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1. Alumíniumötvözetek  

Az alumínium ritkán fordul elő - fémtani értelemben – tiszta állapotban az ipar, a nagy tömegű 

műszaki alkalmazások területein. Ötvözetlen alumíniumnak nevezik azt a fémet, amelyhez 

külön műveletként nem adagolnak más fémeket. A 0,1 %-nál általában kisebb mennyiségben 

használt mikroötvözők és szemcsefinomító anyagok ebből a szempontból figyelmen kívül 

hagyhatók. Az ötvözetlen alumínium szennyezőinek a forrásait, valamint a jellemző 

koncentrációs tartományait a 6.1. fejezet részletesen tárgyalta. Az előállított – akár primer, vagy 

szekunder - alumíniumolvadék leggyakoribb szennyezői a vas és a szilícium. Közöttük a vas 

befolyásolja erősebben, mind a szilárdságot mind pedig a fajlagos elektromos ellenállást. 

Együttes jelenlétükben a Fe hatása a meghatározó. A vas nagymértékben (100-150 °C-kal) 

növeli az újrakristályosodás hőmérsékletét. Ugyanakkor, Si jelenlétében kb. egy 

nagyságrenddel nagyobb az újrakristályosodási szemcseméret, mint Fe esetében.  

A magyar szabványokban (MSZ) az alumíniumötvözetek jelölése az alap- ill. az 

ötvözőfém kémiai jele mellé írt szám a koncentrációját jelenti %-ban (pl. az Al 99,5-ben 99,5 

% az alumíniumtartalom). Az „R” a nagy tisztaságra, míg az „E” az elektrotechnikai 

alkalmazhatóságra utal. A nagytisztaságú alumínium jellemzőit és előállítási módjait az 5.5. 

fejezet tárgyalta. Az utóbbi időben erősen növekszik a "háromréteges" elektrolízissel előállított 

tiszta alumínium (R, raffinált; Al > 99,9 %) felhasználása. A nagytisztaságú fém kitűnik jó 

korrózió-ellenállásával, vezetőképességével és fényvisszaverőképességével (EN, 2015). 

Világszerte egyre inkább terjed az Amerikában kialakult négyszámjegyű jelölésmód. Az 

első számjegy az ötvözet típusát jelöli, a további számjegyek az azonos ötvözettípuson belüli, 

összetételi eltérésekre utalnak. Például az 1-el kezdődő ötvözettípuson belül az utolsó két 

számjegyet az Al tartalom 99 %-on felüli értékét jelzi. Így az ASTM 1050-es jelölés megfelel 

az MSZ Al99,5 közönséges tisztaságú ötvözetlen alumíniumnak. Ez utóbbi két számjegyet 

egyébként típusonként más-más összetételi jellemzők megjelölésére alkalmazzák. A 

legfontosabb ötvözettípusok jelölése ebben a rendszerben (ASTM, 2014): 

 1xxx alumíniumféleségek; 

 2xxx Al-Cu típusú ötvözetek; 

 3xxx Al-Mn típusú ötvözetek; 

 4xxx  Al-Si   típusú ötvözetek; 

 5xxx Al-Mg típusú ötvözetek; 

 6xxx Al-Mg-Si típusú ötvözetek; 

 7xxx Al-Zn típusú ötvözetek; 

 8xxx egyéb ötvözettípusok, pl. AlLi, AlFe, stb. ötvözetek.  
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Az alumínium tulajdonságai ötvözéssel javíthatók, de sokkal kevésbé, mint pl. a vas 

tulajdonságai. A színvas keménységét ötvözéssel a húszszorosára is lehet fokozni, a 

szakítószilárdsága is megtízszerezhető, a kémiai ellenálló képessége pedig még nagyobb 

mértékben (saválló acél). Az ötvözés az alumínium keménységét és szakítószilárdságát kb. 

ötszörösére növeli; a kémiai tulajdonságokon azonban ötvözéssel csak rontani lehet.  

