimunkálandó vágóélt 
szaggatott vonal jelöli)

Nagyméretű kivágólap készítése
a) hegesztési sorrend;
b) a varratszakaszok elkészítése;
c) a rézgyám használata

Kisméretű lyukasztószerszám
egytömegű felrakóhegesztése

1 szerszámszár (C55); 2 varrat;
3 salak; 4 két félből álló rézgyám

 

Nagyméretű kivágólap készítéséhez gyámot (bal felső ábra) használnak. Az előmunkált padka mérete 
kb. 10x10 mm legyen azért, hogy mind függőlegesen, mind vízszintesen legalább a harmadik varrat-
ból lehessen a vágóélt kimunkálni. Egy-egy varratszakaszt célszerű teljes keresztmetszetében feltöl-
teni, ilyen módon ugyanis kisebb a valószínűsége, hogy közben a szakasz hőmérséklete az előírt elő-
melegítési hőmérséklet-tartomány alsó határértéke alá süllyed. Ügyelni kell arra, hogy a kezdő- és a 
végkráterek ne kerüljenek egy síkba. 
Az ún. horonyba rakás módszerével a leendő vágóél helyén megfelelő méretű vályút készítenek, és a 
belső részeket hegesztés után eltávolítják (jobb felső ábra). Természetesen ilyenkor a varratot forgá-
csolás előtt lágyítani kell, majd edzeni, keményíteni. A kezdő- és végkrátert 0,5…1,0 mm mélységben 
köszörüléssel el kell távolítani a homlokfelületről hegesztés után. 
Kisméretű lyukasztó- vagy forgácsolószerszámot az alsó ábrán látható rézgyámban célszerű készíteni. 
A takarékszerszámok készítésekor a b) műveleti sorrend az általános. Kis tömegű szerszámok készíté-
sekor a varrat környékének hőmérséklete esetleg túllépi az előírt előmelegítési hőmérséklet-
tartomány felső határértékét, ez káros, mert a varrat kilágyul, ezért ilyenkor utólagos edzés szüksé-
ges. 
A kis, 1…2 kg tömegű szerszámok, kaparókörmök felrakott rétegének legfelső varratait 5…6 mm mé-
lyen 1200 °C-nál nagyobb hőmérsékleten tarthatja a hegesztéssel bevitt hő. Ilyenkor a hegesztést 
befejezve olajedzés, majd keményítő megeresztés végezhető. 
  



948 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Bagyinszki, OE 

Kopásálló rétegek felrakása 

• Az erősen ötvözött acélból készült alkatrészekre a javító hegesztésre vonatkozó 
technológia érvényes. Általában a „B” műveleti sorrendet követik, és az alapanyaghoz 
közel azonos összetételű hozaganyagot választanak.

• A legfeljebb közepesen ötvözött és az ötvözetlen nemesíthető acélból készült 
gépalkatrészeket hegesztéskor 300…400 ill. 200…300 °C előmelegítési hőmérsékletre kell 
hevíteni akkor, ha a varrat keménysége nem haladja meg a 35 HRC értéket.

• Mivel ezek az alapanyagok viszonylag lágyak és így gyorsan kopnak, ezért az 
alkatrészeket az alapanyagnál erősebben ötvözött varratösszetételt eredményező 
hozaganyaggal célszerű felrakni.

• Abban az esetben, ha a hozaganyag erősebben ötvözött, mint az alapanyag, az 
előmelegítés hőmérsékletét a varrat összetétele szabja meg:

– 35…45 HRC keménységű varratok felrakásakor az alapanyag összetételétől 
függetlenül 150÷200 °C; 

– 45…55 HRC keménységű varratok készítésekor 200…300 °C; 
– erősen ötvözött, edződő varratokhoz a „B” műveleti sorrend ajánlott, az előmelegítés 

hőmérséklete 400…600 °C; 
– a keményötvözetű varratok készítésekor szintén 400…600 °C, függetlenül az 

alapanyag összetételétől. 

 

Kopásálló rétegek felrakása 
A koptatásnak kitett alkatrészek keményfémből vagy keményötvözetből, esetleg erősen vagy közepe-
sen ötvözött acélból, valamint nemesíthető acélból készülnek. A keményfémből vagy keményötvö-
zetből készült alkatrészek hegesztéssel nem javíthatók. Az erősen ötvözött acélból készült alkatré-
szekre az előzőkben ismertetett technológia érvényes. Általában a b) műveleti sorrendet követik, és 
az alapanyaghoz közel azonos összetételű hozaganyagot választanak. A legfeljebb közepesen ötvözött 
és az ötvözetlen nemesíthető acélból készült gépalkatrészeket hegesztéskor elő kell melegíteni, ha a 
varrat keménysége nem haladja meg a 35 HRC értéket. 
Mivel ezek az alapanyagok viszonylag lágyak, és így gyorsan kopnak, az alkatrészeket az alapanyagnál 
erősebben ötvözött varratösszetételt eredményező hozaganyaggal célszerű felrakni, és ekkor az elő-
melegítés hőmérsékletét a varrat összetétele szabja meg: 

• 35…45 HRC keménységű varratok felrakásakor az alapanyag összetételétől függetlenül 
150…200 °C; 

• 45…55 HRC keménységű varratok készítésekor 200…300 °C; 

• erősen ötvözött, edződő varratokhoz a b) műveleti sorrend ajánlott, így az előmelegítés hő-
mérséklete 400…600 °C; 

• a keményötvözetű varratok készítésekor szintén 400…600 °C, függetlenül az alapanyag össze-
tételétől. 

• A különféle kopásfajtákkal szemben ellenálló hozaganyag kiválasztásához ajánlások adnak 
segítséget. 
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Az itt bemutatott tananyag címe kissé megtévesztő: azt sejteti, hogy ez a tananyag egy átfogó foga-
lomtár és adattár. Erről azonban nem lehet szó egy 90 perces tananyagban. A fogalomtár jelleg csak a 
hegesztés általános és legfontosabb alapfogalmainak ismertetésére terjed ki, a számszerűsített adat-
tár jelleg pedig mindössze 1-2 hegesztéstechnológiai jellemzőnek az adatszerű bemutatására, mivel 
ez utóbbi a kézikönyvek feladata. 
Magát a „hegesztési paraméter” fogalmát is kerülni fogjuk, elfogadva a Grétsy László és Kemény Gá-
bor által szerkesztett Nyelvművelő Kéziszótár (Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1996) ajánlását, amely 
így szól: „paraméter; Szakkifejezésként a matematikában szükséges és indokolt a használata. Újabban 
divatossá váló ‘jellemző adat, mutató’ értelmű alkalmazását viszont helytelenítjük, mert fölöslegesen 
szaporítja az idegen szavak számát.” 
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A kötéstípusok áttekintése 

1. ábra

 
A gyártási folyamatokban az alkatrészek egymáshoz kötésére különféle kötési eljárásokat lehet al-
kalmazni. 
Ezek lehetnek állandó vagy ideiglenes, illetve oldható vagy oldhatatlan kötések.  
Az állandó kötéseket nem lehet szétszerelni az alkatrészek vagy a kötést biztosító egység roncsolása 
nélkül; pl. egy szegecselt kötés csak a szegecs kifúrásával lehet oldani, egy hegesztett kötést pedig 
csak szétvágással lehet oldani. 
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Definíciók

Hegesztés

Az anyagok közötti hegesztett kötések létesítésére szolgáló eljárás.

Tágabb értelemben: „felépítő” jellegű alakadási eljárás az alkatrészek közötti 

hegesztett kötések létrehozásával.

Hegesztett kötés

A hegesztett kötés két vagy több, munkadarab között (ömlesztő- vagy 

sajtolóhegesztéssel) létesített állandó, oldhatatlan és folytonos kohéziós 

kapcsolat. A hegesztés ekkor kötőhegesztés.  Hegesztett kötésnek 

tekintendő a munkadarab felületén kohéziós kötéssel kapcsolódó felületi 

réteg is, amely felrakóhegesztéssel, javítóhegesztéssel, illetve 

felületátolvasztással jöhet létre. A hegesztett kötésben eltűnnek a 

munkadarabok vagy a felület eredeti kontúrjai.

 

Definíciók 
A hegesztéshez kapcsolódó fogalmak száma rendkívül nagy; ezek közül a legfontosabbak egy részét 
ismertetjük. 
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Definíciók

Ömlesztőhegesztés

Erőhatás nélküli, hegesztőanyaggal vagy a nélkül végzett, helyi 

megömléssel járó hegesztési folyamat, amelynek során a beolvadási 

felületnek meg kell olvadni.

Sajtolóhegesztés

Olyan hegesztési eljárás, amelynek során megfelelő mértékű külső erőhatást 

alkalmaznak annak érdekében, hogy az mindkét érintkező felületen többé-

kevésbé képlékeny alakváltozást okozzon, általában hegesztőanyag 

hozzáadása nélkül. Az illeszkedő felületeket hevíteni is lehet a 

kötéskialakítás megkönnyítése érdekében.

Illesztési felület

A munkadarabnak az a felülete, amelyet a másik munkadarab felületével 

érintkezésbe kell hozni a kötés létrehozásáért.

 
MSZ EN 12345:2000 
„Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározása magyarázó vázlatokkal” 
(visszavonva: 2004-ben) 
 
Érvényben van: 
MSZ EN ISO 17659:2004 
„Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározásai ábrákkal (ISO 17659:2002)” 
Megjelenés dátuma: 2004-12-01 
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Definíciók

Alapanyag: Kötőhegesztésnél és forrasztásnál az összekötendő 

munkadarabok anyaga, felrakóhegesztésnél a felhegesztett réteg 

hordozójának anyaga.

Varrat: A hegesztett kötésnek az alapanyaghoz sem és a hőhatásövezethez 

sem tartozó, a kötés kohézióját biztosító része. Fémes anyagoknál: 

varratfém.

Hőhatásövezet: Az alapanyagnak az 

a meg nem olvadt része, amelyben a 

hőfolyamat hatására a 

mikroszerkezeti átalakulások 

játszódnak le. Az allotrop átalakulást 

mutató anyagokban a hőhatásövezet 

több zónára tagolható a hőfolyamat

okozta mikroszerkezeti változási 

sajátosságok alapján.

2. ábra

Definíciók

Hegesztőanyag

A hegesztés folyamán külön adagolt vagy előre elhelyezett, a varrat 

tömegének és tulajdonságainak biztosításához szükséges anyagok. Fémes 

anyagok hegesztésekor következő hegesztőanyagfajtákat alkalmazzák:

 Bevonatos elektróda

 Portöltésű csőelektróda

 Tömör huzal

 Portöltésű (porbeles) huzal

 Tömör szalagelektróda

 Portöltésű szalagelektróda

 Hegesztőpálca

 Hegesztőgyűrű

 Hegesztőfólia

 Fedőpor

 Aktiválópor

 Beolvadópor

 Védőgáz

 Gyökvédőgáz
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Definíciók

Ömledék vagy hegfürdő

Az ömlesztőhegesztésnél kialakuló folyadék fázis tartománya. 

Megszilárdulásával keletkezik a varrat, fémes anyagoknál a varratfém. 

Ömledéknek nevezik gyakorta, de helytelenül a csak a hegesztőanyag 

(alapanyag nélküli) leolvadása során létrejött tiszta heganyagot is.

A varrat tulajdonságaira erős hatást gyakorol a  alapanyaghányad: 

hegesztőanyag nélküli hegesztéskor ez 100%. A gyöksor hegesztésekor 

jellemzően 30%, a töltővarratoknál 5–15%, a mély beolvadású hegesztési 

varratoknál akár 65–95% is lehet.

3. ábra

Definíciók

Beolvadás, beolvadási mélység

Az alapanyag eredeti felülete és a megszilárdult varrat–alapanyag 

határvonala közötti legnagyobb távolság a varratkeresztmetszeten mérve. 

Összeolvadási határ

Az ömledékzóna és a hőhatásövezet közötti határ.

A villamos ívhegesztéseknél a beolvadási mélységet erősen befolyásolják az 

alkalmazott hegesztési eljárás jellemzői.

4. ábra
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Definíciók

Varratsor, hegesztési sor, sor (gyöksor, töltősor, takarósor)

Ömlesztőhegesztésnél a hőforrás egyszeri elmozgatása eredményeként 

megolvasztott vagy lerakott, majd megszilárdult fémes anyag. A varratfém 

lehet egysoros vagy többsoros. A varratsoroknak a varrat hossztengelyével 

párhuzamos elhelyezési sorrendje a varratsorrend. A varratfém felépítésének 

megfelelően a varratsor kerülhet a gyökbe, a töltőrétegekbe és a 

takarórétegbe.

Hegesztési réteg, varratréteg, réteg

A varratfémnek a gyök és a koronaoldal középvonalát összekötő egyenesre 

merőleges síkokban egymás mellé hegesztett varratsorok alkotnak egy-egy 

réteget az ömlesztőhegesztésnél. Egyrétegű, egysoros varratnál a 

hegesztési réteg és a varratsor azonos. Többsoros és többrétegű 

varratoknál, átfedéses varratoknál (kaszkád) az utóbb lerakott sorokba és 

rétegekbe az előzőleg lerakott sorokból és rétegekből is van beolvadás. A 

hegesztési rétegek elkészítésének sorrendje a rétegrend.
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Definíciók: varratsorok és rétegek

5. ábra

 
A varratsorok elhelyezése a többsoros és a többrétegű varratokban nem tetszőleges sorrendben és 
helyre hegeszthető. 
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Definíciók

Gyök

A hézagot – leélezéssel előkészített alapanyagoknál a gyökhézagot 

(a 2. ábrán: e) is magába foglaló tartomány, ahová az első hegesztési réteg 

kerül ömlesztőhegesztésnél.

Gyökvarrat

A gyökhézagba elsőként kerülő hegesztési réteg a többrétegű varratok 

hegesztésekor ömlesztőhegesztésnél.

Takaróvarrat (koronaoldali és gyökoldali)

A koronaoldalt fedő utolsó réteg hozza létre a takaróvarratot. A gyökvarratra 

esetenként hegesztett takarósora gyökoldalit pedig a gyökoldalra hegesztett 

utolsó varratsor.

6. ábra

 
 
 
  



16. A hegesztési paraméterek értelmezése és számszerűsítése 967 

© Dobránszky, BME www.tankonyvtar.hu  

A hegesztett kötések típusai

 

A hegesztett kötések típusai 
Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalommeghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004) 
A szabványban rögzített hegesztettkötés-típusok száma kilenc; vázlatukat a következő képek szemlél-
tetik. 
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A hegesztett kötések típusai

7. ábra

A hegesztett kötések típusai

8. ábra
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Élelőkészítés I-, V- (Y-) és U-varrathoz

9. ábra

I-varrat
Y-varrat

alátéttel

V-varrat
U-varrat

 
Az élelőkészítés a középvastag (s > 3 mm) és a vastag (s > 8 mm) lemezek összeillesztés és hegesztés 
előtt elvégzendő művelete. 
Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalom meghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004). 
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Élelőkészítés sarokvarratokhoz

10. ábra

Sarokvarrat (T-kötés)

Kétszeresen leélezett

tompavarratos

T-kötés

 
Az élelőkészítés a középvastag (s > 3 mm) és a vastag (s > 8 mm) lemezek összeillesztés és hegesztés 
előtt elvégzendő művelete. 
Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalom meghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004). 
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Az élelőkészítés szabályai, példák

11. ábra

 
Egy oldalról készítendő hegesztési varratokhoz. 
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Az élelőkészítés szabályai, példák

12. ábra

 
Két oldalról készítendő hegesztési varratokhoz. 
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Élelőkészítés peremvarratokhoz

13. ábra

 
Az élelőkészítés a középvastag (s > 3 mm) és a vastag (s > 8 mm) lemezek összeillesztés és hegesztés 
előtt elvégzendő művelete. 
Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalom meghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004). 
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A tompa- és a sarokkötés részei

14. ábra

 
A „Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalom meghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004)” szabvány szerint. 
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A tompavarrat részei

15. ábra

 
A „Hegesztés. Hegesztett kötések többnyelvű fogalom meghatározásai ábrákkal (MSZ EN ISO 
17659:2004)” szabvány szerint. 
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A hegesztési eljárások felosztása

1. Rendeltetés szerint

kötőhegesztés

felrakóhegesztés

javítóhegesztés

2. A kötésképződés mechanizmusa 

szerint

Ömlesztő hegesztés

Sajtolóhegesztés

3. A kivitelezés módja szerint

Kézi hegesztés

Részben gépesített

Gépesített

Automatizált

Robotosított

4. A kötéshez szükséges energia 

forrása (fizikai jelenség) szerint

I. Szilárd test

II. Folyadék

III. Gáz

IV. Villamos kisülés

V. Sugárzás

VI. Mozgó tömeg

VII. Villamos áram

VIII. Egyéb

Az I–IV. esetben az energia közvetlenül 

adódik át a hegesztendő anyagnak, míg 

az V–VII. esetében a fizikai hatás 

magában az anyagban kelti a hőt, illetve 

a mechanikai energiát.

 

A hegesztési eljárások felosztása 
A hegesztési eljárások osztályozását korábban tartalmazó MSZ EN 24063 szabvány már 2005 óta 
nincs hatályban. 
A 2011-ben érvényes szabvány: MSZ EN 14610:2005 Hegesztés és rokon eljárásai. A fémhegesztési 
eljárások fogalom meghatározásai. 
Megjelenés dátuma: 2005-04-01 
Ez a szabvány a fémek hegesztésére fogalmaz meg definíciót;  
„A fémek hegesztése olyan eljárás, amely hő vagy nyomás, illetve mindkettő segítségével természe-
tes folytonosságot létrehozva egyesíti a fémeket. A hegesztéshez az alapanyagéval közel azonos ol-
vadáspontú hegesztőanyag adható, de nem szükséges. A hegesztéssel létrehozott kötés a hegesztett 
kötés.” 
Az e fejezet elején közölt hegesztésdefiníció némileg talán általánosabb (nem csak a fémekre vonat-
kozik) – és egyszerűbb. 
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A hegesztési eljárások rendszere

Sajtolóhegesztések

I. Szilárdtestes sajtolóhegesztések

Hevítőelemes hegesztés

Hevítőcsúcsos hegesztés

Hevítőfúvókás hegesztés

Hevítőfúvókás, szegfejes hegesztés

II. Folyadékos sajtolóhegesztések

Öntéses sajtolóhegesztés

III. Gázos sajtolóhegesztések

Sajtoló gázhegesztés (47)

IV. Villamoskisüléses sajtolóhegesztések

Forgóíves sajtolóhegesztés (185)

Ívkisüléses ütőhegesztés (77)

Ívhúzásos csaphegesztés (783)

Kondenzátorkisütéses, ívhúzásos 

csaphegesztés (785)

Kondenzátorkisütéses, ívhúzásos 

csaphegesztés gyújtócsúccsal (786)

V. Sugárzásos sajtolóhegesztések

(még nem ismeretes ilyen eljárás)

 
Sajtolóhegesztés az olyan eljárás, amelyben kellő nagyságú külső erő okoz képlékeny alakváltozást az 
összehegesztendő felületeken, általában hegesztőanyag hozzáadása nélkül. 
Ömlesztőhegesztés az olyan eljárás, amelyben külső erő alkalmazása nélkül megolvadnak az összehe-
gesztendő felületek; hegesztőanyag hozzáadása lehetséges, de nem szükséges. 
 
A hegesztési eljárásokat számjelzéssel is azonosítják, de nem minden, a szabványban megnevezett 
hegesztési eljárásnak van (már) saját számjele; amelyiknek van, annak a számjele zárójelbe téve áll a 
neve mögött 
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A hegesztési eljárások rendszere

Sajtolóhegesztések

VI. Mozgótömeges sajtolóhegesztések

Hidegsajtoló hegesztés (48)

Hidegzömítő hegesztés

Hátrafolyatásos hegesztés

Ütközéses hegesztés

Robbantásos hegesztés (441)

Mágneses-impulzusos hegesztés

Dörzshegesztés (42)

Kovácshegesztés (43)

Ultrahangos hegesztés (41)

VII. Villamos ellenállás-hegesztések (2)

Ellenállás-ponthegesztés (21)

Ellenállás-vonalhegesztés (22

Ellenállás-dudorhegesztés (23)

Ellenállás-tompahegesztés (25)

Leolvasztó tompahegesztés (24)

Nagyfrekvenciás ellenállás-hegesztés (291)

Indukciós hegesztés (74)

Ellenállás-csaphegesztés (782)

VIII. Egyéb energiafajtájú

sajtolóhegesztések

Diffúziós hegesztés (45)

Melegsajtoló csővonalhegesztés

Plattírozó hengerléses hegesztés

A hegesztési eljárások rendszere

Ömlesztőhegesztések

I. Szilárdtestes ömlesztőhegesztések

(még nem ismert ilyen eljárás)

II. Folyadékos ömlesztőhegesztések

Öntőhegesztés

Termithegesztés (71)

III. Gázos ömlesztőhegesztések

Gázhegesztés (3)

IV. Villamos ívhegesztések

Bevontelektródás kézi ívhegesztés (111)

Porbeles elektródás, védőgáz nélküli 

ívhegesztés

Fedett ívű hegesztések (12)

Fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztések 

(13)

Nemleolvadó elektródás, védőgázos 

ívhegesztések (14)

Plazmaívhegesztések (15)

Plazma-MIG hegesztés (151)

Elektrogázhegesztés (73)
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A hegesztési eljárások rendszere

Ömlesztőhegesztések

V. Sugárzásos ömlesztőhegesztések

Lézersugaras hegesztés (52)

Elektronsugaras hegesztés (51)

VI. Mozgó tömeges ömlesztőhegesztések

még nem ismert ilyen eljárás

VII. Villamosáramos ömlesztőhegesztések

Salakhegesztés (72)

VIII. Egyéb ömlesztőhegesztések

Hibrid hegesztések
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A hegesztett kötés

Az ellenállás-ponthegesztéssel készített hegesztett kötésben a következő zónák

különíthetők el:

A: varratlencse (olvadáspont fölé hevült tartomány)

B: záróövezet (nagy képlékenységű)

C: ausztenitesedett zóna (szénacéloknál)

D: megeresztési és újrakristályosodási zóna

E: alapanyag

16. ábra

 
Az itt megadott meghatározások fémtani megközelítésben értelmezik a kialakult kötési zónákat. 
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A hegesztett kötés fő részei

Az ömlesztőhegesztett kötés fő tartományai:

• varratfém, azaz a megszilárdult ömledék (I.),

• az ömledék keveredése után megszilárdult tartomány (I.a.),

• keveredés nélküli zóna (I.b.),

• epitaxiás kristályosodási zóna (I.c.),

• részben megolvadt zóna (II.),

• hőhatásövezet (III.),

• fázisátalakulási övezet (III.a.),

• fázisátalakulás nélküli övezet (III.b.),

• alapanyag (IV.).