1.1. Az alumíniumötvözet típusok nemesíthetősége 

Az alakítható alumíniumötvözetek fémtani szempontból két csoportba oszthatók: 

 Nemesíthető anyagok:  

o AlMgSi, AlCuMg, AlZnMg; egyes hőálló és automata ötvözetek, 

 Nem nemesíthető anyagok:  

o Al, AlMn, AlMg, AlMgMn, AlSi.   

A nemesíthető ötvözetek szilárd oldatok, amelyek kisebb hőmérsékleten korlátolt 

oldékonyságot mutatnak, az ötvözőfém vagy fémvegyület a hőmérséklettől függően az 

alapfémben csak korlátoltan oldódik. A szilárd oldat tartománya csak egy bizonyos ötvözési 

határig terjed, azon túl új fémes fázis is megjelenik (heterogén ötvözet). A korlátolt 

oldékonyságnak az az oka, hogy az ötvöző fém rácsszerkezete, atomsugara stb. az alapfémétől 

jelentősen eltér. Az oldott fém atomjai az oldó fém rácsába belépnek, de adott hőmérsékleten a 

mennyiség korlátozott, és a felesleg új fázist kényszerül alkotni. Szilárd állapotban a 

hőmérséklet emelésével az oldékonyság növekszik, a szilárd oldat területe az egyensúlyi 

diagramban kiszélesedik. A hőmérséklet csökkenésével az oldékonyság is csökken, és a szilárd 

oldat területe összeszűkül. Ebben az esetben a szilárd oldat túltelítetté válik, és az ötvözet 

szilárdsága növekedik. A nemesítés lényege tehát a szilárd oldat telítése magasabb 

hőmérsékleten, utána gyors hűtéssel a keményítő fázis kiválásának megakadályozása, 

(befagyasztása), majd egy mérsékelt hőmérsékleten tartva finom kiválások előidézése 

(megeresztés) a befejező hőkezelési lépés. Ennek során a kiváló fázis finom szemcsézetű lesz, 

ezáltal az alapfém rácsát a lehető legegyenletesebben terheli. 

Az AlMgSi típusú ötvözetekben a nemesítő hatást az Mg2Si vegyületnek az alumíniumban 

való korlátolt oldékonysága okozza. Az AlMgSi ötvözetek két csoportba sorolhatók. Az egyik 

csoportba tartoznak az AlMgSi ötvözetek, melyek jó vezetőképességük folytán huzalgyártás 

céljaira alkalmasak. A másik csoport ötvözetei különböző mennyiségben tartalmaznak Si-t és 

Mg-t, aminek következtében különböző mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az 

AlMgSi ötvözeteknél a korrózióállóság elég nagy szilárdsággal párosul, ezért az építészetben, 

a vegyiparban, hajó- és járműiparban elterjedten alkalmazzák. 
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Az AlCuMg ötvözetekben a réz, illetve a rézaluminid (Al2Cu) vegyület korlátolt oldékonysága 

okozza a nemesítő hatást. A növelt réztartalmú ötvözetek korrózióállósága kicsi, ezért ahol csak 

lehet, alumíniummal borított AlCuMg ötvözetű lemezeket vagy szalagokat alkalmaznak. Ezen 

ötvözetcsoportot nagy szilárdságuk miatt elsősorban a repülőgépipar alkalmazza. 

Az AlZnMg ötvözeteknél a nemesítő hatást az MgZn2 vegyület okozza. Erre az ötvözettípusra 

jellemző, hogy jól hegeszthető és önnemesedő. Az önnemesedés azt jelenti, hogy az egyszer 

már nemesített anyag saját anyagával hegesztve a varrat mentén kilágyul ugyan, de rögtön be 

is edződik, mivel az alumínium hővezetőképessége nagy. Egy bizonyos idő múlva lezajlik a 

szilárdságnövekedést okozó kiválás, azaz megtörténik a nemesedés, közönséges környezeti 

hőmérsékleten is. Ez a jelenség azonban figyelmeztet arra, hogy ezekben az ötvözetekben, ha a 

megeresztési hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleti hatásnak vannak kitéve, a kiválási 

folyamatok folytatódnak. Az önnemesedés egyébként nagy előnyt jelent az AlMgSi és az 

AlCuMg ötvözetekkel szemben, melyek hegesztésnél kilágyulnak, szilárdságukat nem nyerik 

vissza. További előnyük, hogy az AlCuMg ötvözeteknél jobb korrózióállóságúak. A 

réztartalmú AlZnMg ötvözetek a legnagyobb szakítószilárdságú (Rm= 550-600 N/mm2) 

hagyományos alumíniumötvözetek. Ezeket a nagyszilárdságú ötvözeteket a 

repülőgépgyártásnál használják, de hátrányos tulajdonságuk, hogy hajlamosak a korrózióra és 

különösen a feszültségi korrózióra. 

A „hőálló” és az „automata ötvözetek” is a nemesíthető ötvözetek közé tartoznak, amelyek 

emelt hőmérsékleteken is nagyrészt megtartják a szilárdságukat, illetve amelyek automata 

forgácsológépekkel is megmunkálhatók. A réztartalmú alumíniumötvözetek hőállóságát 1-2 % 

Ni ötvözéssel növelik. Ezekből az ötvözetekből pl. süllyesztékes kovácsolással robbanó 

motorok dugattyúit gyártják, melyeket nemesített, illetve "túlöregített" állapotban építenek be. 

Az automata alumíniumötvözetek rendszerint AlMgSi és AlCuMg típusúak, melyekhez kis 

mennyiségű (1 % alatt) Pb-ot vagy Bi-ot adagolnak. A Pb és Bi az ötvözetek szilárdságát csak 

kismértékben csökkenti, viszont automata forgácsolásra alkalmassá teszi; a keletkező forgács 

törékeny, ezért rövid.  

A nem nemesíthető ötvözetekre jellemző, hogy szilárdsági tulajdonságaikat utólagos 

hőkezeléssel nem lehet növelni, sőt azok hőhatásra fellépő szemcsedurvulás miatt romlanak.  

Az AlMg ötvözetek képezik ezen ötvözetek legjelentősebb csoportját, melynek egész sora 

használatos 1-5 % Mg tartalomig. A növekvő magnézium tartalom az alumínium szilárdsági 

tulajdonságát növeli, az alakíthatóságát pedig csökkenti. Az AlMg ötvözeteket a nagyobb 
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szilárdságuk és jó korróziós ellenállásuk miatt alkatrészek, vegyipari tartályok, hajók stb. 

gyártására használják. 

Az AlMn ötvözeteknél az alumíniumba ötvözött 1-2 % Mn a szilárdságot némileg növeli a 

nyúlás kismértékű csökkentése mellett. Különösen mélyhúzási célokra használják a 99,5 %-os 

alumínium helyett, mivel szilárdsága nagyobb, nyúlása megfelelő és jó a korróziós ellenállása. 

Az AlSi ötvözetcsoportból az AlSi eutektikumra épült „szilumin” ötvözetek jó önthetősége, így 

a formaöntészetben terjedtek el. Képlékenyalakításra csak a kb. 5% Si tartalmú ötvözet 

használatos, melyből hegesztőhuzal készül. Nagyobb Si tartalom esetén többrétegű 

lemezhengerlés réteg-anyagaként használatos.  