17. ábra

 
Az itt megadott meghatározások fémtani megközelítésben értelmezik a kialakult kötési zónákat. 
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A hegesztési helyzetek

Szabvány: MSZ CEN/TR 14633:2004 „Hegesztés. Hegesztési helyzetek. Az érvényes 

nemzetközi, európai és amerikai jelölések összehasonlítása”

Kétféle jelölés: a) ANSI, AWS, ASME IX, b) EN ISO 6947 szabvány szerint

Tompavarratos kötésekre ANSI EN
Vízszintes helyzet 1G PA

Haránt helyzet 2G PC

Függőleges felfelé hegesztés 3G PF

Függőleges felfelé hegesztés 3G PG

Fej feletti helyzet 4G PE

Függőleges felfelé hegesztés (a cső áll) 5G PF

Függőleges felfelé hegesztés (a cső áll) 5G PG

Ferde helyzet (rögzített cső), hegesztés felfelé 6G H-L045

Ferde helyzet (rögzített cső), hegesztés lefelé 6G J-L045

 

A hegesztési helyzetek 
Az értelmezést elősegítő vázlatok a következő oldalakon találhatók. 
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A hegesztési helyzetek: tompakötések

18. ábra

A hegesztési helyzetek: sarokkötések

19. ábra
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A hegesztési helyzetek jelképei

A hegesztőanyagok gyártói adatlapjain általánosan elterjedt a 

pozícióhegesztésre való alkalmasságnak piktogramokkal való jelölése.

20. ábra
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Definíciók: varratsorok és rétegek

21. ábra

 
A varratsorok elhelyezése a többsoros és a többrétegű varratokban nem tetszőleges sorrendben és 
helyre hegeszthető. 
A bemutatott példák szemléltetik a hegesztőanyag-hozzávezetés célszerű módját is a sarokkötések 
hegesztésekor. 
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A legfontosabb varrathibák

A hegesztett kötések varratfémének jellegzetes hibái láthatók a vázlatokon; a 

további varrathibákat a hegeszthetőség témaköre tárgyalja.

22. ábra

 
A varrathibák és a hegeszthetőség részletes ismertetése nem tárgya ennek a tananyagnak. 
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A hegesztőanyagok fajtái

A hegesztési eljárásoktól függően a főbb hegesztőanyagfajták:

Hegesztési

eljárás

Hegesztőanyag

111 Bevont elektróda, csőelektróda

112 Önvédő porbeles huzalelektróda vagy szalagelektróda

12 Fedőpor, huzalelektróda, szalagelektróda (tömör és porbeles)

13, 73 Tömör huzal, porbeles huzal: bázikus, rutilos, fémportöltetű

14, 15 Hegesztőpálca, tömör huzal

3 Hegesztőpálca

71 Termitpor, termitacél

52 Tömör huzal

72 Bevonatos csőelektróda, salakhegesztő por, tömör / porbeles huzal

 

A hegesztőanyagok fajtái 
A hegesztőanyagok osztályba sorolását és jelölését külön szabványok rögzítik; ezek áttekintése nem 
tárgya a tananyagnak. 
41 db ilyen szabvány van érvényben 2011-ben. 
Pl. MSZ EN 760:2000 V „Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez. Osztályba sorolás” 
Megjelenés dátuma: 2001-09-01 
 
MSZ EN ISO 17633:2011 „Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló acé-
lok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2010)” Megjele-
nés dátuma: 2011-04-01 
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Hegesztőanyagfajták, példák

23. ábra
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A hegesztőanyagok csomagolása

24. ábra

 
A kézi ívhegesztéshez használt bevonatos elektródák csomagolása kartonpapír vagy fröccsöntött 
műanyag doboz; a kartonpapír dobozokat töltés után zsugorfóliázással is védik. A kis hidrogéntartal-
mú bázikus elektródák, az erősen ötvözött korrózió-, hőálló és a nikkelbázisú elektródák vákuumos 
csomagolásban is beszerezhetők. Az Ø3,2 mm átmérő alatti elektródák ún. karcsú (vékony, kis meny-
nyiségű) csomagolásban is készülnek. A vákuumos csomagolás teljesen kizárja légnedvesség bejutá-
sát a bevonatba; az így szállított elektródák a csomag felbontása után azonnal felhasználhatók, el-
hagyható a kiszárítás. Az elektródák eltarthatósága maximum 5 év. 
A volfrámelektródás ívhegesztés hegesztőpálcáinak csomagolása kartondoboz, kartoncső vagy mű-
anyagcső. Az egyes csomagok tömege 5 kg, amely alól az alumínium és a titán hegesztőpálcák képez-
nek kivételt 2,5 kg-os tömegükkel.  
A fogyóelektródás ívhegesztéséhez használt, rézbevonatos  hegesztőhuzalok B300 (MSZ EN ISO 544), 
a prémium kategóriájú típusok (pl. Cu-bevonatmentes huzalok) pedig BS300 (MSZ EN ISO 544) cséve-
testen kerülnek forgalomba. A BS300 masszívabb csévetest, alkalmazásához nincs szükség adapterre. 
A csévéken 6, 7, 15, 16 és 18 kg huzal lehet. A hegesztőhuzalok hordós kiszerelésben is kaphatók. 
Ezek 100, 141, 200, 250 és 475 kg tömegűek az átmérőtől és a huzal anyagától függően. A fedett ívű 
hegesztéshez használt huzalok 25 és 30 kg-os Eurospool csévetestre kerülnek alapesetben. Ennél 
gazdaságosabb megoldásokat biztosítanak a 100, a 800, a 900 és az 1000 kg-os "tekercsek" illetve az 
ezen huzalok esetén is elérhető hordós csomagolás (475 kg). 
A fedőporokat nedvességfelvétel ellen védő műanyagzsákokba csomagolják a gyártók. 
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A hegesztőanyagok tanúsítványai

A hegesztőanyagok legfontosabb  minőségtanúsítványainak jelzése és a 

tanúsító szervezet megnevezése
ABS American Bureau of Shipping

BV Bureau Veritas

CCS China Classification Society

CE EN EN 13479

CO Vereinigung voor Controle of Langebied Controlas

CWB Canadian Welding Bureau

DNV Det Norske Veritas

GL Germanischer Lloyd

KR Korean Register of Shipping

LRS Lloyd’s Register of Shipping

NKK Nippon Kaiji Kyokai

PRS Polski Rejestr Statkovy

RINA Registro Italiano Navale

RS Russian Maritime Register of Schipping

Sepros Certificat vidnopovidnosti ‘Sepros’ Institutu Elektrosvarki imeni E. O. Patona

TÜV Technischer Űberwachungs Verein

 
A tanúsítvány megszerzése a gyártó fontos (és költséges) lépése a termékei minőségének garantálá-
sára. A felsorolt tanúsító szervezetek között találhatók általános és különleges alkalmazási területek-
re szakosodott intézetek. 
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A hegesztőanyagok alkalmazástechnikai jellemzői

I Hegesztési áramerősség (A)

U Ívfeszültség (V)

d × L Elektródaátmérő × elektródahosszúság (mm)

W Védőgázhozam (L/min)

N Varratfém / elektródatömeg

S Kihozatali tényező: varratfémtömeg / maghuzaltömeg *100 (%)

B 1 kg varratfém hegesztéséhez szükséges elektródák száma (db)

v Huzalelőtolási sebesség (m/min)

H 1 óra alatt hegeszthető varratfém mennyisége (kg/h)

x Huzalkinyúlás (mm)

T 1 db elekktróda leolvasztásához szükséges idő a maximális 

áramerősség 90%-ával (s)

DR Leolvasztási teljesítmény (kg varratfém / óra)

 
A hegesztőanyagok felhasználásához az itt felsoroltak a leggyakrabban használt jellemzők. Pontosan 
meghatározandók egy hegesztési utasításban. A jelölések általában önkényesek, és gyártónként vagy 
országonként is eltérhetnek. 
Az itt megadott alkalmazástechnikai jellemzők közül néhányat külön tárgyalunk. 
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A hegesztési áramerősség

A hegesztési áramerősség alapvető hegesztéstechnológiai adat. Értéke 

hegesztési eljárásonként jellemző tartományba esik, azon belül pedig pl. a 

hegesztendő alapanyagok fajtájától és mértékadó vastagságától függ. 

Néhány számszerű példa:

Hegesztési eljárás Jellemző áramerősség-tartomány

111 40 – 400 A

112 120 – 400 A

12x 200 – 2000 A

13x, 73 120 – 500 A

14x 10 – 400 A

15x (0,1 – ) 2 – 300 A

78 50– 600 A

2xx 100 – 50 000 A

A hegesztési áramerősség villamos jellemzői 
ívhegesztésnél

25. ábra

  



16. A hegesztési paraméterek értelmezése és számszerűsítése 993 

© Dobránszky, BME www.tankonyvtar.hu  

Az áramerősség meghatározása

A hegesztési áramerősség értékének meghatározása az ívhegesztési 

eljárásonként, alapanyagfajtánként és a mértékadó vastagság függvényében 

határozandók meg. A pontos értékeket a kézikönyvek javaslatai alapján 

üzemi előkísérletekkel lehet pontosan meghatározni.

Szénacélok bevont elektródás ívhegesztésére az irányértékek a bevonatos 

elektróda átmérőjéhez kapcsolódnak. A bevonatos elektródák mértékadó 

átmérője a maghuzal átmérőjét jelenti; az átmérő 1,0 mm-től indul, és 8,0 

mm-ig terjed. Az alábbi táblázat néhány átmérőhöz tartozó hegesztési 

áramerősség tartományát mutatja.

Átmérő, mm 1,6 2,0 2,5 3,25 4 5 6,3

Áramerősség, A 25-30 40-50 60-80 100-150 140-180 180-300 280-450

Az áramerősség meghatározása

Tömör huzalok

Átmérő Áramerősség

0,8 mm 60–180 A

0,9 mm 70–250 A

1,0 mm 90–280 A

1,2 mm 120–350 A

Porbeles huzalok

Átmérő Helyzet Áramerősség

1,2 mm PA 200–300 A

1,2 mm PF 150–250 A

1,6 mm PA 300–400 A

1,6 mm PF 180–250 A

Fémportöltetű huzalok

Átmérő Helyzet Áramerősség

1,2 mm PA 150–350 A

1,6 mm PA 300–500 A
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A hegesztési feszültség

A hegesztési feszültség alapvető hegesztéstechnológiai adat. Értéke a 

hegesztési eljárásokra jellemző tartományba esik, azon belül pedig pl. a 

hegesztendő alapanyagok fajtájától, a védőgáztól és az ívhosszúságtól függ.

Hegesztési eljárás Jellemző hegesztési feszültség

111 40 V

112 15 – 35V

12x 25 – 40 V

13x, 73 15 – 35 V

14x 10 – 20 V

15x 40 – 50 V

78 30– 40 V

2xx 100 – 50 000 A

A hegesztési feszültség

A feszültség növelése növeli a varratszélességet fedett ívű hegesztésnél

26. ábra
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A hegesztési sebesség

Túl kicsi Megfelelő Túl nagy

A hegesztési sebesség meghatározása nagyon sok összefüggő szempont 

figyelembevételét kívánja meg, amelyeket felsorolni teljesen haszontalan 

lenne a technológiatervezési alapok ismeretének hiányában. Ezért csak a 

hegesztési sebességnek a beolvadásra gyakorolt hatását illusztráljuk az 

alábbi ábrákon.

27. ábra

A hegesztőhuzalok átmérője

Bevont elektródák; maghuzalátmérő, mm

1,0–1,25–1,6–2,0–2,5–3,0–3,15–3,20–3,25–3,5–4,0–4,5–5,0–5,6–6,0–7,0–8,0

Csőelektródák; külső átmérő, mm

6,0 – 8,0 – 12,0 – 15 – 20,0

Tömör huzalok védőgázos fogyóelektródás hegesztéshez, mm

0,15–0,3–0,5–0,6–0,8–0,9–1,0–1,1–1,2–1,3–1,4–1,6–1,7–1,8–2,0–2,4–2,8–3

Tömör huzalok fedett ívű hegesztéshez; külső átmérő, mm

1,0–1,2–1,6–2,0–2,4–2,5–3,0–3,2–4,0–5,0–6,0

Portöltetű (porbeles) huzalok; külső átmérő, mm 

0,9–1,0–1,1–1,2–1,3–1,4–1,6–1,7–1,8–2,0–2,4–2,8–3,0–4,0

Hegesztőpálcák; külső átmérő, mm 

0,15–0,3–0,5–0,8–1,0–1,2–1,6–2,0–2,4–2,6–3,2–4,0–5,0–6,4–8,0
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A hegesztési hőbevitel ívhegesztésnél

A hegesztési hőfolyamat fontos jellemzője a Q fajlagos hőbevitel:

310



v

IU
kQ

Q Fajlagos hőbevitel (kJ/mm)

k Termikus hatásfok

U Ívfeszültség (V)

I Hegesztési áramerősség (A)

v Hegesztési sebesség (mm/s)

Eljárás k

111 0,8

114 0,8

12 1,0

131 0,8

135 0,8

137 0,8

141 0,6

15 0,6

Bár a fajlagos hőbevitel kívánatos értékére anyagonként rendelkezésre 

állnak adatok, meghatározása alapos technológia ismereteket kíván.

 

A hegesztési hőbevitel ívhegesztésnél 
MSZ EN 1011-1:2009 „Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 1. rész: Általános irányelvek ívhe-
gesztéshez” 
Az MSZ EN 1011-2:2001 „Hegesztés. Ajánlások fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ívhe-
gesztése” szabványban (42. oldal) a 111-es és a 135-ös eljárásra egyaránt k = 0,85 érték van megad-
va. 
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Leolvasztási teljesítmény

A leolvasztási teljesítmény: 
Az időegység (1 óra) alatt folyamatos hegesztéssel a varratfémbe juttatható 

anyag tömege (kg/h). Általában 60 s-os mérés alapján határozzák meg. 

Átmérő

mm

Keresztmetszet

mm2

Áramerősség

A

Áramsűrűség

A/mm2

Leolvasztási

teljesítmény

kg/h

Bevont elektróda

E7024
4,0 12,57 235 18,7 3,0

Tömör huzal

ER70S-6
1,2 1,130 235 287,5 3,3

Porbeles huzal

E71T-1
1,2 0,625 235 376 3,8

Fémporos huzal

E70C-6M
1,2 0,625 300 480 5,2
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Leolvasztási teljesítmény

28. ábra

 
A hegesztési eljárások kódja: 
111 Bevont elektródás kézi ívhegesztés 
121 Fedett ívű hegesztés egy huzalelektródával 
122 Fedett ívű hegesztés szalagelektródával 
123 Fedett ívű hegesztés két vagy több huzalelektródával 
135 Fogyóelektródás aktív védőgázos ívhegesztés 
137 Porbeles elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 
151 Plazmaívhegesztés 
72 Salakhegesztés 
 
 
  



16. A hegesztési paraméterek értelmezése és számszerűsítése 999 

© Dobránszky, BME www.tankonyvtar.hu  

A bevont elektródák kihozatali jellemzői

A maghuzalra vonatkoztatott névleges kihozatal (jelölése: RN) alapvetően a 

bevonatos elektródák jellemző adata. A hegesztési varrat miatti 

tömegnövekedés (lerakott varratfém) és a hegesztésre ténylegesen 

felhasznált hegesztőanyagok fémes komponensei tömegének eltéréséből 

számítható. 

A meghatározásához használt próbalemez hegesztés utáni és előtti 

tömegének különbségét el kell osztani 5 db elektróda és az 5 db 

elektródamaradék maghuzalja tömegének különbségével.

A bevonatos elektródáknál a gyártók eltérő hosszúságú, bevonat nélküli 

huzallal készítik az elektródákat, emiatt a kihozatalt csökkentő 

elektródamaradék („csutka”) mennyisége is eltérhet. A bevonatban lévő 

vas viszont beolvad a varratfémbe, ami növeli a kihozatalt.

A bevont elektródák kihozatal-tartománya: 85–240%.

 

A bevont elektródák kihozatali jellemzői 
MSZ EN 22401:1995 „Bevont elektródák. A kihozatal és a leolvadási tényező meghatározása (ISO 
2401:1972)” 
RN = A maghuzalra vonatkoztatott névleges kihozatal 
RE = A maghuzalra vonatkoztatott tényleges kihozatal 
RG = Az elektródára vonatkoztatott teljes kihozatal 
RD = Az elektróda tényleges kihozatala 
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A bevont elektródák kihozatali tényezői

A kihozatali tényezők jelentése

RN = A maghuzalra vonatkoztatott névleges kihozatal:

A lerakott hegesztőanyag és az elektródából leolvasztott névleges 

átmérőjű maghuzal tömegének hányadosa.

RE = A maghuzalra vonatkoztatott tényleges kihozatal:

A lerakott hegesztőanyag és a leolvasztott maghuzal tényleges 

tömegének hányadosa.

RG = Az elektródára vonatkoztatott teljes kihozatal:

A lerakott hegesztőanyag és az elektróda össze tömegének hányadosa.

RD = Az elektróda tényleges kihozatala:

A lerakott hegesztőanyag és az elektróda leolvadt (befogószár nélküli) 

összes tömegének hányadosa.
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A bevont elektródák leolvadási tényezője

A leolvadási tényező ( jele: D) a lerakott hegesztőanyag tömegének, 

valamint az amperben mért hegesztési áramerősség és a percben mért 

hegesztési idő szorzatának a hányadosa.

Mértékegysége: 

 min/ Ag
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Hegesztőanyag-szükséglet

29. ábra
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A hegesztési eljárások kihozatali tényezői

Az ívhegesztési eljárásokra meghatározott kihozatali tényezők:

Eljáráskód Anyagátvitel Eljárás

111 54–77%

121 100%

141 100%

311 100%

135 rövidzárlatos 92%

135 szóróíves 95%

135 impulzusívű 98%

136 rutilos 85%

136 bázikus 88%

136 fémporos 92–95%

114 82%

 

A hegesztési eljárások kihozatali tényezői 
A 135-ös és a 136-os eljárásra Ar+25% CO2 védőgáz alkalmazásával érvényesek a megadott értékek 
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Tartalom

Ez a fejezet a következő fő 

témaköröket ismerteti:

• Definíciók

• A hegesztett kötések és az 

élelőkészítés típusai

• A hegesztési eljárások 

rendszere

• Hegesztési helyzetek, 

varratfelépítés

• A hegesztőanyagok fajtái és 

alkalmazástechnikai jellemzői

• A hegesztési hőbevitel

• A bevont elektródák kihozatali 

jellemzői

• A hegesztési eljárások 

kihozatali jellemzői

Summary

This chapter presents the following 

tasks:

• Definitions

• Types of welded joints

• Classification of welding 

processes

• Welding positions and layers

• Types of welding consumables 

and their application 

characteristics

• Welding heat input

• Efficiency factors of the 

covered electrodes

• Efficiency of welding processes
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Tartalom

A villamos ív

Az ívhegesztés anyagai

A bevont elektródás kézi ívhegesztés

A termithegesztés

A gázhegesztés

A témakörben a Példatár számos oktatófilmet tartalmaz az itt 

tárgyalt, valamint egyéb hegesztési eljárásokról.
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A hegesztési eljárások

Ez a tananyag csak néhány hegesztési eljárás rövid, lényegre törő 

bemutatására terjed ki. Ezek esetében is csak az alapvető jellemzők és a 

jellegzetes alkalmazások kapnak teret. A tárgyba vett hegesztési eljárások 

alapos ismertetése, valamint a további eljárások bemutatása a 

szakosodáshoz kapcsolódó tananyagok és a szakkönyvek feladata.

Szerencsésnek mondható a hegesztési szakterület, ugyanis a korszerű, 

magyar nyelvű szakkönyvkiadás kitűnő szakkönyvekkel és tankönyvekkel 

rukkolt elő az utóbbi években, amelyekből az itt közölt ismeretek bővíthetők. 

A szóban forgó szakkönyveket javaslom a tisztelt Olvasó figyelmébe! 

Szunyogh László (szerkesztő): Hegesztés és rokon technológiák kézikönyv. GTE 

Budapest 2007.

Gáti József (szerkesztő): Hegesztési zsebkönyv. Cokom Kft. Miskolc, 2003.

Bagyinszky Gyula, Bitay Enikő: Hegesztéstechnika I–II. EME, Kolozsvár, 2010.
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A villamos ív

A villamos ív létrejöttének és stabilitásának feltételei:
– potenciálkülönbség az anód és a katód között
– az anyag elektronemisszós képessége
– a katód alakja
– az ívtérben lévő gáz kellően kicsi ionizációs potenciálja.

• A nagy katódesést is elviselő ívgyújtási feszültség
• pozitív ionná ionizálódó gázatomok jelenléte az ívtérben
• a katód nagy hőmérsékleten tartása
• kellően nagy áramerősség
• a bevonatban: emissziós vagy / és ionizáló hatású anyagok.

A villamos ív viselkedését meghatározó tényezők hegesztésnél:

• az elektródák anyaga, alakja, mérete

• az ívtérben lévő gáz fajtája

• a villamos táplálás fajtája, a feszültség és az áramerősség

• az ívhosszúság.
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A villamos ív

A villamos ív kialakulásának feltételeit, az ebben szerepet játszó tényezőket 

a következő oldalon látható vázlat szemlélteti. A villamos ív szempontjából 

lényeges fogalmak:
– anód
– katód
– ívoszlop
– potenciálkülönbség
– ívfeszültség
– anódövezet, katódövezet
– anódesés, katódesés
– atomok, ionok, elektronok
– elektronsebesség, elektronemisszió
– jelleggörbe: ív-, áramforrás-
– munkapont
– üresjárási feszültség
– rövidzárlati áram
– ívhosszúság
– ívstabilitás

A villamos ív

i+ = pozitív ion O = oxigénatom
i– = negatív ion G = gázatom
e– = elektron 

Elektronsebesség  100–200 m/s

Ionsebesség  1 m/s

1. ábra
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Az ív jelleggörbéje és a munkapont

Az ív jelleggörbéje: U = f(L)

Az áramforrás (ÁF) jelleggörbéje: U = f(I)

Munkapont, M  UM és IM.

Stabil ívhez szükséges: Ívhosszúság < LMAX

Üresjárási feszültség > U0 MIN

Korlátozott rövidzárlati áram IRZ

2. ábra
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Az ívhegesztés főbb hegesztőanyagai

Minden hegesztési eljárás hegesztőanyagának van egy, a termékre, 

illetve a hegesztési eljárásra utaló jele a következők szerint:

Jel Típus

E Bevonatos elektródák

G Tömör huzalok

T Porbeles huzalok

S Fedett ívű hegesztés hegesztőanyagai: huzal, szalag

SA Fedőpor

O Gázhegesztőpálcák
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A bevont elektródák osztályozása

…

A bevont elektródák a kézi ívhegesztés hegesztőanyagai; két fő 

részegységük a maghuzal és a bevonat.

Osztályozás a mechanikai tulajdonságok alapján

Az ötvözetlen és a finomszemcsés acélok bevont elektródáit a varratfém 

mechanikai tulajdonságaira nézve kétféle rendszerben osztályozzák:

„A” osztály: folyáshatár, nyúlás és a 47 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

„B” osztály: a szakítószilárdság és a 27 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

Osztályozás a huzal kémiai összetétele szerint

Az osztályozás a Mo, a Mn és a Ni ötvözők mennyiségén alapul.

Osztályozás a pozícióhegesztésre való alkalmasság szerint

Az osztályozás 5 csoportba sorolja az elektródákat e szempont alapján.

Osztályozás a varratfém diffúzióképes hidrogéntartalma szerint

Három csoport: H  5, H  10, H  15 mL / 100 g varratfém

 
MSZ EN ISO 2560:2010 „Hegesztőanyagok. Bevont elektródák ötvözetlen és finomszemcsés acélok 
kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 2560:2009)” 
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A bevont elektródák bevonatai

Osztályozás a bevonat fajtája szerint

A Savas

B Bázikus

C Cellulózos

R Rutilos

S Egyéb

RA Rutil-savas

RB Rutil-bázikus

RC Rutil-cellulózos

RR Rutilos, nagy kihozatalú

…

Ez az osztályozás csak a folyáshatár + a 47 J-os ütömunka-követelmény alapján 

besorolt elektródákra vonatkozik. A másik besorolás a bevonatokat 17 csoportba 

sorolja, ebből csak a bevonatfajták szerint 10 csoportba.

3. ábra

Példa: ISO 2560-A-E 46 3 1Ni B 5 3 H5

Az elektródabevonatok jellemzői

A bevonat összetevői:

salakképzők, dezoxidensek, védőgázképzők, ionizáló anyagok, 

kötőanyagok, ötvözők.

A Savas: vas-oxidok, ferro-mangán. Finomcseppes anyagátvitel, sima 

varratfelszín, gyenge pozícióalkalmasság, erős melegrepedési hajlam.

B Bázikus: kalcium-karbonát, kalcium-fluorid, rutil, kvarc. Kitűnő szívósságú és 

repedési ellenállású varrat. Különleges salakképzőkkel PG helyzetben is kiváló.

C Cellulózos: éghető szerves anyagok. Intenzíven égő ív, PG pozícióban kitűnő.

R Rutilos: durvacseppes anyagátvitel, gyenge pozícióalkalmasság kivéve a PG.

RA Rutil-savas: nagy rutiltartalom, nagy szilárdságú varrat, PG-ben nem alkalmas.

RB Rutil-bázikus: rutil + bázikus összetvők. PG-ben nem alkalmas.

RC Rutil-cellulózos: a PG helyzetű hegesztésre is alkalmas.

RR Nagy kihozatalú: vastag rutilos bevonat. Jó ívújragyújtás, finoman erezett 

varratfelszín.
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Az elektródabevonatok jellemzői

A bevonatok további különleges tulajdonságok tekintetében is 

különbözhetnek, például lehetnek:

a) egyedi színűek

b) nagymértékű hajlítást elviselők

c) nedvességállók

d) csökkentett füstkibocsátásúak

  



1018 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Dobránszky, BME 

A tömör huzalok fajtái

A fogyóelektródás hegesztéshez használt hegesztőhuzalok fontosabb 

osztályozási szempontjai:

Osztályozás a mechanikai tulajdonságok alapján

Az ötvözetlen és a finomszemcsés acélok tömör huzaljait a varratfém 

mechanikai tulajdonságaira nézve kétféle rendszerben osztályozzák:

„A” osztály: folyáshatár, nyúlás és a 47 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

„B” osztály: a szakítószilárdság és a 27 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

Osztályozás a varratfém kémiai összetétele szerint

Az osztályozás a Si, Ti, Al, Mo és a Ni ötvözők mennyiségén alapul.

Osztályozás a használható védőgáz szerint

Az osztályozás M, A és C jelű csoportba sorolja a huzalokat e szempont 

alapján.

Példa: ISO 14341-A-G 46 5 M G3Si1

 
MSZ EN ISO 14341:2008 „Hegesztőanyagok. Hegesztőhuzalok és hegesztési ömledékek ötvözetlen és 
finomszemcsés acélok fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 
14341:2002)” 
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A tömör huzalok bevonatai

A fogyóelektródás hegesztéshez használt hegesztőhuzalok többféle felületi 

állapotban készülnek. A huzalok lehetnek bevonatos, illetve bevonat nélküli 

huzalok. A bevonat szerepe az áramátadás javítása, a siklási tulajdonságok 

javítása és a korrózió elleni védelem. Bevonattal csak az ötvözetlen acélok 

hegesztésére szolgáló huzalokat látják el. 

A bevonat jelentősen befolyásolja a fröcskölést és a kopóalkatrészek 

kopását.

1. Az általánosan alkalmazott bevonat réz, amelyet folytatólagos 

galvanizálósoron visznek fel a felületre néhány mikrométer 

vastagságban. 

2. Csak a közelmúltban kezdték alkalmazni a bronzbevonatot, amelyek 

párologtatással visznek fel a felületre.

3. A bevonatmentes huzalok között kiemelkedően jó tulajdonságot értek el 

az AristoRod huzalokkal.

A huzalbevonatok jellegzetességeit külön példa mutatja be a Példatárban.
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A porbeles huzalok fajtái

A porbeles hegesztőanyagok jelölése

A MIG/MAG hegesztés porbeles huzaljainak jelölésére a fő jelölés a T betű.

A porbeles hegesztőhuzalok fontosabb osztályozási szempontjai nagyon 

hasonlók a tömör huzalokéihoz: az osztályozás történhet a mechanikai 

tulajdonságok alapján kétféle rendszerben is, továbbá a varratfém kémiai 

összetétele szerint.

Emellett külön szempontként jelenik meg a pozícióhegesztésre való 

alkalmasság, a védőgáz nélküli hegesztési lehetőség, a varratfém 

hidrogéntartalma.

 
MSZ EN ISO 17632:2008  „Hegesztőanyagok. Töltött hegesztőhuzalok ötvözetlen és finomszemcsés 
acélok fogyóelektródás, védőgázos és védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 
17632:2004)” 
Welding consumables. Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc 
welding of non-alloy and fine grain steels. Classification (ISO 17632:2004) 
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A porbeles huzalok fajtái

A porbeles huzalok kialakítása

Nyitott vagy zárt (varrat nélküli)

Bevonatos vagy bevonat nélküli

Egykamrás vagy többkamrás

4. ábra
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A porbeles huzalok fajtái

A fogyóelektródás hegesztéshez használt porbeles 

hegesztőhuzalok portöltetének fajtái

Jel Típus Rétegszám Védőgáz

R Rutilos, lassan dermedő salak Egy vagy több Szükséges

P Rutilos, gyorsan dermedő salak Egy vagy több Szükséges

B Bázikus Egy vagy több Szükséges

M Fémportöltetű Egy vagy több Szükséges

V Rutilos vagy fluoridos-bázikus Egy Nem szüks.

W Fluoridos-bázikus, lassan dermedő salak Egy vagy több Nem szüks.

Y Fluoridos-bázikus, gyorsan dermedő salak Egy vagy több Nem szüks.

Z Egyéb

 
MSZ EN ISO 14171:2011  Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és 
elektróda/fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. 
Osztályba sorolás (ISO 14171:2010) 
 
A fent megadott jelölések az ötvözetlen acélok porbeles huzaljaira vonatkoznak. 
A rozsdamentes acélok porbeles huzaljaira és porbeles hegesztőpálcáira más szabvány vonatkozik: 
MSZ EN ISO 17633:2011  „Hegesztőanyagok. Porbeles elektródák és pálcák korrózióálló és hőálló 
acélok védőgázos vagy védőgáz nélküli ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás (ISO 17633:2010)” 
Ebben a szabványban a B, P, R, M és Z jelölés azonos értelmű, az önvédő (védőgázt nem igénylő) 
huzalok portöltetét viszont egységesen „U” betűvel jelölik. 
A portöltet jelölése mellett magát a porbeles huzalt, illetve a porbeles pálcát is megkülönböztető 
jelöléssel látják el: 
F = porbeles huzalelektróda 
M = fémportöltetű huzalelektróda 
R = porbeles hegesztőpálca a 141-es eljáráshoz, azaz volfrámelektródás ívhegesztéshez 
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A porbeles huzalok fajtái

A porbeles hegesztőhuzalok hegesztéstechnikai jellemző

R Szóróíves anyagátvitel, csekély fröcskölés, összefüggő salakréteg. 

Alapgáz: CO2. Ar+CO2 csökkenti a fröcskölést.

P Gyorsan dermedő salak  pozícióhegesztés minden változata. Főleg a 

kis átmérőjű huzaloknál.

B Cseppes anyagátvitel, enyhén konvex varratdudor, főleg PA és PC 

helyzetben, CO2 vagy Ar+CO2 gázzal. Kitűnő szívósságú varratfém.

M Finomcseppes anyagátvitel, nagyon kevés salak, nagy kihozatal, 

hidegkötési veszély. Ar+CO2 gázzal, PA és PC helyzetben. Más 

helyzetben rövidzárlatos vagy impulzusos anyagátvitellel hegesztendő.

A  szakítószilárdság ÉS 27 J-os ütőmunka-követemény alapú jelölési 

rendszerben használt jelek: T1, T4, T5, T7, T8, T11, T15. Itt az áramnemet is 

figyelembe veszi az osztályozás.

Példa: ISO 17632-A – T46 3 1Ni B M 1 H5

 
ISO 17632 --- ISO szabvány száma 
A --- a folyáshatár és a 47 J-os ütőmunka alapján csoportosítva 
T --- a fő jelölés: MIG / MAG hegesztésre szolgáló porbeles huzal 
46 --- Rp0,2 > 460 MPa 
3 --- KV > 47 J -30°C-on 
1Ni --- a varratfém összetétele 
B --- a portöltet jelölése 
M --- védőgáz az MSZ EN ISO 14175:2008 szerint 
1 --- pozícióhegesztési alkalmasság jele 
H5 --- a varratfém hidrogéntartalma, ppm 
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A hegesztési gázok típusai

Az MSZ EN ISO 14175:2008 szabvány szerint

R redukáló keverék Ar+H2

I semleges Ar, He, Ar+He

M1 oxidáló keverék Ar+CO2+O2+H2

M2 oxidáló keverék Ar+CO2+O2

M3 oxidáló keverék Ar+CO2+O2

C erősen oxidáló CO2, CO2+O2

O oxigén O2

N nem reaktív, nitrogénes Ar, N2, N2+H2, Ar+N2+H2

Z egyéb

 
MSZ EN ISO 14175:2008  „Hegesztőanyagok. Gázok és gázkeverékek ömlesztőhegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz (ISO 14175:2008)” 
A korábbi szabványt (MSZ EN 439:1998 Hozaganyagok hegesztéshez. Védőgázok ívhegesztéshez és 
termikus vágáshoz) az új szabvány hatályba helyezésekor visszavonták. 
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A fedett ívű hegesztés hegesztőanyagai

A hegesztési eljárásra utaló jelölésük: S

Osztályozás a mechanikai tulajdonságok alapján

Az ötvözetlen és a finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztésére szolgáló 

hegesztőanyagokat a huzal + fedőpor kombinációkkal hegesztett varratok 

mechanikai tulajdonságaira nézve kétféle rendszerben osztályozzák:

„A” osztály: a folyáshatás ÉS a 47 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

„B” osztály: a szakítószilárdság és a 27 J-os ütőmunka-követelmény alapján.

Osztályozás a többsoros hegesztésre való alkalmasság szerint

Ebből a szempontból „többsoros”, illetve „kétsoros” hegesztésre alkalmas 

hegesztőanyagokat különböztetünk meg.

Osztályozás a huzal kémiai összetétele szerint

Külön osztályozzák a tömör huzalokat és a porbeles huzalokat.

 
MSZ EN ISO 14171:2011  „Hegesztőanyagok. Tömör huzalelektródák, porbeles elektródák és 
elektróda/fedőpor kombinációk ötvözetlen és finomszemcsés acélok fedett ívű hegesztéséhez. 
Osztályba sorolás (ISO 14171:2010)” 
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Fedőporok

Gyártási mód 

szerint, jelölés:

Olvasztott  F

Őrölt  A

(darabosított, másként: 

agglomerált)

Kevert  M

A fedőporok típusai,

jellemző összetevőik

és jelölésük

Jel Megnevezés Fő alkotók

MS Mangán-szilikát MnO, SiO2, CaO

CS Kalcium-szilikát CaO, MgO, SiO2

ZS Zirkónium-szilikát ZrO2, SiO2, MnO

RS Rutil-szilikát TiO2, SiO2

AR Aluminát-rutil Al2O3, TiO2

AB Aluminát-basic Al2O3, CaO, MgO, 

CaF2

AS Aluminát-szilikát Al2O3, SiO2, CaF2, ZrO2

AF Aluminát-fluorid-bázikus Al2O3, CaF2

FB Fluorid-bázikus CaO, MgO, CaF2 , MnO

Z Egyéb

 
A táblázat az MSZ EN 760:2000 „Hegesztőanyagok. Fedőporok fedett ívű hegesztéshez. Osztályba 
sorolás” szerinti jelöléseket tartalmazza. 
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Fedőporok csoportosítása

Fedőporosztályok a felhasználás szerint:

1. fedőporosztály Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz

2. fedőporosztály Cr-, Cr-Ni acélokhoz, Ni-ötvözetekhez

3. fedőporosztály Felrakóhegesztési célra

Az alkalmazható áramnem szerint:

DC Egyenáramú hegesztéshez

AC Váltakozó áramú hegesztéshez

A varratfém hidrogéntartalma szerint:

H5 H-tartalom  5 mL / 100 g varratfém

H10 H-tartalom  10 mL / 100 g varratfém

H15 H-tartalom  15 mL / 100 g varratfém
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Fedőporok csoportosítása

Fedőporok a metallurgia jellegük szerint:

Ötvözőkiégés A fedőpor hatására 0,1%-nál több ötvöző kiég 

Változatlan Az ötvözőtartalom változása  0,1%

Beötvöződés A fedőpor hatására 0,1%-nál több ötvöző beötvöződik 

Az áramterhelhetőség szerint:

Sima, egyenletes varrat készítésének maximális áramerőssége 4 mm 

átmérőjű huzalra, 550 mm/min hegesztési sebességgel, 30 mm 

huzalkinyúlással, DC+ áramnemmel és polaritással, legalább 20 mm 

vastag lemezen hegesztve.

A varratfém szemcsemérete szerint:

A varratfém várható legkisebb és legnagyobb szemcseméretét adják meg.

 
Példa:  
Welding flux EN760 S F CS 1 67 AC H15 
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Fedőporok csoportosítása

Bázikusság (bázicitás) szerint:

Bázikus B > 1

Savas B < 1

Semleges B = 1

A szakirodalomban sokféle bázikussági  mutatószámot alkalmaznak; 

közülük leginkább a Boniszewski-féle terjedt el.

 
 22322

2222

ZrOTiOOAl0,5SiO

MnO)FeO0,5CaFOKONaLiOBaOSrOMgOCaO
B
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A villamos ív a bevonatos elektróda vége és a munkadarab között ég. Az 

elektróda maga a leolvadó hegesztőanyag. Az ívet a levegőtől a 

bevonatából képződő gáz, a hegfürdőt és a megszilárdult varratfémet 

pedig a gáz és főleg a salak védi. 

A maghuzal és a munkadarab között ég az ív; ennek hője a munkadarab 

és az elektróda egy részét megolvasztja. Az elektróda megolvadt anyaga 

finom cseppek formájában a hegfürdőbe jut. 

Egyenáramú hegesztéskor a pozitív pólus (anód) hőmérséklete nagyobb a 

katódból kilépő nagy sebességű elektronok becsapódása miatt. A katód 

hőmérséklete kisebb, felületébe fémionok csapódnak. Az ív két talppontja 

a katódon a katódfolt, az anódon az anódfolt. Ha az elektróda van 

katódként kapcsolva – egyenes polaritás –, a katódfolt mindig azonos 

helyen marad, az anódnak kell mozognia a hegesztési vonal mentén az 

előrehaladásával együtt. 

Fordított polaritásban – a munkadarab a katód – a katódfolt is elmozdul: a 

nagyobb hőmérsékletű helyről hidegebb hely felé, ami az elektronok 

termikus emisszióját zavarja; eredménye az ívstabilitás romlása. 

Bevont elektródás kézi ívhegesztés
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Bevont elektródás kézi ívhegesztés

5. ábra

A bevont elektródás ívhegesztés munkahelyének kellékei

Bevont elektródás kézi ívhegesztés

6. ábra
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Áramforrások: Az ívhegesztés áramforrásai olyan villamos gépek, amelyek 

egyenáramú vagy váltakozó áramú villamos ívet hoznak létre és tartanak fenn 

folyamatosan.

Hegesztőgenerátor: A hegesztőgenerátor egyenáramot keltő villamos forgógép. 

Előnyei: jó ívgyújtás és ívstabilitás, minden elektródatípushoz alkalmas, 

fokozatmentesen szabályozható.

Hátrányai: kopóalkatrészei vannak, nagyon zajos, porra érzékeny, hatásfoka 50-

60%, túlterhelésre érzékeny.

A kézi ívhegesztés berendezései

7. ábra

Hegesztőtranszformátor: 

Előnyei: kopóalkatrész-mentes, üzemi költsége kicsi, hatásfoka 80-90%. 

Hátrányai: csak váltakozó áramú villamos ívet tud létrehozni, ötvözött 

acélok és színesfémek hegesztésére nem alkalmas, zárt tartályon belüli 

hegesztésre nem alkalmas, nem vagy rosszul szabályozható.

Hegesztő-egyenirányító (transzformátor + egyenirányító + vezérlő)

Előnyei: egyenáramú hegesztésre alkalmas, jó ívgyújtás, hatásfoka 70-

80%.

Hátrányai: karbantartásigényes, porra érzékeny, feszültségingadozás-

érzékenység

Hegesztőinverter

A hálózati feszültség egyenirányítása után egy frekvenciaváltó révén 20-

100 kHz-es váltakozó feszültség jön létre. Ezt kis méretű transzformátorral 

lehet átalakítani, majd egyenirányítani, simítani. A hatásfok a többszöri 

átalakítás ellenére kitűnő, a berendezés kicsi, az elektronikus 

szabályozhatósága kiváló.

A kézi ívhegesztés berendezései
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A hegesztési munkakábelek sodrott rézhuzalokból készülnek, szigorú 

szabványos előírások szerint szigeteltek. A vezető keresztmetszet: 30–90 

mm2.

Az áramforráshoz rendszerint bajonettzáras csatlakozóval kapcsolódnak.

Az elektródát az elektródafogóba kell rögzíteni.

Az áramforrás másik pólusát – a földvezetéket, másként a „testet” – a 

munkadarabra vagy (általában) a munkaasztalra csatlakoztatják. Vannak 

olyan hegesztési eljárások, amelyeknél több földvezetéket is használnak 

az egyenletes árambetáplálás érdekében (pl. fedett ívű hegesztés, 

csaphegesztés).

Bevont elektródás kézi ívhegesztés

8. ábra

A bevonatos elektródák a maghuzalból és a rápréselt bevonatból állnak. 

Az elektródák alkalmazástechnikai jellemzőit az előző fejezet ismertette. A 

bevonat – és a belőle képződött gázok és a salak – jelentős szerepet 

játszik következő folyamatokban:

ívgyújtás,

ívstabilitás,

védőgázképzés, 

anyagátvitel,

salakképzés,

az ömledék gáztalanítása,

ötvözés, 

salakleválás.

Bevont elektródás kézi ívhegesztés

9. ábra

Elektródafogók
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A bevont elektródák hegesztéstechnikai jellemzői

Bevont elektródás kézi ívhegesztés

10. ábra

A hegesztési munka általános kellékei

11. ábra
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Az összehegesztendő végek köré helyezik az előre gyártott kerámia 

öntőformát. Erre kerül a reakcióüst, amelybe betöltik az előre bekevert 

termitport, az ún. AT-adagot (AT = aluminotermikus). A termitpor alkotói: 

meghatározott szemcseméretű vas-oxid reve, meghatározott 

szemcseméretű alumíniumdara, ferromangán, petrolkoksz, 

formázóhomok, ferroötvözők (V, Ti, W, Mo), huzal- vagy szegnyíradék

Lángpuskával előmelegítik az öntőforma belső felületeit és a sínvégeket.

A termitreakciót gyújtóporral indítják be, amely kb. 1200°C-ra hevíti a 

termitadagot, ezzel beindítja a termitreakciót, amelyben az alumínium 

redukálja a vas-oxidokat, miközben jelentős hő termelődik. Ez a hő 

megolvasztja és kb. 2100–2500°C-ra hevíti a vasat és a ferroötvözőket. 

Az akár több száz kg tömegű adag is 30–40 s „fővési idő” alatt megolvad.

A termithegesztés

Az eljárás lényege
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A termitacél-olvadékot a csapolónyílás nyitásával beeresztik az 

öntőformába. A csapolás helyes időpontjának megválasztása lényeges 

szerepet játszik a varrat porozitásmentességében. Az öntőformába 

becsapolt olvadékban a sínvégek is megolvadnak, majd a 

megszilárdulással kialakul a hegesztett kötés, amelynek anyaga a 

termitacél.

Az öntőforma lebontása után a még forró felesleget levágják, majd a 

teljes kihűlés után a varratot simára köszörülik.

Legfontosabb alkalmazási területei: vasúti sínek, villamossínek 

tompakötéseinek hegesztésére.

A termithegesztés

Csapolás, utómunkálatok, az eljárás alkalmazása

A termithegesztés

Öntőforma Fővés Csapolás

12. ábra
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A termithegesztés

KöszörülésAz öntőforma lebontása

13. ábra
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A gázhegesztés olyan hegesztési eljárás, amelyben az 

összehegesztendő alapanyagoknak a kötésben részt vevő zónáját egy 

éghető gáz és egy égést tápláló gáz keverékének meggyújtásával 

keletkező láng hőjével olvasztják meg. A hegesztett kötés vagy csak a 

megolvasztott alapanyagokból, vagy a hozzáadott hegesztőpálcából is 

megszilárduló varratfémben jön létre.

A gázhegesztés

14. ábra

 

A gázhegesztés 
Az eljárást érintő 2011-ben hatályos szabványok száma: 21. Ezek közül néhány: 
MSZ EN 13622:2002 „Gázhegesztő berendezések. Fogalommeghatározások. Gázhegesztő 
berendezésekre használatos szakkifejezések” 
MSZ EN ISO 5172:2006 „ Gázhegesztő berendezések. Gázhegesztő, lángvágó és 
hevít?pisztolyok. Követelmények és vizsgálatok (ISO 5172:2006) 
MSZ EN 1256:2006 „Gázhegesztő berendezések. A gázhegesztéshez, lángvágáshoz és rokon 
eljárásaikhoz alkalmazott tömlővégek követelményei” 
MSZ EN 1327:1999 „Gázhegesztő eszközök. Hőre lágyuló műanyag tömlők hegesztéshez és rokon 
eljárásokhoz” 
MSZ EN 560:2005 „Gázhegesztő eszközök. A hegesztéshez, vágáshoz és rokon eljárásokhoz használt 
tömlőcsatlakozások” 
MSZ EN 730-1:2003 Gázhegesztő berendezések. Biztonsági eszközök. 1. rész: Lángfogóval együtt 
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Égést tápláló 

gázként 

mindenesetben 

oxigént használnak.

Forrasztáshoz, 

propán vagy PB-gáz 

használatakor a 

levegő maga is 

elegendő.