A zsugorított alumíniumport is az alumíniumötvözetekhez sorolják, mivel ezt is főleg 

képlékenyalakítással dolgozzák fel. Ez a világszerte SAP-nak (sinter aluminium powder) 

nevezett anyag kb. 10-3 mm vastagságú és 10-3 mm átlagos szemcseméretű lapocskákból áll. A 

porszemcséket már zsugorítás (szinterelés) előtt oxidréteg veszi körül, olyan mennyiségben, 

hogy az anyag oxidtartalma 4-14 %. A szokásos alumíniumkristályoknál kisebb méretű 

szemcséket körül záró oxidréteg következtében a zsugorított alumíniumpor különleges 

tulajdonságokkal rendelkezik. Zsugorításos eljárásokkal nem csak színalumínium, hanem 

ötvözetporokat is feldolgoznak. Az így előállított alumínium porokat - mint a neve is mutatja - 

főként szinterelésre használják. 

1.2. Képlékenyalakításra használt fő ötvözetcsoportok  

A képlékenyen alakítható ötvözetek általában kevés ötvözőfémet tartalmaznak. Ezeket az 

ötvözetek az alakíthatóság szerint az alábbi öt csoportba sorolják: 

I.  ötvözetcsoport:  

 Al99,99R 

 Al99,9R 

 Al99,5 

 Al99,0 

IV.  ötvözetcsoport:  

 AlMg2 

 AlMg3 

AlMgMn 

II.  ötvözetcsoport:  

 AlMg 

 AlMn 

 Al99Mg 

 Al99Mg1 

V.  ötvözetcsoport: 

 AlMg4 

 AlMg5 

AlCuMg 

III.  ötvözetcsoport:  

 AlMgSi1 

 AlMg1Si1 

 

A fenti csoportok legyakoribb ötvözeteiben szokásos ötvözőelem koncentrációkat az 1. táblázat 

adja meg. 
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1. táblázat  Szokásos ötvözőtartalom a fő alakítható alumíniumötvözetekben (Voith, 1980) 

Csoport 
Mg Si Cu Zn Mn Ti 

% % % % % % 

AlMn - - - - 1,0 - 2,0 - 

AlMg 1,0 - 5,0 - - - - - 

AlMgSi 0,5 - 1,5 0,5 - 1,5 - - 0 - 1,0 - 

AlZnMg 
2,5 - - 3,5 - 0,2 

2,5 - 1,5 6 - - 

AlCuMg 0,3 - 1,5 - 2,0 - 5,0 - 0 - 0,8 - 

A alakítható ötvözetek fő csoportjain belül a gyártás és a feldolgozás technológiáját további 

csoportok szerint kell kialakítani. A 2. táblázat rendszerezi a jellemző ötvöző közepes 

koncentrációit, amelyek között a magnéziumnak kitűntetett a jelentősége. 

2. táblázat  A főbb alakítható és polírozható Al-ötvözetek alkotóinak átlagos koncentrációi 