Az éghető gáz lehet: 

acetilén, propán, 

propán-bután, 

földgáz, hidrogén.

A gázhegesztés

15. ábra

A gázhegesztési lángtípusok

A nem semleges lángok a semleges láng 1:1 keverési arányától eltérnek:

16. ábra
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A gázhegesztési lángtípusok

Az acetilénláng hőmérséklet-eloszlása

17. ábra
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A gázhegesztés kellékei

Kék # sárga színű palackok

Nyomáscsökkentő

18. ábra

 



1042 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Dobránszky, BME 

Tömlők lánvisszacsapásgátlóval

19. ábra

Tömlők és csatlakozók Szabványos színjelölés!

Szín Ø (mm) Gáz

Kék 6,3 és 10 Oxigén

Piros 6,3 és 10 Acetilén

Narancs 6,3 és 10 Propán

Fekete 6,3 Földgáz és egyéb

A gázhegesztés kellékei

20. ábra

A gázhegesztés kellékei

Hegesztéshez

Termikus szóráshoz
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Balra hegesztés, s < 5 mm 

anyagok hegesztésére

Jobbra hegesztés 

mély beolvadás

A gázhegesztés kivitelezési módjai

21. ábra
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Tartalom

Ez a fejezet a következő fő 

témaköröket ismerteti:

• A hegesztési eljárások

• A villamos ív

• A főbb hegesztőanyagok: 

bevont elektródák, tömör 

huzalok, porbeles huzalok, 

hegesztési gázok, fedőporok

• Bevont elektródás kézi 

ívhegesztés

• Termithegesztés

• Gázhegesztés

Summary

This chapter presents the following 

tasks:

• Welding processes

• Electric arc

• Welding consumables: covered 

electrodes, plain wires, flux 

cored wires, welding gases, 

welding fluxes

• Manual metal arc welding

• Termite welding

• Gas welding
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A kötéstípusok áttekintése

2

1. ábra

 

A kötéstípusok áttekintése  
A gyártási folyamatokban különféle az alkatrészek egymáshoz kötésére különféle kötési eljárásokat 
lehet alkalmazni. Ezek lehetnek állandó vagy ideiglenes, illetve oldható vagy oldhatatlan kötések. Az 
állandó kötéseket nem lehet szétszerelni az alkatrészek vagy a kötést biztosító egység roncsolása 
nélkül; pl. egy szegecselt kötés csak a szegecs kifúrásával lehet oldani, egy hegesztett kötést pedig 
csak szétvágással lehet oldani. 
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A forrasztás definíciója

3

A forrasztás olyan kötéslétesítő eljárás, amelyben a megolvadt 

forraszanyag nedvesíti és beteríti az összekötendő felületeket, majd a 

megszilárdulása után erős adhéziós kötést képez. Amikor a 

forraszanyag olvadáspontja nagyobb, mint 450°C, az eljárást 

keményforrasztásnak nevezzük, egyébként pedig lágyforrasztásnak.
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A forrasztott kötés követelményei

4

a) A forraszanyag olvadáspontja – olvadási hőmérséklet-tartománya – legyen 

kisebb, mint az összeforrasztandó anyagoké. A gyakorlatban: kb. 50°C-kal

b) Bár nem olvad meg az alapanyag, diffúzió végbemegy, ami hozzájárul az erős 

kötés kialakulásához; ezért a forrasz és az alapanyag között az oldódás 

kívánatos.

c) A megolvadt forrasznak nedvesítenie kell az alapanyag felületét. A nedvesítést 

jellemző peremszögnek 90°-nál feltétlenül kisebbnek kell lennie. Minél kisebb a 

peremszög, annál jobb a nedvesítés, annál jobban terül, folyik a forrasz.

d) Az olvadt forrasz a kapilláris erő hatására tölti ki a rést a forrasztandó felületek 

között. A kapilláris erő függ a felületi feszültségtől, a forrasz sűrűségétől, a 

peremszögtől és a rés méretétől; az optimális résméret általában 0,01–0,1 mm.

e) A forraszbehatolás sebessége, így ideje a résbe az olvadék viszkozitásától függ; 

jellemzően 100 ms nagyságrendbe esik. A viszkozitás, a felületi feszültség és a 

peremszög egyaránt csökken, amikor a hőmérséklet meghaladja a forraszanyag 

likvidusz hőmérsékletét.

f) A felületi érdességnek van olyan optimuma, amely elősegíti a forrasz terülését és 

folyását, aminek az az oka, hogy a felületi mikrobarázdák helyileg lecsökkentik a 

peremszöget. A forrasztandó felületnek közepes finomságú (320-600-as), SiC

csiszolópapírral való csiszolása kedvezőbb, mint simára polírozott felület.
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5

A forraszthatóság

A fémek forraszthatóságát gyakran egy egyszerű, függőleges bemártási vizsgálattal 

határozzák meg, amelynél szemrevételezéssel ellenőrzik a forrasz tapadását, az ún. 

nedvesedést. A forrasztásra leggyakrabban használt nemesfémek (idesorolva a 

rezet is) forraszthatóságát a villamos és hővezetési tulajdonságok alapján értékelik. 

A nemesfémek (pl. Au) általában kiválóan forraszthatók; ez annak köszönhető, hogy 

a felületi oxidok hiányzanak, illetve gyorsan eltávolíthatók az ólom-ón forraszok által. 

A kis kémiai aktivitású folyasztószerek elegendőek a kellő nedvesítés biztosításához 

a nemesfémek felületén.

Az alumíniumot, a rozsdamentes acélt, a hőálló ötvözeteket nehéz forrasztani. Ez a 

probléma megkerülhető egy jól forrasztható fémből készült bevonat felvitelével. A 

bevonatok a kerámiákat is forraszthatóvá teszik: ón, réz, ezüst, kadmium, illetve az 

ón-ólom, az ón-cink és ón-réz ötvözetek alkalmasak erre a célra. A bevonat növeli a 

folyasztószerek hatékonyságát és csökkenti annak szükséges mennyiségét, 

továbbá nem kell agresszív folyósítószereket használni. A bevonatolt fémek 

forraszthatósága függ a bevonat anyagától és annak oldhatóságától a forrasztási 

hőmérsékleten. Fémbevonatok készíthetők tűzi mártással vagy galvanizálással. A 

nemfémes bevonatok, mint pl. a lakkozás akadályozzák a forraszthatóságot. 
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6

A peremszög

Peremszög θ > 90° Peremszög θ = 90° Peremszög θ < 90°

Young-egyenlet:

Young–Dupré-egyenlet :

2. ábra

 

A peremszög 
A nedvesedés (nedvesíthetőség) mértéke általában a θ peremszög értékével becsülhető. Egy 
tökéletesen sík szilárd felületen nyugvó folyadékcsepp mechanikai és termodinamikai egyensúlyából 
a Young-egyenlet határozza meg a θ peremszöget a vízszintes erők egyensúlya és a háromfázisú 
rendszer határfelületi feszültségei alapján.  
A peremszög egy a kulcsfontosságú technológiai parameter a forraszanyagok kiválasztásában: θ << 
90° nedvesítési feltételekre van szükség ahhoz, hogy jó minőségű forrasztott kötés jöjjön létre: 
általában egy anyag forraszthatósága annál jobb, minél kisebb az adott forrasz esetén a nedvesítési 
szög.  
Egyszersmind a Young–Dupré-egyenlet értelmében a θ peremszöget úgy lehet tekinteni, mint egy 

kötésszilárdsági tényezőt, mivel a folyadék σLV felületi feszültségével (ezt gyakran jelölik -val) együtt 
közvetlenül befolyásolja a Wa adhéziós munkát (kis θ általában korrelál nagyobb Wa-val). 
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A lágyforrasztás

7

A lágyforrasztás hagyományos forraszanyagai a Pb-Sn ötvözetek. A mai 

időkre viszont erősen gátolják alkalmazásukat a környezetvédelmi 

előírások, amelyek a Pb-tartalom miatt tiltólistás veszélyes anyagnak 

minősítették ezeket a forraszokat olyan alkalmazásokban, amelyek 

egészségi ártalmat okozhatnak. A lakások fűtési rendszerének szerelésére 

alkalmazható, de nem használható ivóvízvezetékek szerelésére. Bár az 

emberi fogyasztási körön kívül esik a háztartási gépek zöme, 

számítógépek, tévék, ezek mikroelektronikai paneljei is ma már 

ólommentes forrasszal készülnek. A gyártóknak egyszerűbb inkább mindent 

ólommentes forrasszal készíteni, mint váltogatni a termékek jellege szerint. 
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Pb-Sn-alapú lágyforraszok

8

Pb% Sn% Sb% Más Olvad °C Főbb jellemzők, alkalmazások

37 63 183 Elektronikai lágyforrasz.

40 60 183–188 Elektronikai lágyforrasz.

60 40 183–234

50 50 183–216

90 10 268–301

95 5Ag 304–365

34,4 65 0,6 183–185 Elektronikai lágyforrasz. Az Sb keményít.

39,5 60 0,5 183–188 Minőségi bádogos munkákhoz használatos.

49,5 50 0,5 183–212 A réz és az acél általános forrasztásához.

59,6 40 0,4 183–234 Csövek forrasztására vékony szalag formájában is.

69,7 30 0,3 183–255 Csőszerelési forrasz. Sűrű, jól kenhető, törölhető.

58 40 2 185–231

42 34 24Bi 100–146

32 50 18Cd 145

93,5 5 1,5Ag 296–301

36 62 2Ag 177–189

48,5 50 1,5Cu A réz mérsékli a páka kopását.

 
A megfelelő lágyforrasztott kötésben az olvadt forrasznak meg kell tapadnia felületen (adhézió). 
Ennek során a forrasz és az alapanyag felületi rétege reakcióba lép, és intermetallikus fazes(ok) 
alakul(nak) ki, amelyek fizikailag nem távolíthatók el a felületről. Ennek az intermetallikus rétegnek a 
kialakulása a réz, sárgaréz és acél forrasztásakor az alapanyag és a forraszban lévő Sn között megy 
végbe. 
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Az Sn-Pb fázisdiagram

9

3. ábra
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Az Sn-Cu és a Cu-Pb fázisdiagram

10

4. ábra
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A Fe-Sn fázisdiagram

115. ábra
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A lágyforrasztás lépései

12

Tisztítás

Előónozás

A hozzáadott forrasz megolvadása és befolyása a felületek közé

A forrasztási rés teljes kitöltése

A forrasz megszilárdulása

Páka

Páka

Alapanyag

Előónozás Forrasztás

6. ábra

 

A lágyforrasztás lépései 
Az Sn-tartalom növekedésével javul a forrasznak a résbe való behatolási képessége. Minden Pb-Sn 
forrasz tartalmaz antimont (Sb), amely az ólomban korlátoltan oldódván kiválásos keményedéssel 
növeli a forrasztott kötés szilárdságát. 
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A forrasztandó felület

13

Alapvető fontosságú, hogy a forrasztandó felület tiszta legyen, különben a 

forrasz nem tapad meg rajta. Semmilyen szennyeződés, zsír, olaj, 

nedvesség, reve stb. Nem lehet a felületen. Minden felületi reteg gátolja a 

forrasznak a felület atomjaival való érintkezését.

7. ábra
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Felülettisztítási módszerek

14

Mechanikai tisztítás
Csiszolás csiszolópapírral

Tisztítás reszelővel

Tisztítás kaparószerszámmal

Súrolás durva vászonnal

Szemcseszórás, homokfúvás

Kémiai tisztítás
Puha rongy, törlőpapír zsírtalanító szerrel, pl. szén-tetrakloriddal átitatva

Sorozatgyártásban a triklór-etilén fürdőbe mártás alkalmas

Forró lúgos oldatok

Szappanmentes lúgos detergensek

Savas pácolás

 

Felülettisztítási módszerek 
Különös figyelmet kell fordítani  a korróziós jellegű bemaródások tisztítására. A felület NE legyen 
túlságosan simára polírozva! 
A bevonatos acéllemezek nem igényelnek mechanikai tisztítást, de a kémiai tisztítás elengedhetetlen. 
A triklór-etilén hatékony zsírtalanítószer. A lágyacélok revétlenítésére az 50%-os sósavoldat alkalmas, 
melegítés nélkül. 
A kémiai tisztítást mindig alapos öblítés (desztillált vízzel) és szárítás követi.  
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A folyasztószer szerepe

15

A legtöbb fém felületét vékony oxidréteg borítja már néhány perccel a 

tisztítás után. A hőmérséklet növekedése erősen gyorsítja ezt a 

folyamatot. Az oxidréteg pedig lehetetlenné teszi a megfelelő erősségű 

forrasztott kötés kialakulását.

A szóban forgó oxidréteg képződését megakadályozandó alkalmas 

folyasztószert kell a felültre juttatni azonnal a tisztítás után.

A folyasztószerrel szemben támasztott követelmények:

1. Legyen folyadék fázisú a forrasztás hőmérsékletén.

2. Folyadék állapotban borítsa be a kötési zónát, és gátolja meg a 

hevítés okozta oxidációt.

3. Oldjon fel minden maradék oxidot a felületről (aktív folyasztószer).

4. Legyen mozgatható a megolvadt forrasz által.

5. Ne hagyjon hátra korróziós hatású maradékot.
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A folyasztószer működése

16
8. ábra

 
A megolvadt folyasztószer akkor „folyik”, ha teljesen szétterül a felületen, és nem „gurul” rajta. 
A folyasztószer forrasz általi mozgatását szemlélteti az ábra: 
1. – A folyasztószer ráfolyik az oxidálódott felületre. 
2. – A folyasztószer forrni kezd, és eltávolítja az oxidot, pl. kloridok jönnek létre a reakció keretében 
3. – A tiszta fémes felület kerül érintkezésbe a folyasztószerrel 
4. – A megolvadt forrasz eltolja maga előtt az olvadt folyasztószert. 
5. – Az Sn reakcióba lép az alapfémmel, és intermetallikus fázisokat alkotnak. 
6. – A forrasz megszilárdul. 
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A folyasztószerek fő típusai

17

Passzív (nem korrozív) folyasztószerek

Aktív folyasztószerek

Ezeknek két fő típusuk terjedt el:

a) Csak hevítéskor folyó folyasztószerek; nem korrozív hatásúak, sőt, 

esetenként védőhatásúak is lehetnek.

b) Savak; korrozív hatásúak.

 
A legismertebb passzív folyasztószer a fenyőgyanta. Ott alkalmazzák (pl. nyomtatott áramkörök), ahol 
forrasztás után nem lehet semmilyen tisztítást alkalmazni, eltávolítandó az esetleg korrozív 
szermaradékokat. Nem tudják eltávolítani a felületen lévő oxidfilmet, mindössze a forrasztás közbeni 
oxidációt gátolják; emiatt különösen fontos az alapos előzetes felülettisztítás. 
A legismertebb aktív folyasztószer a „forrasztóvíz” (cink-klorid oldat). Gyorsan oldja az oxidréteget, és 
meggátolja annak újraképződését. Megmarja az alapanyag felületét is, elősegítve annak nedvesítését 
és a forrasszal való adhézióját. A maradéka a felületen erősen korrozív, ezért forrasztás után 
mosással gondosan el kell távolítani, a forrasztott kötést pedig rozsdagátlóval célszerű kezelni. 
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Folyasztószer paszták

18

Mindkét fajta folyasztószer rendelkezésre áll jól kenhető paszta formájában 

is. A pasztásítást vazelinnal, lanolinnal vagy glicerinnel oldják meg.

A gyantát alkoholban feloldva alkalmazzák 1:(2-4) arányban.

A vazelin a legfontosabb pasztaképző anyag, amelybe belekevernek 25% 

cink-klorid oldatot, 3% ammónium-klorid oldatot és 7% vizet. A paszta nagy 

előnye, hogy nem folyik keresztül a forrasztási résen az alkatrész más 

részeire.
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A folyasztószerek anyagai

19

A nemkorrozív folyasztószerek lehetnek növényi vagy állati eredetűek

Gyanta: villamos és elektronikai alkalmazásokhoz.

Faggyú: ólom alkatrészekhez, járműmotorok javítási munkáihoz.

Olívaolaj: ónból készült eszközökhöz.

A korrozív (aktív) folyasztószerek

Zinc-klorid (ZnCl2): acél, sárgaréz, réz forrasztásához.

Ammónium-klorid (NH4Cl): öntöttvashoz és sárgarézhez.

Sósav: cink és horganyzott acél forrasztásához.

Foszforsav: acél és réz forrasztásához; maradéka üvegszerű.

HCl + ZnCl2: rozsdamentes acélokhoz.

ZnCl2 + 10% NH4Cl: kis munkahőmérsékletű forraszokhoz.
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A lágyforrasztás hevítési módjai

20

Mártó forrasztás

Kemencés forrasztás

Hevítőlapos forrasztás

Indukciós forrasztás

Infrasugaras, fénysugaras forrasztás

Pákás forrasztás

Lézersugaras forrasztás

Villamos ellenállás-forrasztás

Lángforrasztás

Forró gázos forrasztás

Ultrahangos forrasztás

Hullámforrasztás
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Mártó forrasztás

21

A megolvasztott forrasz egy kádban található. Ebbe mártják bele a 

forrasztandó alkatrészt. Jól automatizálható, az elektronikai szerelvények 

gyártásában elterjedten alkalmazzák.

A bemártás időtartama: 2-15 s.

A forrasztási résre nézve szűk tűrésekkel gyártott darabokhoz jól 

alkalmazható.

A forrasztandó darabokat gyakran előmelegítik, illetve inkább alaposan 

szárítják, elkerülendő a nedvesség okozta robbanást. A réz nem 

forrasztható ezzel a módszerrel az ónban való gyors oldódása miatt.
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Kemencés forrasztás

22

A legtöbb hevítési módszer hátránya a munkahőmérséklet pontos értéken 

tartásának nehézsége. A kemencés forrasztás ezt teljesen biztosítja, 

ugyanis a forrasztókemencék hőmérséklete pontosan szabályozható és 

stabilizálható.

A minőség egyenletes, a termelékenység nagy.

A kemencék lehetnek aknás kemencék, de jóval elterjedtebbek az 

áthúzókemencék a folytatólagos forrasztósorokba építve. A kemence 

atmoszférája – endogáz, krakkolt ammónia, nitrogén, formálógáz vagy 

hidrogén – véd az oxidációtól.

A forrasztott felület fényes marad, nem igényel utólagos tisztítást.

 
A kemencés forrasztás feltételei hasonlók a fűtőlapos forrasztáséihoz, de a hevítési sebesség jóval 
kisebb, mivel a hősugárzásos hőközlés ideje a kemencében meghosszabbodik. A sorozatgyártás 
viszonyai között a kemencén szállítópályára függesztve haladnak át az előkészített alkatrészek, de van 
olyan változata is, amikor infrasugaras hevítést alkalmaznak. 
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Fűtőlapos forrasztás

23

A fűtőlapos forrasztásnál tisztítás és folyasztószer felhordása után 

(pasztázás) az alkatrészek forraszthatók a forrasztási résbe előre 

felhelyezett forrasztópasztával vagy forrasztóhuzallal. 

9. ábra

 
Az alkatrészeket pozicionáló készülékekbe helyezik, a forrsszt pedig kézzel viszik fel előregyártott 
alakban vagy pasztaként. A szerelvényt óvatosan kell eltávolítani a fűtőlapról, elkerülendő a rezgések 
okozta elmozdulást a még olvadt forrasz dermedéséig. A folyamat lassúsága miatt a felületek kissé 
oxidálódhatnak a forrasz megolvadása előtt. A fűtőlapos forrasztá automatizálható, a maximális 
hőmérséklet pedig garantáltan korlátozható. A hűtést hideg fémlapra helyezzésel gyorsítják. 
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Indukciós forrasztás

24

A  tisztítás és pasztázás után az alkatrészeket nagyfrekvenciás indukciós 

tekerccsel hevítik. A forrasz másodpercek alatt megolvad. A módszer 

érintésmentes, nagyon gyors hevítést biztosít, kicsi a berendezés 

karbantartás-igénye.

Az indukciós forrasztó berendezés összetevői:

Induktortekercs

Nagyfrekvenciás tápegység

Hűtőrendszer

Vezérlés

Forrasztóhuzal-adagoló

Alkatrészrögzítő készülékek

Hőmérséklet-érzékelő

10. ábra

 
Az indukciós forrasztó berendezés összetevői: 
Induktortekercs 
Nagyfrekvenciás tápegység 
Hűtőrendszer 
Vezérlés 
Forrasztóhuzal-adagoló 
Alkatrészrögzítő készülékek 
Hőmérséklet-érzékelő 
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Infrasugaras forrasztás

Az infrasugaras forrasztásnál a forrasztókemencében a hőforrás szerepét 

infrasugárzók játszák, amelyek hőmérséklete lényegesen meghaladja a 

forraszanyag munkahőmérsékletét.

Maga a hőbevitel a függ a hősugárzók hőmérsékletétől, az infravörös 

sugárzás hullámhosszúságától, a felületek reflexiós és abszorpciós 

tényezőjétől.

http://www.circuitspecialists.com/images/CSI720.jpghttp://www.zhongkeweilai.com/upload/11/2009112516255190839.jpg

11. ábra
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Pákás forrasztás

26

A pákás forrasztás széles körben alkalmazott forrasztási eljárás horganyzott 

acéllemezek és vékony sárgaréz- vagy rézlemezek forrasztására. A páka 

csúcsa rézből készül, a szár acélból, a nyél pedig általában fából. A réz 

pákacsúcson többrétegű bevonat található, belülről kifelé: vas, nikkel és 

króm.

12. ábra
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Lézersugaras forrasztás

27

A lézersugaras forrasztás viszonylag új eljárás. A lézersugár a forrasz 

érintésmentes, gyors hevítését és olvasztását segíti az elektronikai panelek, 

szenzorok, mikrohangszórók gyártásában, javításában. A forrasz akár 0,2 mm 

átmérőjű huzal formájában is adagolható nagy pontossággal. Általában 20-30 

W-os diódalézert használnak, a forrasztóberendezésben pedig kamerás 

helyzetmeghatározó rendszert. A szerelvények javításkor szükséges 

kiforrasztására automatizált rendszerekben alkalmazzák.

13. ábra

 
A lézersugaras forrasztás szakaszai: 
1.     A lézersugár felhevíti az alkatrész beforrasztandó lábát. 
2.     A huzalelőtoló betolja a forraszt, amely a felhevített felületre érve megolvad és szétterül. 
3.     A forrasz megszilárdul. 
“Lyukas” lézersugarat lehet előállítani az ún. fánklencsével, amely a lézersugárzás energiájár egy 
gyűrű keresztmetszetbe fókuszálja; az így hevített panelekben az alkatrészek nem égnek meg.  
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Villamos ellenállás-forrasztás

28

Az ellenállás-forrasztásnál kisfeszültségű áram folyik át a tisztított és 

pasztázott alkatrészeken; a nagy átmeneti ellenálláson fejlődő hő gyorsan 

felmelegíti a forrasztandó felületeket és a forraszt.

14. ábra

 
Előnyei 
– A hevítés azonnal, nagy sebességgel megtörténik. 
– A lehűlés nagyon gyors. 
– Az ellenállás-forrasztó elektródacsúcsok élettartama többszöröse a pákacsúcsokénak. 
– A berendezés rugalmasan illeszthető különféle termékekhez, kezelése nem igényel különösebb 
szaktudást. 
– Lábpedállal működtetve a kezelő mindkét keze szabad, amelyeket az alkatrészek rögzítésére 
használhat. 
– A kezelőnek nem kell tartania a hevítőkészüléket vagy a pákát, a munka kevésbé fárasztó.  
– Gazdaságos villamosenergia-felhasználást tesz lehetővé. 
– Számos nehéz forrasztási feladat jól megoldható általa, pl. a hűtőbordák forrasztása.  
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Lángforrasztás

29

A hevítést gázláng végzi, amely szénhidrogén vagy hidrogen elégetésével 

képződik. Kézi eljárásként és automata sorokon egyaránt jól alkalmazható.

Nagytömegű alkatrészek gyors hevítésére is alkalmas, viszont erős 

revésedéssel és a láng nagy szétterülésével kell számolni. A 

forraszanyagot bemártják a folyasztószer porba, és a forraszról olvad le s 

folyik be a forrasztási résbe. A lángot egyenletesen oda-vissza mozgatva 

kell melegíteni az alkatrészeket a folyasztószer habzásának kezdetéig. A 

forraszanyag leolvasztása: a varrat egyik végéhez érintve, folyamatosan 

követve a varrat vonalát.

15. ábra

 
Animáció található az alábbi címen: 
http://www.easy2diy.com/cm/easy/diy_ht_3d_index.asp?page_id=35749917  
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Forró gázos forrasztás

30

Ebben az eljárásban forró gázsugarat – általában nitrogént – használnak a 

hevítésre. Az elektronikai alkatrészek javítására terjedt el leginkább, ahol 

egy egészen kis területet kell felmelegíteni. A meghibásodott alkatrészek 

kiforrasztására és az újak beforrasztására is alkalmas. A gázsugár 150–

700°C hőmérsékletű, és lehet folyamatos vagy impulzusos. A fúvókát 

forrasztóceruzának is hívják. 

16. ábra
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Hullámforrasztás

31

Az elektronikai panelek hullámforrasztásának kezdetét 1956-ra datálják. Az 

a megoldás, hogy a megolvasztott forraszt egy fúvókán keresztül felfelé 

spriccelve – afféle hullámként – juttatják alulról a folyasztószerrel előkezelt 

panel hátlapjára, a gyakorlatban nagyon eredményesnek bizonyult. Ez a 

forrasztási módszer tette lehetővé a teljes, előszerelt nyákpanelek 

tömeggyártását. Az összes forrasztási pont egy síkon helyezkedik el, a 

forrasz olvadéka minden forrasztási pontot biztosan el tud érni és ki tud 

tölteni anélkül, hogy az egymáshoz közeli forrasztási pontok között 

áthidalás jönne létre. 

17. ábra

 
A hullámforrasztásnál a három fő munkaszakasz – a folyasztószer-adagolás, a hevítés és a 
forraszadagolás – egymástól térben és időben teljesen elkülönül. Az előmelegítés 80–110°C-ra 
történik, és eltávolítja a folyasztószer oldószerét. Maga a forraszanyag biztosítja a további 
hőszükségletet. A hullámforrasztógépekben a forrasztási folyamat általában nitrogén védőgáz alatt 
történik.  
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A forrasztott kötések típusai

32

18. ábra
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A forrasztott kötések típusai

33

Tompakötés (gyenge) Átlapolt kötés (erős)

Egyszerű T-kötés

(gyenge)

Átlapolt T-kötés

(erős) Vállas átlapolt kötés (tokos csőkötés)

Hézag: 50-250   m

Egyszerű tompakötés

hevederrelHurkolt kötés

19. ábra

 
A lágyforrasztás két alkatrész közötti anyaggal záró kötés, amelynek szilárdsága szinte teljesen az 
adhézió mértékétől függ. A forrasztott kötések szobahőmérsékleten a legerősebbek, a kötési 
szilárdság gyorsan csökken a hőmérséklet növekedésével. A forrasztott kötés kötés erősségét a 
következő tényezők határozzák meg: 
1.     Magának a forraszanyagnak a szilárdsága, amelyet az Sn/Pb arány módosíthat. 
2.     A forrasz és az előónozott alapanyag felülete közötti adhéziós szilárdság; mind a túl vékony, 
mind a túl vastag forraszréteg gyengíti ezt. Az optimális forraszanyag-rétegvastagság 70–100 
mikrométer. 
A forrasztott kötés kialakítása. Nagyszilárdságú kötéseket cask az ábrán látható hurkolt kötések 
kialakításával lehet nyerni. A forrasztott kötés nyírásra a legerősebb, 40–50 MPa, és húzásra a 
leggyengébb, 0,3–0,5 MPa; emiatt a hegesztésben gyakori, egyszerű tompakötést kerülni kell.  
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Az ólommentes forrasztás

34

Az ólommentes forraszok alkalmazásakor kerülni kell mindenféle 

ólomszennyezést a forrasztási zónában: nem cask gyengíti a kötést, de 

megsérti az ólommentességet kimondó jogszabályokat is. Ez különösen 

gondot okozhat a korábban Pb-Sn forrasszal készített kötések javításakor. 

Ki kell emelni, hogy az ólommentes forraszok alkalmazásával egy olyan 

probléma is felszínre került, amely a Pb-Sn forraszoknál ismeretlen volt: ez a 

kötés elridegedése kis hőmérsékleteken, amelynek következtében a 

forrasztott kötés elveszti alakváltozó lépességét, és repedés, törés alakul ki 

benne. Az ólomtartalmú forraszok felületén kialakuló ólom-oxidnak 

köszönhetően azok a forrasztott kötések korrózióállók is voltak, ezzel 

szemben az ólommentes forraszok ón-oxid védőrétege könnyen és gyorsan 

károsodik, a kötés számottevő korrózióját vonva maga után.

Európában, 2006-ban életbe lépett

a WEEE és a RoHS direktíva.

20. ábra

 

Az ólommentes forrasztás 
RoHS = 2002/95/EC rendelet,  
Restriction of Certain Hazardous Substances  
(Egyes veszélyes nyersanyagok felhasználásának korlátozása) 
 
WEEE = 20002/96/EC rendelet,  
Waste Electrical and Electronic Equipment  
(Villamos és elektronikus készülékek hulladéka) 
 
 
  



1082 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Dobránszky, BME 

Ólommentes lágyforraszok

35

A legnépszerűbb kétkomponensű ólommentes lágyforraszok:

1. Sn-Cu ötvözetek: olvadáspontjuk 227–230°C. Bár a gyakorlatban 

legelterjedtebb és legolcsóbb lágyforraszok, gyakran fordulnak elő olyan 

nedvesítési és folyási problémák, amelyek az ólomtartalmú forraszoknál 

lényegében ismeretlenek voltak. Azonban a megfelelő hőforrás és a gyártók 

által biztosított megfelelően aktív folyasztószer biztosítani képes a 

forrasznak a megfelelő réskitöltési tulajdonságait.

2. Sn-Ag ötvözetek: olvadáspontjuk 210–220°C. Az olvadáspont az Ag-

tartalom függvénye, és az ezüst kiváló nedvesítési és folyási 

tulajdonságokat biztosít. Jóval drágább forraszok, mint az Sn-Cu ötvözetek, 

de lényegesen könnyebben lehet velük dolgozni a hagyományos 

folyasztószerek és hevítési módok megtartása esetén.
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Az Sn-Ag fázisdiagram

3621. ábra
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Ólommentes lágyforraszanyagok

37

Kétkomponensű ólommentes lágyforraszok

Sn0,3Cu – Sn0,5Cu – Sn0,7Cu – Sn1Cu – Sn3Cu

Sn1Ag – Sn2Ag – Sn3Ag – Sn3,5Ag

Sn15Zn (alumíniumhoz)

95Sn5Sb – 42Sn58Bi

Háromkomponensű ólommentes lágyforraszok

Sn0,7Cu0,3Ag – Sn34Cu0,5Ag – Sn4Cu3Ag

Sn3,2Ag0,8Cu – Sn3,5Ag0,7Cu – Sn3,6Ag1Cu – Sn3,8Ag0,7Cu –

Sn4,7Ag1,7Cu

Többkomponensű ólommentes lágyforraszok

Sn + Cu, Ag, Sb, In
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A lágyforraszok tulajdonságai

38

Mechanikai tulajdonságok vizsgálata: szakítóvizsgálat, kúszásvizsgálat, 

kisciklusú fárasztás, hőfárasztás, nyíróvizsgálat, 

A forraszanyag különféle mechanikai tulajdonságainak meghatározására 

sokféle módszer ismert.

Például a szakítószilárdság meghatározására a következő intézetek, 

illetve szerzők nevével fémjelzett módszerek ismeretesek (részleteit lásd 

a szakirodalomban):

ITRI (jellemzői alább olvashatók), NCMS, Zhao, Kim, 

Auburn University, Madeni, Kanchanomai, Yu, Xiao, 

Nedvesítési vizsgálatok: Sobczak, Yu.

 
Az ITRI-módszer vizsgálati körülményei: 
Öntési hőmérséklet: likvidusz + 50°C. 
Öntőminta-hőmérséklet: likvidusz + 10°C. 
Hűtés: vízzel az alső véglap felől (egytengelyű hőelvonás). 
Próbatest: 40 mm2 keresztmetszetű, 25 mm mérőhosszúságú forgácsolással készítve. 
Vizsgálati hőmérséklet: 20°C és 100°C. 
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A lágyforraszok tulajdonságai

39

Nedvesítési vizsgálatok: Sobczak-, Yu-módszer stb.

Peremszögmérés a likvidusz-hőmérsékletnél 10°C-kal nagyobb 

hőmérsékleten; jellemző peremszögek: 21–59°

22. ábra
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Az Sn3,8Ag0,7Cu forrasz jellemzői

40

Olvadási hőmérséklet, Tm (szolidusz / likvidusz): 217 / 220°C. 

Munkahőmérséklet: 238–248°C.

Peremszög (nedvesítési szög): 42°.

Keménység: 15–26HB (a hőkezeltségi állapottól függően).

Villamos vezetőképesség: 13% IACS.

Fajlagos ellánállás: 13 μΩ.cm.

Szakítószilárdság, 20°C-on: 48 MPa.

Nyírószilárdság, 20°C-on 27 MPa, 100°C-n 17 MPa.

Kúszáshatár: 1000 h / 20°C-on 13 MPa, 100°C-on 5 MPa.

 
IACS = International Annealed Copper Standard 
Az IACS a nemmágneses vezetőanyagok vezetőképességének kifejezésére szolgáló, a rézre 
vonatkoztatott egység. 
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Tartalom

41

A fejezet a következő fő témaköröket 

mutatja be:

• Definíciók: kötéstípusok, 

lágyforrasztás, forraszthatóság

• Fázisdiagramok: Pb-Sn, Sn-Fe, 

Sn-Cu, Sn-Ag

• Felületelőkészítés, tisztítás

• Peremszög, nedvesítés

• Ólomtartalmú és ólommentes 

lágyforraszok

• Folyasztószerek és paszták

• A lágyforrasztás hevítési módjai

• A lágyforrasztási eljárások 

jellemzői

• A lágyforrasz ötvözetek 

tulajdonságai

This chapter presents the following 

tasks:

• Definitions: joint types, 

soldering, solderability

• Phase diagrams: Pb-Sn, Sn-Fe, 

Sn-Cu, Sn-Ag

• Surface conditions, cleaning

• Contact angle

• Soldering alloys: Pb-containing 

and lead-free solders

• Soldering fluxes and pastes

• Heating methods for soldering

• Main characteristics of soldering 

methods

• Properties of soldering alloys

Summary
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Kérdések

43

1. Mi a forraszthatóság 

definíciója?

2. Melyek az ólomtartalmú 

hagyományos forraszok fő 

típusai?

3. Melyek az ólommentes 

forraszok fő típusai?

4. Ismertesse a lágyforrasztásra 

használt hevítési módokat!

Questions

1. What is the solderability?

2. What kind of lead-containing 

solders are used?

3. What are the most applied 

lead-free soldering alloys?

4. What are the generally used 

heating methods for soldering?
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A kötéstípusok áttekintése

1. ábra

 

A kötéstípusok áttekintése  
A gyártási folyamatokban különféle az alkatrészek egymáshoz kötésére különféle kötési eljárásokat 
lehet alkalmazni. Ezek lehetnek állandó vagy ideiglenes, illetve oldható vagy oldhatatlan kötések. Az 
állandó kötéseket nem lehet szétszerelni az alkatrészek vagy a kötést biztosító egység roncsolása 
nélkül; pl. egy szegecselt kötés csak a szegecs kifúrásával lehet oldani, egy hegesztett kötést pedig 
csak szétvágással lehet oldani. 
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A keményforrasztás definíciója

A forrasztás olyan eljárás, amelyben a megolvadt forraszanyag nedvesíti és 

beteríti az összekötendő felületeket, majd a megszilárdulása után erős 

adhéziós kötést képez. Amikor a forraszanyag olvadáspontja nagyobb, mint 

450°C, az eljárást keményforrasztásnak nevezzük.

A keményforrasztás forraszanyaga minden esetben lényegesen nagyobb 

kötési szilárdságot biztosít, mint a lágyforrasztásnál használt forraszok.

A keményforrasztás egyik egyedi változatának tekinthető a fogyóelektródás, 

védőgázos ívforrasztás (másként: forrasztó hegesztés).
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A forrasztott kötés követelményei

a) A forraszanyag olvadáspontja – olvadási hőmérséklet-tartománya – legyen 

kisebb, mint az összeforrasztandó anyagoké. A gyakorlatban: kb. 50°C-kal

b) Bár nem olvad meg az alapanyag, diffúzió végbemegy, ami hozzájárul az erős 

kötés kialakulásához; ezért a forrasz és az alapanyag között az oldódás 

kívánatos.

c) A megolvadt forrasznak nedvesítenie kell az alapanyag felületét. A nedvesítést 

jellemző peremszögnek 90°-nál feltétlenül kisebbnek kell lennie. Minél kisebb a 

peremszög, annál jobb a nedvesítés, annál jobban terül, folyik a forrasz.

d) Az olvadt forrasz a kapilláris erő hatására tölti ki a rést a forrasztandó felületek 

között. A kapilláris erő függ a felületi feszültségtől, a forrasz sűrűségétől, a 

peremszögtől és a rés méretétől; az optimális résméret általában 0,01–0,1 mm.

e) A forraszbehatolás sebessége a résbe az olvadék viszkozitásától függ; ideje 

jellemzően 100 ms nagyságrendbe esik. A viszkozitás, a felületi feszültség és a 

peremszög egyaránt csökken, amikor a hőmérséklet meghaladja a forraszanyag 

likvidusz hőmérsékletét.

f) A felületi érdességnek van olyan optimuma, amely elősegíti a forrasz terülését és 

folyását, aminek az az oka, hogy a felületi mikrobarázdák helyileg lecsökkentik a 

peremszöget. A forrasztandó felületnek közepes finomságú (320-600-as), SiC

csiszolópapírral való csiszolása kedvezőbb, mint simára polírozott felület.
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A keményforraszthatóság

A fémek, ötvözetek és kerámiák keményforraszthatósága az anyagnak 

azon tulajdonsága, hogy keményforrasztással kialakítható rajta olyan 

kötés, amely az előírt gyártási folyamat végrehajtásával kielégíti az elvárt 

üzemi követelményeket.

A keményforraszthatóságnak fontos eleme a forrasz általi 

nedvesíthetőség; ennek részleteit a lágyforrasztást ismertető tananyag 

tartalmazza.

 
A keményforrasztás alkalmazási előnyei: 
vékony alkatrészek kötése nagy szilárdságú kötéssel 
készre szerelt szerelvények több pontján egyszerre jöhet létre a kötés 
nagy kiterjedésű kötések hozhatók létre 
csekély a torzulás, elkerülhető a túlhevülés, az alapanyag nem módosul 
vegyes kötések: acél+alumínium, Al+Ti, Al+Mg stb. 
a kötés és a hőkezelés egyszerre megtörténhet 
optimális hőtechnikai jellemzők a gyártmányokon 
jól automatizálható 
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A keményforrasztás alapelvei

A keményforrasztott kötés megfelelőségének tényezői:

1. A megfelelő olvadáspontú keményforrasz kiválasztása; az alapanyag 

olvadáspontjánál megfelelő mértékben kisebb legyen a forrasz 

olvadáspontja.

2. A forrasztandó felületek megfelelő tisztasága; az előzetesen lágyforrasztott 

kötések nem keményforraszthatók.

3. A fémfelületeket – alapanyag és forrasz – borító oxidréteg teljes mértékű 

eltávolítása a megfelelő folyasztószerrel.

4. Az alapanyag felületének kellő mértékű nedvesítése a forrasz olvadéka 

által.
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A kapillárishatás

2. ábra

 

A kapillárishatás 
A keményforrasztás alapvető tulajdonsága, hogy a forrasz a kapillárishatás révén behatol a forrasztási 
résbe, amelyet teljesen kitölt. A forraszbehatolás csak megfelelő résméret esetén lehet tökéletes; a 
felületek közötti résnek párhuzamosnak és egyenletesnek kell lennie, különben a forrasz nem hatol 
be teljesen a résbe. 
 
 
  



19. A keményforrasztás 1101 

© Dobránszky, BME www.tankonyvtar.hu  

A keményforrasztás lépései

A keményforrasztási folyamat hat szakasza:

1. A megfelelő kötésgeometria kiválasztása.

2. A megfelelő forraszanyag kiválasztása.

3. A fémfelületek teljes körű tisztítása.

4. A fémfelületeket kezelése a megfelelő folyasztószerrel.

5. A kötési zóna hevítése és a forraszanyag hozzáadása.

6. A varrat lehűlése és tisztítása.

 

A keményforrasztás lépései 
 
Figyelembe kell venni a következő sajátosságokat: 
1. forrasztási rés, hőtágulás, átlapolás = (3 - 4) × lemezvastagság 
2. alapanyag, üzemi feltételek, hevítési mód és hőmérséklet, költség 
3. zsírtalanítás, revétlenítés 
4. a folyósítószer aktivitási hőmérséklet-tartománya, a folyasztószer maradékának korrozivitása 
5. hőmérséklet-kontroll, a hevítés egyenletessége 
6. a gyorshűtés okozta hősokk elkerülése, a folyasztószer-maradék eltávolítása 
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Keményforrasztható anyagok

Réz és rézötvözetek

Ötvözetlen, kis és nagy széntartalmú acélok

Ötvözött acélok, köztük rozsdamentes acélok, szerszámacélok

Gömbgrafitos öntöttvas

Nikkelötvözetek

Alumínium és egyes ötvözetei

Vegyes kötések: 

réz-sárgaréz, 

réz-acél, 

sárgaréz-acél, 

öntöttvas-acél, 

szénacél-rozsdamentes acél
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A keményforraszok fő csoportjai

3. ábra

 
A keményforraszok olyan eutektikus ötvözetek, amelyek alapalkotója: Al, Ag, Cu, Pd és Ni. Az ötvözök 
szerint két-, három- és többalkotós ötvözetek  egyaránt beszerezhetők. A keményforraszok legelter-
jedtebb anyagai a Cu-Zn, a Cu-P és a Cu-Ag-Zn ötvözetek, amelyek alapvetően eltérő kémiai összeté-
telűek a velük forrasztott legtöbb alapanyagtól. A rézalapú forraszok kemencés forrasztásnál reduká-
ló atmoszférában folyasztószer nélkül is jól alkalmazhatók. 
A forraszanyagok felhasználásr por, fólia (feltekercselve), paszta és huzal formában készülnek. 
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Ag-alapú forraszok

Lényegesen drágábbak a nagy Ag-tartalom miatt a Cu-alapú forraszoknál. 

A kötés szilárdsága és szívóssága egyaránt nagy. Kedvező a kis 

munkahőmérséklet. Kisméretű, kevés forraszanyagot igénylő, 

különleges kötésekhez használják. 

A bóraxalapú folyasztószerek nem alkalmazhatók az Ag-forraszokhoz a kis 

hőmérséklet miatt. 760°C-nál kisebb munkahőmérsékleten kálium-

flouroborát (KBF4) tartalmú folyasztószer szükséges, amely 580°C-tól 

jól folyik.

A folyasztószernek teljesen meg kell olvadnia legalább 50°C-kal a forrasz 

olvadáspontja alatt, és meg kell őriznie aktivitását legalább 50°C-kal a 

felett is. A forraszgyártók mindig megadják a kívánatos folyasztószer

típusát.
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Ag-alapú forraszok

Kadmiumot tartalmazó keményforraszok; rendelkezésre állnak csupasz 

huzal (pálca), bevonatos pálca, tömör huzal és előalakított formában.

EN-jel Ag Cu Zn Cd Olvadási

hőköz, C

Rm (MPa) A5 (%)

AG306 30 28 21 21 575 - 690 400 30

AG304 40 19 21 20 575 - 63 420 30

AG302 45 15 16 24 550 450 30

AG301 50 15,5 16,5 18 625 - 645 450 35
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Ag-alapú forraszok

Kadmiumot nem tartalmazó keményforraszok; rendelkezésre állnak 

csupasz huzal (pálca), bevonatos pálca, tömör huzal és előalakított 

formában.

EN-jel Ag Cu Zn Si Olvadási

hőköz, C

AG106 34 36 27 3 630-730

AG106 38 31 28,8 2,2 660-700

AG105 40 30 28 2 650-710

AG104 45 27 25 3 640-680

AG104 56 22,5 16,5 5 620-655

 
Különleges feladatokra léteznek egyéb Ag-alapú forraszok is; az Ag-Cu-In ötvözet lomhább folyású, az 
Ag-Mn ötvözet jól bírja az ammónia hatását, az Ag-Cu-Sn jól forrasztható kemencés forrasztással és 
ellenáll a tengervíznek. 
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Ag-alapú, Pd-tartalmú forraszok

A palládiumos keményforraszok egy kivétellel szintén Ag-alapú ötvözetek.

Pd % Ag % Cu % Ni % Olvadási hőköz, °C EN 1044

60 - - 40 1237-1237 PD201

5 68,5 26,5 - 807-810 PD106

10 67,5 22,5 - 834-840 PD104

10 58,5 31,5 - 824-850 PD105

15 65 20 - 856-880 PD103

20 52 28 - 876-900 PD102

25 54 21 - 901-850 PD101

5 95 - - 970-1010 PD204

18 - 82 - 1080-1090 PD203

30 70 - - 1150-1225 -

 
Fokozott melegszilárdságot (500°C-ig) és korrózióállóságot és hőállóságot kívánó gyártmányokhoz; 
egyes típusok 700°C-ig hőállók. A palládium minimalizálja a szemcsehatármenti eróziót (fémolvadé-
kok okozta szemcsehatár-oldódást). Mentesít a feszültségkorróziós törésektől. 
Mentes a könnyen párolgó komponensektől, ezért alkalmas vákuumtechnikai alkalmazásokra. 
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Au-alapú keményforraszok

Az aranyalapú keményforraszok Cu-vagy Ni-ötvözésű csoportra bonthatók.