Jelölés Összetétel, % 

 Mg Si Cu Zn Mn Fe Cr Egyéb 

Nem nemesíthető ötvözetek 

AlFeSi  0,6 0,1 0,1 0,1 0,75  Ti 0,5 

AlMn0,6 0,1 0,3 0,1  0,6 0,45 0,1  

AlMn 0,3 0,5 0,1 0,2 1,2 0,7 0,1 Ti0,1 

AlMnCu  0,6 0,12 0,1  0,7   

AlMn1Mg1 1,05 0,3 0,25  1,25 0,7   

AlMg1 0,9 0,3 0,05 0,2 0,15 0,45 0,1  

AlMg2,5 2,5 0,25 0,1  0,1 0,4 0,25  

AlMg3 3,1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 Mn+Cr 0,15 

AlMg5 5,05 0,4 0,1 0,2 0,35 0,5 0,2 Mn+Cr 0,15 

AlMg2Mn0,8 2,05 0,4 0,1 0,2 0,8 0,55 0,3 Ti 0,1 

AlMg2,7Mn 2,7 0,25 0,1 0,2 0,75 0,4 0,25  

AlMg4,5Mn 4,5 0,4 0,1 0,15 0,7 0,4 0,25  

Nemesíthető ötvözetek 

AlMgSi0,5 0,47 0,45    0,2   

AlMgSi0,7 0,55 0,7 0,3 0,2 0,5 0,35 0,3 Ti 0,1 

AlMgSi1 0,9 1,0 0,1  0,7 0,5   

AlMg1SiCu 1,0 0,6 0,27 0,25 0,15 0,7 0,2 Ti 0,15 

AlCuMg1 0,7 0,5 4,0 0,25 0,7 0,7 0,1 Ti+Zr 0,2 

AlCuMg2 1,5 0,5 4,35 0,25 0,6 0,5 0,1 Ti 015 

AlCuSiMn 0,5 0,85 4,45 0,25 0,8 0,7 0,1 Ti 0,15 

AlZn4,5Mg1 1,2 0,35 0,2 4,5 0,23 0,4 0,22 Ti+Zr 0,15 

AlZnMgCu0,5 3,15 0,5 0,75 4,75 0,25 0,5 0,2 Ti+Zr 0,2 

AlZnMgCu1,5 2,5 0,4 1,6 5,6 0,3 0,5 0,22 Ti+Zr 0,25 

Polírozható ötvözetek 

Al99,9Mg0,5 0,47 0,06  0,04 0,03 0,04  Ti 0,01 

Al99,9Mg1 0,95 0,06  0,04 0,03 0,04  Ti 0,01 

Al99,85Mg0,5 0,45 0,08  0,05 0,03 0,08  Ti 0,02 

Al99,85Mg1 0,9 0,08  0,05 0,03 0,08  Ti 0,02 

Al999,9MgSi 0,52 0,52 0,12 0,4 0,03 0,04  Ti 0,1 

Al99.85MgSi 0,52 0,52 0,12 0,05 0,03 0,08  Ti 0,02 

Al99,8ZnMg 0,95 0,1 0,2 4,2 0,05 0,1 0,1 Ti 0,02+Zr 0,15 
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Az alumíniumötvözetek fő ötvözőelemeinek felhasználása szempontjából az ötvözőelemeknek 

általánosan érvényes, illetve az adott ötvözetcsoportokban jellemző hatásai az alábbiakban 

rendszerezhetők: 

Al-  Cu   Jelentősen növeli a keménységet. 

Fe, Cr, Ni, Mo, W Az alumíniumot keménnyé és rideggé teszik, ezért a  

  legtöbb esetben nem kívánatosak. 

Sn  Javítja a mechanikai tulajdonságokat, de csökkenti a  

  korrózióállóságot. 

  Pb, Cd, Bi  Az alumíniummal egyáltalán nem ötvöződnek. 

AlMg  Mg   Növeli a szakítószilárdságot, folyáshatárt és a  

     keménységet,  javítja a korrózióállóságot. 

  Cr   Csökkenti a feszültségkorróziós érzékenységet. 

AlMgMn Mg   Növeli a szakítószilárdságot, folyáshatárt és a  

     keménységet,  javítja a korrózióállóságot. 

  Mn   Javítja a korrózióállóságot; újrakristályosodáskor  

     meggátolja a szemcsedurvulást. 

  Cr   Csökkenti a feszültségkorróziós érzékenységet. 

AlMn  Mn   Növeli a szilárdságot; javítja a korrózióállóságot,  

     csökkenti a villamos vezetőképességet. 

AlMgSi Mg és Si  Nemesítő hatású. 

AlCuMg Cu és Mg  Nemesítő hatású. 

  Cu   Csökkenti a korrózióállóságot; növeli a villamos  

     vezetőképességet. 

  Si és Mn adalék Növeli az alakítási szilárdságot. 

AlZnMg és 

AlZnMgTi Mg és Cu  Nemesítő hatású. 

  Zn   Növeli az alakítási szilárdságot, és hatással van az  

     öregedésre is. 

  Ti adalék  Ti-adalékkal szerkezeti anyagok mechanikai jellemzői  

     javíthatók. 