Au % Cu % Ni % Other Melting, °C EN 1044

60 20 - 20 Ag 835-845 -

80 19 - 1 Fe 908-910 AU101

62,5 37,5 - - 930-940 AU102

82 - 18 - 950-950 AU105

50 50 - - 955-970 -

75 - 25 - 950-990 AU106

37,5 62,5 - - 980-998 AU103

35 65 - - 970-1005 -

30 70 - - 996-1018 AU104

35 62 3 - 1000-1030 -

70 - - 30 Ag 1030-1040 -

 
Az Au-Cu ötvözetek különleges elektronikai és űrtechnikai berendezésekhez alkalmazzák. 
Melegszilárd és szívós extrém körülmények között is. Alig van diffúziós határréteg az alapanyaggal  
kedvező a vékony falú alkatrészek forrasztásakor. A Ni-ötvözésű forraszok korrózióállósága és hőálló-
sága kiemelkedő. 
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Ni-alapú keményforraszok

A többalkotós, nikkelalapú keményforraszok Fe- és B-mentes, illetve azzal 

ötvözött csoportra bonthatók. A kétalkotós ötvözetek Si- vagy P-

ötvözésűek.

Cr % Fe % B % Other Melting, °C EN 1044

14 4,5 3,1 4,5 Si, 0,7 C 980-1060 NI101

14 4,5 3,1 4,5 Si 980-1070 NI1A1

7 3,0 3,1 4,5 Si 970-1000 NI102

- 0,5 3,1 4,5 Si 980-1040 NI103

- 1,5 1,8 3,5 Si 980-1070 NI104

19 - - 10,1 Si 1080-1135 NI105

- - - 11 P 875 NI106

14 - - 10,1 P 890 NI107

 
A nagy melegszilárdság, hőállóság és korrózióállóság miatt gyakran alkalmazzák a nukleáris és a repü-
lési iparágban. 
A kívánatos forrasztási rés minden típusra gondosan betartandó, általában nem lehet nagyobb 0,10 
mm-nél. 
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Cu-Zn és Cu-Ni keményforraszok

A rézalapú keményforraszok a sárgarezekre, a nikkelbronzok a tiszta réz és 

az ónbronzok csoportjára bonthatók.

Cu % Zn % Mn % Ni % Other Melting, °C EN 1044

60 Bal. - - 0,2 Si 875-895 CU301

48 42 - 10 - 920-980 CU305

97 - - 3 0,03 B 1081-1101 CU105

86,5 - 11 2,5 - 965-995

57,5 38,5 2 - 2 Co 890-930

86 10 - - 4 Co 980-1030

 
A sárgaréz keményforraszok leggyakoribb alkalmazása a keményfém és az acélok közötti kötések 
létrehozása, továbbá öntöttvasak, horganyzott alkatrészek forrasztása. A Ni-tartalmú sárgaréz ke-
ményforrasz különösen nagy szilárdságú kötést biztosít. 
A Mn-ötvözésű forrasz akár 0,75 mm-es rés áthidalására is képes. A kötés szilárdsága 400-480 MPa, 
amely a Zn-tartalommal csökken. 
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Cu és Cu-Sn keményforraszok

Az rézalapú keményforraszok a sárgarezekre, a nikkelbronzok a tiszta réz 

és az ónbronzok csoportjára bonthatók.

Cu % Ni % Sn % Other Melting, °C EN 1044

99,9 - - - 1083 CU101

99,95 - - - 1083 CU102

99 - - - 1083 CU103

97 3 - 0,03 B 1081-1101 CU105

86,5 2,5 - 11 Mn 965-995

93,5 - 6,25 0,25 P 882-1027 CU201

87,8 - 12 0,2 P 825-990 CU202

96 - 4 950-1060

99 - - 1 Ag 1070-1080 CU106

 
Autóipari alkalmazásokra széles körben elterjedt. Gyűrű, inzert, szalag, paszta kiszerelésben alkal-
mazva tömeggyártási termelékenységet biztosít a kemencés forrasztásnak. 
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Cu-P keményforraszok

P % Ag % Other Melting, °C

CP101 6,6-7,5 17,0-19,0 - 645-650

CP102 4,7-5,3 14,5-15,5 - 645-800

CP103 7,0-7,6 5,5-6,5 0,1 Ni 645-725

CP104 5,7-6,3 4,5-5,5 - 645-815

CP105 5,9-6,7 1,5-2,5 - 645-825

CP201 7,5-8,1 - - 710-770

CP202 6,6-7,4 - - 710-820

CP203 5,9-6,5 - - 710-890

CP301 5,6-6,4 - 2,0 Sb 690-825

CP302 6,4-7,2 - 7,0 Sb 650-700

 
A foszfortartalmú forraszok meghatározó jelentőségű előnye az, hogy a legtöbb anyag forrasztásakor 
nincs szükség külön folyasztószerre, mivel az ötvözetben lévő foszfor a forrasztás közben képződő 
oxidokkal reagál, és ez a reakciótermék maga viselkedik folyasztószerként. 
Kivételt képez az az eset, amikor rezet forrasztanak; ilyenkor szükség van külön folyasztószerre is. A 
hűtőszekrények gyártásában és a forró vizes rendszerek szerelésekor elterjedtem használják. A kötés 
szilárdsága 350-450 MPa.  
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Az Al-ötvözetek forraszthatósága

Ötvözetek Lágy- Kemény Megjegyzés

1000-es Igen Igen

2000-es Nem Lehetséges Erősen romló szilárdság

3000-es Igen Igen

4000-es Nehezen Különleges forrasszal

5000-es Nehezen Igen Mg > 0,6%-nál erősen romlik

6000-es Igen Igen Forrasztás után nemesíthető

7000-es Nem Lehetséges Erősen romló szilárdság

Az Al-Si ötvözetek szolidusza kicsi, ezért csak különlegesen kis 

olvadáspontú forrasz jöhet szóba: az AlSi10Cu4 (4145) és az

AlSi10Zn10Cu4 (4245), amelyek szolidusza 520 C, illetve 515 C.
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Az Al-ötvözetek forraszthatósága

Ötvözet Olvadási 

hőköz

Forrasztási 

hőmérséklet

Forraszthatóság

1050A 646–657 595–615 Kiváló

3003 643–654 595–615 Kiváló

3103 640–655 595–615 Kiváló

3004 629–654 580–605 Jó

5005A 630–650 580–605 Gyenge

5052 593–649 570–595 Gyenge

5056A 575–630 Nehéz

6061 593–652 565–585 Jó

6063 616–652 565–585 Kiváló

6951 616–654 Kiváló

2017A 512–650 Nem lehet

7075 480–640 Nem lehet
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Az Al-ötvözetek forraszanyagai

Az alumíniumötvözetek forraszanyagai:

Al-Si ötvözetek

Al-Si-Cu

Al-Si-CuSn-Cd

Al-Si-Zn-Cu

Al-Si-Mg

Al-Si-Mg-Bi

Al-Cu-Zn-Fe-Si

Zn-Al ötvözetek

4. ábra

 
Al-12Si (jelölései: 4047 és BAlSi-4), olvadási hőmérséklet: 577°C, munkahőmérséklet: 582-694°C 
Al-8,5Si (4044), olvadási hőmérséklet: 577-602°C, munkahőmérséklet: 593-613°C 
Al-7,5Si (4343 és BAlSi-2), olvadási hőmérséklet: 577-591°C, munkahőmérséklet: 593-621°C 
Al-10Si (4045 és BAlSi-5), olvadási hőmérséklet: 577-591°C, munkahőmérséklet: 587-604°C 
Al-10Si-4Cu (4145 és BAlSi-3), olvadási hőmérséklet: 521-585°C, munkahőmérséklet: 571-604°C 
Al-10Si-10Zn-4Cu (4245), olvadási hőmérséklet: 516-560°C, munkahőmérséklet: 549-571°C 
Al-10Si-1,5Mg (4004 és BAlSi-7), olvadási hőmérséklet: 554-569°C, munkahőmérséklet: 588-604°C 
Al-10Si-1,5Mg-Bi (X4104), olvadási hőmérséklet: 554-569°C, munkahőmérséklet: 588-604°C 
Al-12Si-1,5Mg (BAlSi-8), olvadási hőmérséklet: 559-579°C, munkahőmérséklet: 582-604°C 
Zn-2Al, olvadási hőmérséklet: 440-460°C 
Zn-15Al, olvadási hőmérséklet: 420-450°C 
 
Folyasztószerek 
FL 10 (klórtartalmú, nedvszívó) 
500°C-tól hatékonyan dolgozik 
AlMg3 is forrasztható 
A maradéka rendkívül agresszív korróziós hatású. 
Jelentős környezetterhelést okoz az elszívása.  
 
FL 20 (klórmentes, nem korrozív) 
A maradéka sem korrozív, nem igényel utólagos lemosást. 
Nincs veszélyes hulladék a mosóvízből.  
Nagyobb mértékű réskitöltés. 
Csekély terhelés a kemencének. 
Jóval kisebb védőgázszükséglet. 
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570°C-tól dolgozik. 
A maradéka látható a felületen. 
Hatékonysága némileg kisebb, mint aFL10-é.  
Az Al-Mg ötvözeteket 0.9% Mg-ig teszi nedvesíthetővé. 
Nem okoz környezetterhelést. 
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Önforrasztó lemezek anyagai

Forraszötvözet Si-tartalom Szolidusz / likvidusz

4343 7,5% 575 / 615°C

4045 10% 575 / 590°C

4047 12% 575 / 585°C

4004 10% 555 / 590°C

4104 10% 555 / 590°C

Magötvözet Olvadási hőköz Magötvözet Olvadási hőköz

3003 640 / 655°C 6060 615 / 655°C

3004 630 / 655°C 6061 575 / 650°C

3005 632 / 655°C 6063 590 / 650°C

3105 635 / 655°C 6951 615 / 654°C

 
Az önforrasztó lemezeket kemencés forrasztással vagy mártó forrasztással forrasztják; külön forrasz-
anyag hozzáadása nem szökséges, mivel a a többrétegű lemezek (legalább) egyik külső oldalára rá 
van plattírozva az önforrasztást biztosító réteg. 
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Önforrasztó lemez alkalmazása

5. ábra
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A keményforrasztás folyasztószerei

Általános rendeltetésű folyasztószer

550-800°C között dolgozik, forró vízben lemosható.

Különleges alkalmazásra szolgáló folyasztószer

Alumíniumhoz, rozsdamentes acélokhoz, 550-800°C között dolgozik, 

forró vízben lemosható.

Bórral módosított folyasztószer

550-800°C között dolgozik, forró vízben lemosható

Közepes hőmérsékletű folyasztószer

600-900°C között dolgozik, csak NaOH-oldattal mosható le

Nagy hőmérsékletű folyasztószer

750-1300°C között dolgozik, nem mosható le, csak csiszolható

 

A keményforrasztás folyasztószerei 
Por, paszta formában hozzáférhetők. Gyakran a forraszanyagra bevonatként vannak sajtolva. 
Bórsav (H3BO3), forró vízben oldódik, 900°C felett hatékony. 
Bórax (Na2B4O7), meleg vízben vagy glicerinben oldódok, kis hőmérsekleten. 
Foszforsav (H3PO4). 
Ammónium-hidrofoszfát, kálium-hidrofoszfát, 810°C-on olvad, nátrium-ammónium-hidrofoszfát. 
Nátriumbikarbonát (NaHCO3), 850°C-on olvad. 
K2CO3, 897°C-on olvad. 
SiO2 (adalékként). 
Nátriumszilikát (vízüveg, Na2SiO3), 1088°C-on olvad.  
NaCl (801°C), KCl (770°C), LiCl (614°C), CaCl2 (770°C), BaCl2 (960°C), CeCl2 (882°C), CdCl2 (568°C), 
CuCl2 (630°C). 
NaF (992°C), KF (857°C), KHF2, K2SiF6, KBF4 (530°C) 
A folyósítószereket általában keverékekként alkalmazzák. 
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A keményforrasztás hevítési módjai

Diffúziós forrasztás

Elektronsugaras forrasztás

Ellenállás-forrasztás

Indukciós forrasztás

Infrasugaras forrasztás

Ívforrasztás (nem fogyóelektródás)

Kemencés forrasztás

Lángforrasztás

Lézersugaras forrasztás

Mártó forrasztás
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Diffúziós forrasztás

Az összeforrasztandó felületek közé helyezett forrasz diffúziós oldódással az 

alapanyagé alá csökkenti a határréteg olvadáspontját.

6. ábra

 
a) Az összeforrasztandó, „A” anyagú felületek közé egy közbülső, kis olvadáspontú, „B” anyagú for-
raszréteget helyeznek. 
b) Az alkatrészeket összeszorítják. 
c) Hevítés a munkahőmérsékletre, a „B” forraszréteg megolvad. A munkahőmérsékletet úgy kell 
megválasztani, hogy az a „B” forraszénál nagyobb, de az „A” alapanyagénál kisebb legyen. 
d) A „B” forraszolvadékban az „A” alapanyag is oldódni kezd, ez kezdetben megnöveli az olvadék 
mennyiségét. 
e) A „B” forrasz atomjai diffúziós oldódással bejutnak az „A” alapanyag határrétegébe, és ott oldód-

nak,  szilárd oldatot képezve. Mivel az olvadék emiatt a kis olvadáspontú „B”-ben folyamatosan, egy 
koncentrációgradiens mentén szegényedik, az olvadék elkezd megszilárdulni. 
f) A koncentrációváltozás miatt bekövetkező olvadáspont-növekedés miatt az olvadék végül teljesen 
megszilárdul a munkahőmérsékleten; ezt a jelenséget izotermikus kristályosodásnak hívják. 
g) A teljes dermedés után is folyik a „B” anyag atomjainak diffúziója. 
A kötés tulajdonságai egészen hasonlóak az alapanyagéihoz. 
 
 
  



1122 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu  © Dobránszky, BME 

Elektronsugaras forrasztás

Az elektronsugaras forrasztást csak szűk körben alkalmazzák; kisméretű 

alkatrészek kötésére vagy tokozott eszközök lezárására. A munkatér 

nagyvákuum, emiatt nem szükséges folyasztószert használni. Az 

elektronnyalábot erősen defókuszálják, hogy csak hevítse az 

alkatrészeket.

Ugyanakkor nagyméretű rácsos tartók robotizált forrasztását is kidolgozták 

vékonyfalú titánötvözet csövekből, a világűrben (!) végrehajtva. A földi 

kísérletekben Ag- és Al-Mg forraszokat használtak:

82Ag-9Pd-9Ga munkahőmérséklet: 845–880°C

Al-5.3Si-0.8Fe-0.2Ti munkahőmérséklet: 574–632°C)

Al-5Mg-0.25Si-0.2Ti munkahőmérséklet: 571–635)

Al-6.3Cu-0.2Si-0.3Mn-0.2Ti munkahőmérséklet: 543–643°C)
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Ellenállás-forrasztás

A szükséges hő a munkadarabokon átfolyó áram hatására jön létre. A hevítés 

helye pontosan behatárolható, így a munkadarab hőciklusa és ennek hatása 

minimalizálható. Fontos előnye az eljárásnak, hogy nincs szükség költséges 

megfogókra, a hevítő szénelektródák pozícionálják is az alkatrészeket. 

Közvetlen hevítés esetén az összeillesztett munkadarabok kerülnek az 

elektródák közé, míg közvetett hevítés esetén az áram csak az egyik 

alkatrészen folyik keresztül, és hővezetéssel terjed. Olyankor célszerű 

használni, amikor kisméretű alkatrészt kell nagyméretűre forrasztani.

7. ábra
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Indukciós forrasztás

Nagyfrekvenciás váltakozó árammal gerjesztett indukciós tekercs hevíti a 

munkadarabokat. A forraszanyagot és a folyasztószert előre el kell helyezni a 

kötési zónában. 

Az indukciós forrasztás gyakori az Ag-forraszok alkalmazása esetén.

8. ábra
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Ívforrasztás

Ritkán alkalmazzák, a hőforrás általában a volfrámelektródás ívhegesztés 

vagy a plazmaívhegesztés hegesztőpisztolya. Az ikerelektródás ívforrasztás 

egy változata ívforrasztásnak, amelynél a pisztolyban két szénelektróda 

között ég az ív; szintén meglehetősen ritka hevítési mód. A forraszt kézzel 

(pálca) vagy előtoló berendezéssel (hideg huzal) adagolják. Állandó áram 

szükséges (nem impulzusos). PA és PG pozícióban kell kivitelezni.

9. ábra
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Kemencés forrasztás

Az előszerelt, tömeggyártásban készített alkatrészek forrasztásának elterjedt 

módja. Ellenőrzött atmoszféra, pontos hőmérséklet és nagy tisztaság 

biztosítható a többnyire villamos fűtésű kemencékben. 

Kétféle típusok gyakori:

1. Aknás kemence levegő vagy védőgáz atmoszférával.

2. Áthúzókemence védőgáz atmoszférával.

A levegő atmoszférás kemencében a folyasztószer vagy a P-tartalmú forrasz 

védi a felületeket, de ez nem elegendő védelem a réz forrasztásához. A 

kemencék áltálában ellenállás-fűtésűek.
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Lángforrasztás

A legelterjedtebb hevítési mód. A forrasz pasztaként is adagolható 

bóraxszal összekeverve, illetve a huzal / pálca kiszerelésű forrasz 

felhevített vége belemártható a folyasztószerbe, amely így rátapad, és a 

huzallal együtt jut a kötési zónába, ahol előbb olvad meg, mint a forrasz.  

A forrasztáshoz a gázhegesztés pisztolya teljesen alkalmas. A hevítést 

gázláng biztosítja. Nem a forraszanyagot kell megolvasztani a lánggal, 

hanem az alkatrészeket kell kellően felmelegíteni, amely a hozzá 

érintkező forraszt megolvasztja.

A használható gázok: acetilén + oxigén, propán + oxigén, pébégáz + 

oxigén, levegő + földgáz, levegő + pébégáz. A gázok kiválasztását a 

költségek mérlegelésével kell végezni.

10. ábra
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Lézersugaras forrasztás

Alkalmazás: 

- kisméretű alkatrészek precíziós kötései, 

- ha el kell kerülni, hogy a teljes alkatrész felmelegedjen: a kemencés 

forrasztás erre alkalmatlan, az indukciós forrasztás a kisméretű 

alkatrészeknél szintén nem alkalmazható,

- űrtechnikai, orvostechnikai eszközök gyártása.

Folyamatos üzemű gázlézerek, impulzusüzemű szilárdtestlézerek egyaránt 

használhatók.

Több nyaláb tandem elrendezésben is hevítheti a forrasztási zónát.

 
A lézersugárral való közvetlen hevítésnek azonban lehetnek hátrányai: 
A kisméretű alkatrészek pozicionálása többtengelyű mozgatórendszert kíván, ami igen költséges. 
A lehűlés nagyon gyors, ami a szilárdságnak ugyan kedvez, de szívósságcsökkenés lehet a következ-
ménye. 
Fennáll a fémolvadék okozta elridegedés – másként: szemcsehatár-erózió vagy szemcsehatármenti 
repedés – a gyors hőfolyamat és az azt kísérő nagy hőfeszültségek miatt. 
A közvetlen sugárzásos hűtés aszimmetrikus melegedést és hűlést okoz. 
A közvetlen sugárzásos hevítés helyett a több irányból reflektált nyalábot célszerű alkalmazni (esetleg 
több nyalábot, ám ennek komoly technológiai előfeltételei vannak).  
 
Technológiai paraméterek (példa: ausztenites acél cső, falvastagság: 0,5 mm) 
A lézersugárforrás: Nd:YAG lézer. 
Védőgázként Ar vagy Ar + 6% H2 
Forrasztási rés: 0,15 mm. 
Lézerteljesítmény (Average laser power) 75 W 
Impulzushossz (pulse length) 7,2 ms 
Frekvencia (repetition rate) 50 pps 
Nyalábátmérő (beam diameter) 10 mm (síktükrös nyalábvetítő), illetve 3 mm (kúpos nyalábvetítő) 
Hevítési idő (illumination time) 30 s (síktükrös nyalábvetítő) 80–100 s (kúpos nyalábvetítő) 
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Lézersugaras forrasztó hegesztés

Alkalmazás: 

- nagyméretű, vékony lemezek  kötései

- járműipar, karosszéria elemeinek kötése,

- horganyzott acél vékony lemezek.

Impulzusüzemű szilárdtestlézerek, 

diódalézerek és szállézerek egyaránt 

használhatók, robotosított változatban is; 

lézerteljesítmény: 1-3 kW.

A forraszanyag hideg-vagy meleghuzalos 

változatban adagolható. 

11. ábra
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Mártó forrasztás

Alkalmazás: hőcserélők, gépkocsik hűtője

Két fő változata ismert:

1. Forraszolvadékba mártásos

2. Sóolvadékba mártásos forrasztás

(az alábbi vázlaton)

12. ábra

 
Forraszolvadékba mártásos forrasztás  
Az alkatrészek összeállítás után a forraszanyag olvadékába merülnek. A forraszolvadék fűtött tégely-
ben, állandóan olvadék állapotban van. A folyasztószer a forraszolvadék tetején úszik. Alkalmazása: 
ötvözetlen acél és gömbgrafitos öntöttvas alkatrészek sárgarezekkel való forrasztása. 
 
Sóolvadékba mártásos forrasztás (a képen) 
Alumínium alkatrészek forrasztására fejlesztették ki, viszonylag új eljárás. Az adott eljárásra alkalmas 
anyagok (lemezek, csövek) gyártását sokáig szinte titkosan kezelték a szabadalomtulajdonos gyártók. 
A sóolvadékot bemerülő szénelektródákkal vagy fűthető grafittégelyben fűtik. A sóolvadék jóval 
gyorsabb felhevítést biztosít, mint az áthűzókemencék. Az alkatrészeknek teljesen száraznak kell len-
niük, elkerülendő a nedvesség okozta robbanást. Alkalmazás: gépkocsik hűtője. 
 
Az önforrasztó lemezek és csövek 0,25-1,60 mm vastagságban fontos előgyártmányai a vízhűtéses 
robbanómotoros gépjárműveknek vízhűtőinek. Az önforrasztó lemezeket különböző anyagminőségű 
lemezek összehengerlésével állítják elő. A külső réteg(ek) olvadáspontja kisebb, mint a belsőké. Jel-
legzetes rétegrendjük: 
Mag: Al-Mn és Al-Mg-Si ötvözetetk pl. 3003, 3005, 3105. 
Forrasztóréteg: Al-Si ötvözetek, pl. 4343, 4045, 4047, 4104; a vastagság 5-15%-a 
Vízoldali réteg: Al-Zn ötvözetek, pl. 7072. 
 
Videó: http://www.hydro.com/en/Subsites/Hydro-Aluminium-Precision-Tubing/HVACR/Why-
Aluminium-in-HVACR/Brazed-heat-exchanger/ 
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Önforrasztó lemezek

Fázisátalakulások a forrasztási hőfolyamatban

Forrasztás előtt Forrasztás után

α-Al

Si

Al6(Mn, Fe)

Al-Mn-Si

Al-Mn-Fe-Si

Al-Si eutektikum

13. ábra

 

Önforrasztó lemezek 
Az önforrasztó lemez magrétege 3003-as Al-Mn ötvözet, forrasztórétege: 4045-ös Al-Si ötvözet. 
A forrasztás hőmérsékletén, 590°C-on diffúziós folyamatok zajlanak le, majd a lehűléskor alakul ki az 
új mikroszerkezet. 
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A forrasztott kötések típusai

Az alkatrészek illesztésének típusai

14. ábra

 
Az alapanyagok és kivitelezés minősége mellett az alkatrészek illesztésének módja és az illesztési 
hézag meghatározó a kötés szilárdsága szempontjából.  
Az illesztések fajtái: tompa, ferde, átlapolt, tompa-átlapolt, fecskefarkú és hevederes. 
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A forrasztott kötések típusai

A keményforrasztott kötések típusai (lemezeknél)

15. ábra

 

A forrasztott kötések típusai 
Az alapanyagok és kivitelezés minősége mellett az alkatrészek illesztésének módja és az illesztési 
hézag meghatározó a kötés szilárdsága szempontjából. Az illesztések: tompa, ferde, átlapolt, tompa-
átlapolt, fecskefarkú és hevederes. 
A kötéstípusok a lágyforrasztott kötésekhez hasonlóan: tompakötések, T-kötések, átlapolt kötések és 
sarokkötések lehetnek. 
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A kötéskialakítás szabályai

Helyes Helytelen Helyes Helytelen

16. ábra
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Fogyóelektródás ívforrasztás

Fogyóelektródás, védőgázos ívforrasztás (másként: forrasztó hegesztés)

Az eljárás teljesen azonos módon működik, mint a fogyóelektródás, 

védőgázos ívhegesztés, a különbség az, hogy a hegesztőhuzalnál jóval 

kisebb olvadáspontú keményforraszhuzalt adagol az előtoló-berendezés. 

Alkalmazása: vékony lemezek, vékonyfalú csövek, horganyzott lemezek, 

alumíniumbevonatos lemezek, acél-alumínium, acél-réz kötések.

17. ábra
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Fogyóelektródás ívforrasztás

A fontosabb ívforrasztóhuzalok jellemzői

Védőgázok
Argon

Ar + 1% O2

Ar + 2,0-2,5% CO2

Ar + 2% N2

Ar + 2% H2

Ar + 30% He

Lemezvastagság (mm) 1 1,5 2 3

Ívfeszültség (V9 14,0 14,3 14,5 17

Áramerősség (A) 55 72 90 118

Huzalsebesség (m/perc) 2,3 3,4 4,5 6,0

Adatok horganyzott acéllemezek forrasztásához

Huzalátmérő: 1,0 mm, védőgáz: argon, 12 L/perc, 

varrat: átlapolt:, forrasztási sebesség: 60 cm/perc

Forrasz Jelölés Összetétel Olvadási hőköz

Si-bronz SG-CuSi3 Cu + 3% Si 910-1025°C

Sn-bronz SG-CuSn6 Cu + 6% Sn 910-1040°C

Al-bronz SG-CuAl8 Cu + 8% Al 1030-1040°C

18. ábra

 

Fogyóelektródás ívforrasztás 
A védőgázok erősen befolyásolják az ívstabilitást, a porozitási hajlamot (a tiszta argon kedvezőtlen), a 
hőbevitel hatékonyságát, a varrat küllemét és a forrasztóhuzal folyási jellemzőit. 
 
CuSn1 (az MSZ EN 14640 szabvány jelölésével: S Cu 1898 vagy 2.1211): 
Rézötvözetek és horganyzott acéllemezek forrasztására. 
Szakítószilárdság: 200 – 240 MPa, nyúlás, A5 = 30%. 
 
CuSi3Mn1 (S Cu 6560, 2.1461): 
Horgany- és alumíniumbevonatos acéllemezekhez. 
Szakítószilárdság: 350 MPa, folyáshatár, 120 MPa, nyúlás 30%. 
 
CuSi2Mn1 (S Cu 6511, 2.1522): 
Horganyzott acélok, ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok, öntöttvas, réz, rézötvözetek. 
Szakítószilárdság: 285 MPa, folyáshatár 140 MPa, nyúlás 40%. 
 
CuSn6P (S Cu 5180, 2.1022): 
Rézötvözetek, bronzok, foszforbronzok, különösen sárgarezek. Horganyzott acélok, öntöttvasak.  
Szakítószilárdság: 260 MPa, nyúlás 40%. 
 
CuAl8 (S Cu 6100, 2.0921): 
Al-bevonatos bevonat nélküli acéllemezekhez, vegyes kötésekhez alumíniumbronz, réz, sárgaréz és 
acél között. Kiemelkedően jól alkalmas horganyzott acéllemezek forrasztására, a gépkocsigyártásban.   
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Szakítószilárdsága: 380–450 MPa, egyezményes nyúlása 45%. 
 
CuAl5Ni2 (S Cu 6061): 
Sárgaréz, rézötvözetek, ferrites és ausztenites rozsdamentes acél, szénacél, Al-bevonatos acél, hor-
ganyzott acél, szürkeöntöttvas. A gyökvarratokat impulzusívű hegesztéssel készítik.  
Szakítószilárdsága: 360–450 MPa, egyezményes nyúlása 45%. 
 
CuAl8Ni2 (S Cu 6327, 2.0922): 
Alumíniumbronzok, rézötvözetek. Acél és alumínium vegyes kötése. Al- és Zn-bevonatos acél. Jól 
ellenáll a tengervíznek. 
Szakítószilárdság: 530 – 590 MPa, folyáshatár 290 MPa, nyúlás 30%, ütőmunka 70 J. 
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Kötéskialakítás az ívforrasztáshoz

A fogyóelektródás, védőgázos ívforrasztás résméret-követelményei

19. ábra

 
 
 
  



19. A keményforrasztás 1139 

© Dobránszky, BME www.tankonyvtar.hu  

A ívforrasztott kötés

20. ábra

 
Csekély fröcskölés, nincs porozitás, a bevonat nem sérül a horganyzott lemez másik oldalán, csekély 
alaktorzulás 
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Tartalom

Ez a fejezet a következő fő 

témaköröket ismerteti:

• Definíciók: kötéstípusok, 

keményforrasztás

• A kapillárishatás szerepe

• A keményforrasztás 

forraszanyagai és 

folyasztószerei

• Az alumíniumötvözetek 

keményforrasztása

• A keményforrasztás 

eljárásváltozatai

• Az önforrasztó lemezek 

alkalmazása

• A keményforrsztás 

kötéstípusai

• A védőgázos ívforrasztás

Summary

This chapter presents the following 

tasks:

• Definitions: joint types, brazing, 

brazeability

• Capillary attraction

• Brazing filler alloys

• Brazing of aluminium alloys

• Heating methods for brazing

• Selfbrazing sheets

• Types of brazed joints

• Braze welding
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Kérdések

1. Mit értünk egy anyag 

keményforraszthatóságán?

2. Melyek a rézalapú 

keményforraszok?

3. Melyek az alumíniumötvözetek 

keményforrasztására használt 

fontosabb folyasztószerek?

4. Melyek a lézersugaras 

keményforrasztás előnyei és 

hátrányai?

5. Milyen gyártmányok jelentik a 

védőgázos ívforrasztás fő 

alkalmazási területét?

Questions

1. What is the braseability?

2. What kind of copper-base brazing 

fillers are used?

3. What are the most applied brazing 

fluxes for aluminium brazing?

4. What are the advantages of laser 

beam brazing?

5. What are the most important 

applications of MIG brazing?
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1. Bevezetés

A ragasztás az a művelet amikor szilárd anyagok felületét ragasztóanyag

alkalmazásával összekötik.

Ragasztóanyagok azok a nemfémes anyagok, amelyek szilárd anyagok

felületét tapadással (adhézió) és saját szilárdságukkal (kohézió) kötik

össze anélkül, hogy az összekötött anyagok szerkezeti felépítése vagy

eredeti tulajdonságai lényegesen megváltoznának.

A ragasztás folyamata:

1. Ragasztóanyag felhordása a felületre, vagy a felületek mindegyikére

2. Illesztés, az összekötni kívánt anyagok felületeinek egymásra

helyezése.

3. Szilárdítás.

 

1. Bevezetés 
 
A ragasztóanyag csak folyékony állapotú lehet. 
Az illesztés közben az előírásokat, méretpontosság be kell tartani. 
A szilárdítás a kötésszilárdság elérése miatt szükséges. Közben a ragasztóanyag szilárd halmazálla-
potba kerül. Ez a ragasztó kötési folyamata, mely lehet fizikai, tisztán szárítás, vagy hűtés, vagy lehet 
kémiai, (polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció) vagy ezek kombinációi. 
 
 
  



1148 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu  © Halász, OE 

Ragasztóanyagok csoportosítása
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A ragasztók lehetnek megjelenési 
formájuk szerint

Folyékonyak:

• Oldat

• Szuszpenzió

• Emulzió

• Folyékony prepolimer

Szilárdak:

• Por

• Granulátum

• Fólia

• Huzal, szalag

 
Természetesen a kereskedelmi forgalomban megjelenő szilárd halmazállapotú ragasztókat felhaszná-
lás előtt folyékony állapotba kell hozni. 
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Kötési reakciók szerint a ragasztók:

Fizikai folyamat révén szilárdulók

• Száradás

• Hűlés

Kémiai folyamat révén kötő ragasztók

• Polimerizáció

• Polikondenzáció

• Poliaddíció

Fizikai és kémiai folyamatok kombinációjával létrejövő 
kötés

 
 
 
  



20-21. A ragasztás technológiái 1151 

© Halász, OE www.tankonyvtar.hu  

Hidegen,

Melegen kötők.

Kötés oldhatósága szerint:

Oldható (víz vagy oldószerrel oldható a ragasztás)

Oldhatatlan (csak roncsolással)

Kötés hőmérséklete szerint:
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Ragasztandó anyagok szerint:

• Fém

• Műanyag

• Papír, fa

• Üveg stb.

• Háztartási általános ragasztók
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Ragasztás fizikai kémiája

 

Ragasztás fizikai kémiája 
A két összeragasztott tárgy között található a ragasztóréteg, amely akármilyen vékony is, két határfe-
lületi rétegre és a ragasztó fő tömegét alkotó közbülső rétegre osztható. 
Klasszikus felfogás szerint a határfelületi rétegeket adhéziós, a közbülső réteget kohéziós rétegnek 
nevezik.  
A mai értelmezés szerint viszont: 
A jó ragasztott kötésnél a ragasztó és a ragasztott felület között molekuláris erők létrejöttét minimá-
lisan elvárják 
Reaktív ragasztók alkalmazásakor a ragasztó és a ragasztott felület között elsőrendű kémiai kapcsolat 
jön létre. 
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A ragasztástechnika elméleti és technológiai alapjai

A ragaszóréteg fiziko-kémiai felépítése

 
A ragasztott kötés keresztmetszete látható az ábrán. A két ragasztandó felülettel a ragasztó igen vé-
kony, ún. adhéziós rétege érintkezik. A ragasztó belső, vastagabb rétege a kohéziós réteg. A kétféle 
rétegben fellépő erők fiziko-kémiai szempontból eltérnek. Az adhéziós rétegben működő erők egy-
mástól eltérő, heterogén anyagfelületeket tartanak össze. A kohéziós rétegben található erők csupán 
a ragasztóanyag molekulái között keletkeznek és tulajdonképpen magának a ragasztónak a tulajdon-
ságait határozzák meg. Az adhéziós és a kohéziós rétegek között átmeneti rétegek találhatók. 
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Érdes felületek különféle geometriai alakzatai

 
A  legtöbb anyag felületén is találunk átmeneti rétegeket. Nagyságukat tekintve a jól választott ra-
gasztó és felületkezelés esetén az adhéziós erők nagyobbak, mint a kohéziós erők. A törés ilyenkor 
mindig a kohéziós rétegben következik be. 
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Az adhézió fajtái és az adhéziót létrehozó erők

 
A fajlagos adhézió létrejötte független a felület durvaságától. Kialakulásában az anyagfajták – ezen 
belül a felületen elhelyezkedő molekulák – tulajdonságai játszanak döntő szerepet. A fajlagos adhézi-
ót a molekulák között fellépő úgynevezett mellék vegyértékerők (másodlagos kémiai kötések van der 
Waals erők) hozzák létre elsősorban. Néhány nagyszilárdságú kötésben elsőrendű kémiai kötések 
jelenlétét is kimutatták valamint hidrogén hidak is kimutathatók ezekben az esetekben. 
A van der Waals erők egyrészt a ragasztó, másrészt a ragasztandó felület molekuláinak kölcsönhatá-
sa, vonzása révén jönnek létre. 
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A felület nedvesítésének hatása

A felület nedvesíthetőségének meghatározása csepp 

próbával.

 
A jó ragasztott kötés létrehozásához szükséges a megfelelő ragasztó kiválasztásán kívül a megfelelő 
ragasztandó felület létrehozása. Ragasztási szempontból akkor megfelelő a felület, ha a kis viszkozitá-
sú víz szétterül, vagyis jó a nedvesíthetőség. A nedvesítés minősítésének 3 fokozatát mutatja az ábra.  
A, nagy kontaktszög, rossz nedvesíthetőség 
B, közepes kontaktszög, jobb nedvesíthetőség 
C, kis kontaktszög, jó nedvesíthetőség 
Csepp próbával ez a kontakt szög meghatározható, a gyakorlatban a felületre folyatott víz alakjából 
következtetünk a nedvesíthetőségre. 
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A jó ragasztás feltételei
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A ragasztórétegben fellépő feszültségeloszlás

Homlokkötés járulékos igénybevétele a ragasztott elemek 

és a ragasztóréteg eltérő keresztirányú összehúzódása 

következtében

 
Homlokkötés esetében a ragasztott kötés feszültségeloszlása elvileg egezik a csatlakozó keresztmet-
szetek feszültségeloszlásával, tehát úgy viselkedik, mintha ragasztás nélküli – egy darab- alkatrészről 
volna szó. Ez az állapot azonban csak csavarás esetén közelíti meg a valóságot. Húzás-nyomás, és 
hajlítás esetén azonban a kötés feszültségeloszlása a szomszédos anyagrészekhez képest eltorzul, 
mert a ragasztó Poisson tényezője általában nagyobb, mint a ragasztandóé. 
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A ragasztóréteg felszínén ébredő feszültségcsúcs

Névleges feszültség értéke F erővel húzott, ill. nyomott 

homlokkötések esetén:

ahol A a ragasztott keresztmetszet területe

Mh hajlítónyomatékkal terhelt hajlított keresztmetszetek 

esetén:

ahol a K a keresztmetszeti tényező

A feszültségcsúcs értéke:

 
A ragasztás hatására a húzófeszültségek eloszlása is eltorzul. Ezt a feszültségeloszlást Mylonas vizs-
gálta, és optikai feszültségvizsgálati kísérletek alapján a feszültségcsúcs értékére a ragasztóréteg l/d 
méretviszonya a függvényében az ábrán látható diagramot kapta. A valóságban a ragasztóréteg alap-
területéhez képest igen vékony (0,05…0,2 mm) a tényleges l/d viszony igen nagy. Ezért a feszültség-
csúcs értéke gyakorlatilag mindig 3 szorosa a ragasztórétegben számítható, egyenletes feszültségel-
oszlást feltételező névleges feszültségnek. 
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Átlapolt kötések igénybevétele

Csúsztatófeszültség

középértéke a lemez síkjában

ható erők egyensúlyából:

 

Átlapolt kötések igénybevétele 
Átlapolt kötések esetében a ragasztóréteg mértékadó igénybevétele a nyírás. Az összeragasztott 
lemezekben működő  húzóerőt a ragasztórétegben ébredő csúsztatófeszültség adja át egyik lemezről 
a másikra.  
A nyíráson kívüli járulékos igénybevételekből a ragasztórétegben ébredő egyéb feszültség összetevő-
ket egyelőre figyelmen kívül hagytuk. 
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a, Egyszerű átlapolás

b, kettős átlapolás

c, leélezett átlapolás

d, egysíkú leélezett átlapolás

e, húzott átlapolt csőkötés

f, csavart átlapolt csőkötés

Átlapolt kötések
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Ragasztáskor létrejövő kémiai kötések

Elsőrendű kötések:

Ionos kötés

Kovalens kötés

Fémes kötés

Másodrendű kötések:

H-kötés

Diszperziós kölcsönhatások, Dipol-dipol, Van der Waals 

kötések
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Ragasztott illesztőkötések méretezése 
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Korrekciós tényezők:

Anyagfajta f1
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F2 hézag meghatározása

Koncentrikus csapágyazásnál:

 
A ragasztás számára kedvező hézag ,03-0,05 mm között van. Ebben az esetben a ragasztó nyírófe-
szültségét leginkább a felületi érdesség határozza meg. 
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Felületi érdesség hatása:

 
Rz felületi érdesség 
A ragasztott kötéseknél 15-40 μm felületi érdesség szükséges.  
A diagram azt mutatja, az felületi érdesség (érdességi mélység) és a szilárdság közötti összefüggést. 
Az optimálisnak tekinthető tartományt a berajzolt rész mutatja. 
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A ragasztott felület nagyságának hatása

 
A diagram a ragasztott kötés szilárdságát mutatja a ragasztott felület nagyságának függvényében. 
A ragasztott kötés szilárdsága függ a terhelés irányától is melyet f5 korrekciós tényezővel veszünk 
figyelembe. 
f4 korrekciós tényező pedig az illesztési felülettől függő tényező. 
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Terhelési mód, alkalmazási hőmérséklet hatása

 
A ragasztók legnagyobb szilárdságukat általában szobahőmérsékleten (20°C) érik el. 
Emelkedő hőmérsékletnél csökken a szilárdság. 
A kötések tartós szilárdsága függ a  terhelési módtól is ezt az f6 tényezővel vesszük figyelembe. 
Az f7 tényező a hőmérséklet hatására bekövetkező szilárdságcsökkenést veszi figyelembe. 
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Ragasztó kikeményítésének módja

 
A ragasztott kötés szilárdsága függ a kikeményítés módjától és jellegétől is. 
Minél több nedvesítési ponthoz kötődik a polimerizálódott ragasztó annál nagyobb a végső szilársága 
a kikeményedésnél. 
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Számítási példa, tengely/agy- kötés 
anaerob ragasztóval

Adatok:

ragasztandó anyag: S235JR acél (tengely és agy)

Maximálisan fellépő forgatónyomaték: Mmax=2,5 Nm

Illesztés: H7/f7
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Korrekciós tényezők:
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Nyomaték meghatározása:

A választott ragasztóra a méretezés tehát megfelel.
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Kérdések és feladatok

1. Mit nevezünk ragasztásnak?

2. Mi a különbség az adhéziós és a kohéziós kötés között?

3. Milyen másodlagos kémiai kötések jelennek meg a ragasztott 

kötésekben?

4. Milyen elsődleges kémiai kötések jelennek meg a ragasztott 

kötésekben?

5. Milyen anyagok ragaszthatók?

6. Ismertesse a ragasztás folyamatának lépéseit!
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A fejezettel kapcsolatos fontosabb 
angol - magyar kifejezések

Ragasztó- Glue

Nedvesítés- Wetting

Zsugorodás- Shrinkage

Hűtés- Cooling

Vetemedés- Warpage

Rugalmassági modulus- Elastic modulus

Viszkozitási tényező- Coefficient of viscosity
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1. Bevezetés

POLIMEREK

-Mesterséges: polietilén, polivinilklorid, politetrafluoretilén, stb. 

-Természetes: fa, papír, bőr, csont, természetes gumi

Polimerek jellegzetes tulajdonságai:

•Vegyszerállóság

•Szűk hőmérséklettartományban alkalmazhatóak

•Kis hő és villamos vezetőképesség

•Könnyű feldolgozhatóság (kis átmérőjű szálak, vékony fóliák)

Polimernek nevezzük azokat a hosszúláncú vegyületeket melyekben nagyszámú 

(több ezer) monomer (polimert felépítő molekula) kapcsolódik egymáshoz 

elsődleges kémiai kötéssel (ionos, kovalens). Polimerek esetében 

megkülönböztetjük a természetes és a mesterséges polimereket. A polimerek 

tulajdonságait a kémiai összetételük és a szerkezetük határozza meg.

 

Bevezetés 
Természetes alapú műanyagok előállítása: kaucsuk 
Alapanyag:  
kaucsukfa kérgéből kifolyó latex 
Közbülső termék: kaucsuk 
Végtermék: természetes gumi 
Adalékolás korommal, krétaporral 
Vulkanizálás kénnel (láncmolekulák összekötése kén hidakkal) 
2…3% kéntartalom rugalmas gumit eredményez, 32% keménygumit (ebonit) 
Adalékolás korommal, krétaporral 
Vulkanizálás kénnel (láncmolekulák összekötése kén hidakkal) 
2…3% kéntartalom rugalmas gumit eredményez, 32% keménygumit (ebonit) 
Mesterséges alapú műanyagok feldolgozási lépései 
Alapanyagok: szén, kőolaj, földgáz, víz, levegő, adalék anyagok 
Közbenső termékek: polimerizálható, kettős vagy többszörös kötéseket tartalmazó monomerek 
Végtermék: polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció és vulkanizálás útján létrejött anyagok 
Formázás: különféle eljárásokkal 
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Polimerizáció: telítetlen kettős kötést tartalmazó (C=C) monomer molekulákat, 

melléktermék képződése nélkül, segédanyag hozzáadása nélkül (monomerek 

önmagukkal kapcsolódnak), hosszú láncba (>103 monomert tartalmazó) építjük, 

kovalens (C-C) kötésekkel összekapcsolva, láncreakcióban. (PE, PVC, PS, 

PMMA, szintetikus kaucsuk)  

Polimerizációs láncreakció: a folyamat elindítása, iniciálása után a folyamat 

ismétlődő lépésekből áll, mely újabb energia bevitelt nem igényel, 

„önműködően”, hőenergia felszabadulással járó (exoterm) folyamat, mely az 

alapanyag közel teljes felhasználódásáig, vagy a folyamat külső adalékkal 

történő lezárásáig tart.

Polimergyártás eljárásai:

 

Polimergyártás eljárásai: 
 
PVC gyártás 
Etilén gyártás kőolaj származékokból vagy földgázból 
Az etilén klórozásával vinilklorid előállítása 
A vinilklorid polimerizálásával polivinilklorid gyártása 
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Polikondenzáció: melléktermék kilépésével járó kondenzációs reakciók 

lépésenkénti ismétlése során épül fel a makromolekula. A melléktermék 

általában víz de ettől eltérő is lehet. (PA, PET, fenolplaszt) 

 
 
A fenol és a formaldehid polikondenzációs összekapcsolódásával keletkezik a fenolplaszt, víz mellék-
termék keletkezése mellett. 
Polikondenzációs műanyag → különböző típusú monomerek kapcsolódnak 
össze polimerré, melléktermék (víz, ammónia) keletkezése 
során. 
- a melléktermék képződés során az anyag zsugorodik, kopolimerek, 
- polikondenzációs folyamat lassú, 
- összekapcsolódása térhálós szerkezetű. 
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Poliaddíció: viszonylag kis sebességgel végbemenő, melléktermék 

keletkezése nélküli, lépcsős reakció.(PUR)

 
 
A poliuretán (PUR) melléktermék keletkezése nélküli polimerizációs reakcióval jön létre. Gumiszerű 
lágy változata és kemény elasztikus változata is ismert. 
Poliaddíciós műanyag → a folyamat során az egyes atomok a többfajta monomer között átmennek az 
egyikről a másikra, 
- nincs szénből álló gerincük, 
- melléktermék nem keletkezik, 
- a folyamat sebessége lassú, 
- lakkok, gyanták, ragasztók anyaga készül az eljárással. 
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Polimerek szerkezete:

Polimerizáltság foka (n) az adott polimert felépítő monomerek száma, mely a 

polimer molekulatömegének (Mn) és a monomer molekulatömegének (m) a 

hányadosa.

Lineáris molekulaszerkezet: a monomereket összekapcsoló kötések, van der 

Waals vagy hidrogén-híd kötés van, a polimer lánc vonalszerű (a. ábra). Ilyen 

szerkezetű polimerek pl. PE, PVC, PMMA, stb.

Hálós szerkezet: (b. ábra)

m

M
n

n
=
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Részben térhálós: (c. ábra) a lineáris láncokat egy hozzáadott atom vagy molekula 

kovalens kötéssel kapcsolja össze, irreverzibilis kémiai reakció során, melyet 

vulkanizációnak nevezünk.

Térhálós: háromdimenziós szerkezet, (d. ábra), epoxi gyanták, fenol-formaldehid.

 
 
Műanyagok szerkezete 
A makromolekula alakja, nagysága, elhelyezkedése hatással van: 
− kristályosodási hajlamra, 
− sűrűségre, 
− mechanikus és termikus tulajdonságokra, 
− vegyi és elektromos tulajdonságokra, 
− duzzadási és oldódási tulajdonságokra. 
Másodlagos szerkezeti jellemzők szintén befolyásolják az anyag tulajdonságait, pl. 
láncmolekulák típusai: 
− nyújtott láncmolekula (cellulóz) 
− gombolyag láncmolekula (polisztirol) 
− hajtogatott láncmolekula (polietilén) 
− spirál molekula (polipropilén) 
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Molekulaszerkezet: a polimerláncot monomerek építik fel, a monomer gyöke (R)  

egy atom vagy egy molekula 

Szindiotaktikus szerkezet: R gyök szabályosan, egyik, majd másik oldalon 

helyezkedik el a szerkezetben

Izotaktikus szerkezet: az R gyök mindig azonos oldalon helyezkedik el a 

szerkezetben 

Ataktikus szerkezet: R gyök véletlenszerűen, egyik, majd másik oldalon 

helyezkedik el a szerkezetben 
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1. példa

Határozza meg 200g/mol PE polimerizáltságának fokát!

Megoldás

molgm /28=1*4+12*2=

PE esetén C2H4

C molekula tömege 12 g/mol

H molekulatömege 1 g/mol

A monomer molekulatömege:

857,7142=
/28

/200000
==

molg

molg

m

M
n

n

A polimerizáltság foka:
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Műanyagok főbb fajtái

• Hőre nem lágyuló műanyagok:
• Fenolplasztok → törékeny rideg anyag, jó szilárdsági 

tulajdonságokkal; csapágyak,

• perselyek, kapcsolók, fékbetétek, fogaskerekek stb. készítéséhez.

• Aminoplasztok → jó szilárdsági tul. faipari ragasztó, szigetelő hab 
stb.

• Poliészterek → polikondenzációs mű. vegyszer- hő- és korrózióálló, 
üvegszállal

• erősítve is alk. → hajótestek, tartályok, karosszéria elemek,

• építőipar stb.

• Epoxigyanták → edzőanyag hozzáadásával térhálósítható, 
zsugorodnak,

• tapadóképességük jó → lemezalakító szerszámok, idomszerek,

• sablonok, hajótestek, karosszéria elemek stb.

• Szilikongyanták → jó hőállóság 300 C-ig, villamos ipar használja.

 

Műanyagok főbb fajtái 
Közönséges műanyagok: → tömegcikkek előállítása, csomagolástechnika pl. PVC, polisztirol, polieti-
lén. 
Általános műszaki műanyagok: → technikai, gépészeti felhasználás, jobbmechanikai-szilárdsági tulaj-
donságok, pl. polikarbonát, poliamid. 
Nagyteljesítményű műszaki műanyagok: → speciális tulajdonságokkal, nagy hőállóság, szilárdság, 
igényes műszaki megoldásokhoz szükséges tulajdonságokkal rendelkeznek. pl. poliamid, poliészter. 
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• Hőre lágyuló műanyagok
• Poliamidok

• (pl. danamid) → kopásálló, szívós, nagy hajlítószilárdság, kis surlódás
→ önkenő csapágyak, fogaskerék, golyóskosár, korrózióálló 
bevonatokra.

• Poliuretán → kopásállóságuk igen jó, rugalmasak, jól tömítenek, 
habanyagként

• kiváló hő- hang- és rezgés szigetelő.

• PVC → elektromos szig. tul. kiváló, vegyszerállóság szintén → 
csövek, lemezek,

• vegyszerálló bevonatok, csomagolófóliák, borítóanyagok,

• kábelszigetelés, műbőr, padlóburkoló stb.

• Polietilén → a mindennapi életünkben talán a legtöbbet a polietilén 
szerepel.

• Polipropilén → egészségügyi berendezések, kórházi felszerelések → 
jól sterilizálható.

• Poli(izo-butadién) → jó víz- és vegyszerállóság.

• Polikarbonátok → jó mechanikai tulajdonságok → fogaskerekek, 
csapágyak, gépalkatrészek stb.

 
 
A polietilén két fő típusát –a magas- és alacsony nyomású polietilént– az előállításuk technológiája 
szerint különböztetik meg. A magas nyomású polietilént több mint 200 MPa nyomás alatt és 
kb.200°C fokon polimerizálják, az alacsonynyomásút –0,3 –0,6 MPa és 80°C között. Tulajdonságaik 
abban különböznek, hogy a magas nyomású polietilénben 55 –70% a kristályos fázis aránya, míg az 
alacsonynyomású polietilénben 85 –90%, ami meghatározza a mechanikai szilárdságukat is. 
- vegyszerálló, elektromos tul. jók, alacsony a lágyulási ill. 
olvadáspontja → csövek, csőcsatlakozások, korrózióálló bevonatok, csomagolóanyag, háztartási cikk, 
tekercsek- kábelek szigetelésére használják. 
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• Fluoroplasztok → fluorszerves anyagok, közülük legfontosabb a 
poli(tetrafluor-etilén) –

• teflon-, melynek képlete:

• A teflon egy sor kiváló tulajdonsággal rendelkezik: vegyi ellenálló

• képessége jobb, mint a nemesfémeké, nem ég, nem nedvesedik,

• aránylag hőálló ( +250°C fokig). Hátrányai közé tartozik, hogy

• aránylag lágy anyag, érzékeny a részecske-sugárzásra. → bevonat

• készítésre, súrlódó felületek anyagaként, korrózió elleni védelemre,

• stb. használható.

• Cellulózészter → természetes alapú műanyagok, szívós szaruszerű 
jelleg, gyúlékony →burkolatok, díszítőelemek stb.

• Szilikonolajok és zsírok → kenőanyagként, hőközlő folyadékként és 
rezgéscsillapításra használják.
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A műanyagok feldolgozása

Hőre nem lágyuló műanyagok feldolgozása

Sajtolás

Fröccssajtolás

Fröccsöntés
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Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása

Fröccsöntés

Extrudálás

Kalanderezés

PVC fólia gyártás

Palack fúvás

 
 
 
  



1192 Anyagtechnológiák 

www.tankonyvtar.hu    © Kovács-Coskun, OE 

Nyírássebességek a különböző 
feldolgozási eljárásokban

 

Nyírássebességek a különböző feldolgozási eljárásokban 
Műanyagok: nagy termelékenység, különleges tulajdonságok 
Feldolgozás: nem egyensúlyi folyamatok és állapotok – nyírás 
Kalanderezés alatt azt a polimerfeldolgozási műveletet értjük, amelynek során a hőre lágyuló poli-
merből két vagy több forgó henger között fóliát vagy lemezt állítunk elő, illetve valamilyen (többnyire 
textil) hordozóra polimer bevonatot készítünk.  
A polimerekből készülő termékek közel 40 %-a extruziós eljárással készül. Az eljárás egyik lényeges 
tulajdonsága, hogy a termék 3 dimenziós kiterjedése az egyik dimenzióban végtelen, ami lehet cső, 
síklap, profilos hasáb, fólia, stb. 
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Extrúzió

Csiga, egyéb komponensek

 

Extrúzió 
Komponensek: törőtárcsa, szűrő; szerszám; kalibráló 
egység; hűtés; lehúzó és követőberendezések 
Az extruzió a polimerfeldolgozás egyik leghatékonyabb, legjelentősebb technológiája, 
amelynek során a (tipikusan hőre lágyuló) polimert az extruder 
• képlékeny állapotba hozza, majd a viszkózus ömledéket 
• homogenizálja, s ha kell, gáztalanítja, ezután 
• nyomás alá helyezi (komprimálja), 
• adott, változatlan keresztmetszetű, nyitott szerszámon keresztülsajtolja, a továbbiakban a 
követőberendezésekkel 
• méretállandóságot biztosítva lehűti, s így 
• állandó keresztmetszetű polimerterméket gyárt tetszőleges hosszúságban, folytonos üzemben. 
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Extrúzió

Az extruderben lejátszódó folyamatok

Extrúzió

Szállítóteljesítmény, munkapont
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Extrúzió

Szerszám, termék

 
 
Termék: csövek, profilok; filmek, lemezek; kábelbevonatok; 
többrétegű fóliák; granulátumok 
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Üreges testek kalanderezéssel

 

Üreges testek kalanderezéssel 
Fő lépések: a komponensek bemérése; előkeverés, homogenizálás; 
megömlesztés, zselizálás; az ömledék homogenizálása; 
a kalander táplálása; kalanderezés, 
alakadás; lehúzás, hűtés; prégelés, nyomtatás, kezelés; 
feltekercselés, tárolás 
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Üreges testek, termoformázás, egyéb műveletek

 
 
A fröccsöntési technológia kialakulása részben a fémek fröccsöntésének (nyomás alatti öntésének) 
analógiájára, részben a polimerek folyamatos alaksajtolásához alkalmazott berendezéseken szerzett 
tapasztalatokra támaszkodott. A fejlesztés kezdetben csaknem kizárólag az ömlesztőkapacitás 
növelésére, az ömlesztés (plasztifikálás) folyamatának tökéletesítésére irányult. A fémek 
fröccsöntéséhez használt ömlesztőkamrát torpedóval látták el, így növelték a hőátadó felületeket, 
csökkentették az ömledékréteg vastagságát, ezáltal javították az ömledék homogenitását. Az így 
kialakított berendezések az ún. dugattyús fröccsöntő gépek voltak. 
Az ömlesztő kapacitás növelésének elvileg is új módszere az előplasztifikálás volt, amelyet kezdetben 
dugattyús-torpedós előplasztifikáló hengerrel felszerelt, dugattyús fröccsgépeken alkalmaztak. A 
később kialakított csigás előplasztifikálás az extrúzió és a fröccsöntés előnyeit kapcsolta össze. 
Mind a dugattyús, mind a csigás előplasztifikálás az ömlesztőtér kilépő nyílásának zárhatóvá tételét 
követelte meg, és a fröccsdugattyú hátrafelé történő mozgását szabályozhatóan biztosító 
torlónyomás megvalósítását szolgálta. Még mielőtt ezen nem egyszerű feladatokat tökéletesítették 
volna, megjelent a sokkal egyszerűbb és jobb csigadugattyús fröccsgép, mely óriási előnyt jelentett a 
plasztifikálás meggyorsítása és az ömledék homogenitásának fokozása terén. A továbbiakban a 
fröccsöntésen a csigadugattyús fröccsöntést értjük. 
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A fröccsöntő gép

 

A fröccsöntő gép 
A fröccsöntéssel sokféle nagyságú, alakú és anyagú terméket lehet előállítani,amelyek optimális gyár-
tásához különböző felépítésű, nagyságú, és a legkülönbözőbbkiegészítő egységekkel ellátott gépeket 
fejlesztettek ki.  
A gépállvány és hidraulikus rendszer (– 1) feladata a többi egység rendszerbe foglalása, azok rezgés-
mentes kapcsolásának a megvalósítása. 
A szerszámzáró egység (– 2) feladata – legegyszerűbb esetben – a gépvázon rögzített álló 
szerszámfélhez képest a mozgó szerszámfél megfelelő mozgatása, az osztósíkban történő nyitás-
zárás. Amíg a befröccsöntés alatt a nagy fröccsnyomásból származó erőkkel szemben a szerszámot 
tökéletesen zárva kell tartani (a max. szerszámzáró erő a fröccsgép egyik alapvető jellemzője), addig 
a termék adott hőmérsékletre történő lehűlése után a szerszámot nyitni kell, hogy a gyártmány 
eltávolítható legyen.  
A plasztifikáló- és fröccsegység (– 3) a fröccsgép legfontosabb egysége, feladata az alapanyag tökéle-
tes megömlesztése és a szerszámüregbe juttatása. 
A vezérlőegység (– 4) feladata a fröccsgép teljes körű kontrollálása és a kapcsolattartás biztosítása az 
ember és a gép között. 
A fröccsöntéshez szükség van alakadó szerszámra (– +) is, de azt nem sorolják a fő egységek közé, 
mivel az több gépen is felhasználható, illetve egy gép több szerszámmal is üzemelhet. 
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KÖNYÖKEMELŐS SZERSZÁMZÁRÓ EGYSÉG 
VÁZLATA

 
 
A szerszámzáró egység lehet (könyökemelős) mechanikus, vagy hidraulikus. 
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A fröccsöntés folyamatának lépései

• 1. Az alapanyag eljuttatása az adagoló tölcsérbe.

• 2. Az alapanyag szállítása, megömlesztése (alakítható állapotban 
hozás),

• homogenizálása

• 3. Az ömledék bejuttatása (befröccsöntése) a zárt szerszámba, nagy 
nyomással

• (alakadás).

• 4. Az ömledék lehűtése a hűtött (temperált) szerszámban 
(alakrögzítés).

• 5. A késztermék eltávolítása a szerszámból.

 
 
Fröccsöntéssel leginkább hőre lágyuló (termoplasztikus) műanyagokat dolgoznak 
fel késztermékké. 
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A fröccsöntés elvi folyamatábrája

 
 
A szerszám, illetve fröccsegység zárása után, a megelőző ciklusban plasztifikált (ld.: később) anyagot, 
a csiga, mint dugattyú nagy nyomással bejuttatja a szerszámüregbe (befröccsöntés). Ezután az anyag 
a szerszámüregben kihűl és megdermed a hűtéshatására, miközben a következő ciklus számára előál-
lítja a fröccsegység az ömledéket. A fröccshengerben forgó csiga szállítja előre az anyagot, amely a 
külső fűtés és a súrlódási hő hatására megolvad (plasztifikálás). Elegendő mennyiségű anyag megöm-
lesztése után a csigaforgás megáll, majd a fröccsegység eltávolodik a szerszámtól, hogy megszűnjön a 
hőátadás a fűtött csigacsúcs és a hűtött szerszám között. Miután a darab megdermedt a szerszám 
kinyílik, és a késztermék eltávolítható (kidobás). A fröccsöntés folyamata ezután elölről kezdődik. 
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A fröccsöntés részegységei
PLASZTIFIKÁLÓ- ÉS FRÖCCSEGYSÉG

 
 
A plasztifikáló- és fröccsegység a folyamat szempontjából a 
legfontosabb részegység, amelynek fő funkciói az alábbiak: 
− Az alapanyag megömlesztése 
− Az ömledék szállítása, homogenizálása 
− Az ömledék tárolása 
− Az ömledék befröccsöntése a szerszámba 
− A szükséges utánnyomás biztosítása 
 
A plasztifikálási folyamat lényege a következő: Az adagoló tölcsérből a granulátum a gravitáció hatá-
sára a csiga etető (behúzó) zónájába kerül. Az anyag szállítása a csigacsúcs (fúvóka) irányába a csiga 
forgatásának hatására történik, miközben az anyag a (szabályozhatóan) fűtött hengerfallal való érint-
kezés és a súrlódás hatására folyamatosan melegszik, végül megolvad. Az ömledék jó homogenitása 
(anyagban és hőmérsékletben) tehát a palástfűtéssel, valamint a csiga geometriájával illetve fordu-
latszámával szabályozható. 
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Háromzónás csiga

Visszaáramlás gátló

 
 
Mivel az ömledéket gyorsan és jól kell homogenizálni, az egyes technológiai folyamatoknak megfele-
lően a csigát geometriailag általában 3 szakaszra osztják. A csiga hátsó szakasza az etető, vagy más 
néven behúzó zóna, amely a szilárd granulátumot az etető tölcsérből a fúvóka felé szállítja. 
A csiga középső része az ömlesztő, vagy más néven kompressziós zóna, ahol az anyag megolvad, tö-
mörödik és légtelenedik. A kitoló, vagy más néven homogenizáló zónában történik az ömledék ho-
mogenizálása. A csiga forgása következtében a fúvókához érkezett polimer ömledék nem kerül azon-
nal a szerszámba. Az anyag szerszámba juttatásának ugyanis nagy sebességgel kell történnie, hogy az 
ömledék állapotban töltse ki a szerszámüreget. A plasztifikáló aggregát teljesítményét nem lehet 
(nem célszerű) úgy beállítani, hogy az a jó homogenizálás mellett a kívánt sebességgel bejuttassa az 
ömledéket a szerszámüregbe. A plasztifikálás és a befröccsöntés között tehát az ömledéket tárolni 
kell. Ebből kifolyólag a csigadugattyús fröccsgép csigája axiálisan elmozdítható. A fúvóka irányába 
történő anyagáramlás következtében az ömledék a csigacsúcs előtt gyűlik. Ekkor a csiga – miközben 
tovább forog – a csigacsúcs előtt ébredő torlónyomás hatására hátra felé elmozdul (csigarövidülés). 
Egy meghatározott, előre beállítható visszafutás után a kívánt ömledékmennyiség a csigacsúcs előtt 
felgyülemlik. Ekkor a csiga forgása leáll, és ezzel együtt a további anyagszállítás megszűnik. 
A csigaház (fröccshenger) szerszám felöli végét a fúvóka (dűzni) zárja le. Ezen a fúvókán keresztül jut 
majd az ömledék a szerszámba, de a fröccsöntési (befröccsöntési) fázison kívül máskor nem szabad 
anyagnak kikerülni innét. Ezért a fúvókának – legalább a plasztifikálási folyamat alatt – zárhatónak 
kell lennie (tű fúvóka). 
A befröccsöntés – a plasztifikáló- és fröccsegység másik fontos feladata – a csigacsúcs előtt összegyűlt 
plasztifikált és homogenizált ömledék bejuttatása a zárt szerszámba. Ezt nagyon gyorsan kell végre-
hajtani, nehogy a hideg szerszámmal érintkező anyag még idő előtt megdermedjen. Mivel az 
ömledéknek viszonylag nagy a viszkozitása, a befröccsöntéshez nagy nyomás szükséges, ezért a csi-
gának nagy sebességgel és nagy erővel kell előre mozognia. Ezt az axiális mozgást a hidraulikus du-
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gattyú biztosítja. Természetesen ezt a folyamatot is szabályozni kell, nehogy a szerszám illetve az 
ömledék túlzott igénybevételnek legyen kitéve. 
A kitöltési fázis alatt természetesen gondoskodni kell arról, nehogy visszafelé áramoljon az ömledék. 
Erre szolgál az ún. visszaáramlásgátló, amely mindaddig megakadályozza az ömledék hátrafelé törté-
nő áramlását, ameddig a csigacsúcs előtt nagyobb a nyomás, mint mögötte. 
A nagy sebességű befröccsöntést követően az ömledék a hideg (temperált) szerszámüregben lehűl, 
és eközben zsugorodik. Az ekkor fellépő térfogatcsökkenést további ömledékadagolással még pótolni 
kell. Ez az ún. utónyomás szakasza, amikor is a csiga még lassan előre mozog, további ömledéket 
juttat a szerszámba mindaddig, amíg – általában a legszűkebb keresztmetszetben – meg nem szilár-
dul az anyag (lepecsételődési pont). A csigacsúcs előtt tehát a teljes folyamat alatt egy ömledék puf-
fernek kell lennie, és ezen a párnán keresztül adódik át a csigadugattyú nyomása. 
Az utónyomás befejezése után a csiga forogni kezd, a torlónyomás hatására axiálisan hátra felé el-
mozdul, így újra kezdődik a plasztifikálás. 
A szerszámüregben megszilárdult ömledéket, amely most már a gyártmány, a szerszámból el kell 
távolítani. 
A késztermék kellő merevségének elérése után a szerszám kinyílik, a gyártmány eltávolítható, majd 
egy adott várakozási idő után a szerszám zár, és kész az új ömledék befogadására. A nyitási- és zárási 
sebességek a korszerű gépeken már szabályozhatóak. 
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A fröccsöntés folyamata az állapothatározók 
függvényében

Állapothatározók: p, v, T

• polimerek fajlagos térfogata:

• Spencer és Gilmore egyenlete:

 
 
A polimerek fajlagos térfogatát v 1 a külső (hidrosztatikus) nyomás (p) és a hőmérséklet (T ) nagymér-
tékben befolyásolja. A polimerek fajtérfogat-változása azonos nyomáson a hőmérséklet függvényé-
ben szilárd halmazállapotban is nagyobb mértékű, mint a többi szerkezeti anyag esetében: ez a ma-
gasabb hőtágulási együtthatóban is megnyilvánul. 
Spencer és Gilmore írta le először (1950) hogy a polimerömledék állapothatározóit a termodinamiká-
ból ismert gáztörvényhez hasonló egyenletbe foglalhatjuk: 
ahol p a hidrosztatikus nyomás, v a fajtérfogat, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút 
hőmérséklet, M a polimerlánc monomer-egységének móltömege, a (a „kohéziós nyomás”), 
az anyagra jellemző nyomáskorrekciós állandó és b a makromolekula saját térfogatát figyelembe 
vevő korrekciós állandó.  
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Kérdések és feladatok

1) Mit nevezünk polimernek?

2) Sorolja fel a polimerizációs eljárásokat!

3) Mit nevezünk polimerizációnak illetve polimerizációs láncreakciónak, milyen 

polimereket gyártunk polimerizációval?

4) Mit nevezünk polikondenzációnak, milyen polimereket gyártunk 

polimerizációval?

5) Mit nevezünk poliaddíciónak milyen polimereket gyártunk poliaddícióval?

6) Mit jelent a polimerizáltság foka, hogyan határozható meg?
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A fejezettel kapcsolatos fontosabb 
angol - magyar kifejezések
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A fejezettel kapcsolatos fontosabb 
angol - magyar kifejezések
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