A legfontosabb fémfeldolgozási technológiák által megkövetelt technikai tulajdonságokat az 

alumíniumötvözetek csoportjai általában a 3. táblázatban szereplő minősítési osztályoknak 
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megfelelően képesek teljesíteni. Ez irányadó lehet az adott célra néhány fontosabb ötvözet 

felhasználásához, a legjellemzőbb tulajdonságok minősítésével ad tanácsot.  

3. táblázat – A fő alumíniumötvözetek felhasználási tulajdonságai (Voith, 1980) 

Anyag-

minőség 

Alakít-

hatóság 

Kovácsol-

hatóság 

Fényez-

hetőség 

Forgácsol-

hatóság 

Hegeszt-

hetőség 

Anodizál-

hatóság 

Korrózió-

állóság 

AlMg1 

jó jó megfelelő jó jó jó 

kiváló 

AlMg2 kiváló 

AlMg3 jó 

AlMg4 
megfelelő megfelelő rossz jó jó elégséges jó 

AlMg5 

AlMn1 
kiváló jó jó rossz kiváló jó kiváló 

AlMn1Mg1 

AlMgSi 
jó jó jó jó jó jó megfelelő 

AlMgSiE 

AlMgSi1 
jó jó jó megfelelő jó megfelelő elégséges 

AlMg1Si1 

1.3. Az alumíniumötvözetek hőállósága 

Mivel az alumínium viszonylag alacsony olvadáspontú fém, az ötvözeteiből készült termékek 

üzemszerű felhasználhatóságának a hőmérsékleti korlátja különös jelentőségű. A hőmérséklet 

növekedésével az alumíniumötvözetek szilárdsága csökken, képlékenysége és ütőmunkája nő. 

A negatív hőmérséklet hatása abban mutatkozik meg, hogy a szilárdsági jellemzők növekednek, 

a képlékenység és az ütőmunka pedig vagy nem változik, vagy a szilárd oldatos ötvözeteknél 

nő, a nemesített, heterogén szerkezetű ötvözetek esetében pedig csökken. A vasalapú 

ötvözetekre jellemző, negatív hőmérséklet hatására hirtelen bekövetkező ridegedés 

(nagymértékű szívósságcsökkenés) az alumíniumötvözetekre nem jellemző.   

A 200 °C körüli hőmérséklet tartományban a nagyszilárdságú ötvözetek szakítószilárdsága is 

erősen csökken A hőálló ötvözetek esetében a növelt (100 - 400 °C) hőmérsékleten működő 

alkatrészekkel szemben általában az alábbi követelményeket támasztják: 

 a mechanikai tulajdonságok számottevően ne romoljanak az üzemi hőmérsékleten, 

 hosszabb ideig tartó hevítés során a szövetszerkezet, a fázisok és azok térbeli 

elrendeződése változatlan maradjon, 

 ne legyen hajlamos a korrózióra, 

 a hőtágulási együttható csak kismértékben változzon. 
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A homogén szilárd oldatok esetén az oldott atomok okozta keménység a hőmérséklet 

növelésével csökken: a rácsfeszültség feloldódása következtében 0,5-0,6 homológ 

hőmérsékletnél (a K-ben kifejezett olvadáspont aránya) már nem számíthatunk az egyszerű, 

homogén szilárd oldatú alumíniumötvözetek hőállóságára. Szilárd állapotban korlátoltan 

oldódó ötvözeteknél az edzésből és megeresztésből származó növelt szilárdság 0,6-0,7 

homológ hőmérsékleten már eltűnik. Ha a kristályrácsba olyan idegen atomok, esetleg 

vegyületek is beépülnek, melyek a diffúziós folyamatokat lassítják, akadályozzák, akkor a 

hőállóság növekszik. Megállapították, hogy az AlCu ötvözet hőállóságát és szilárdságát 1 % Li 

és valamely kis mennyiségben jelenlevő Cd, Ag, Sn, In elem jelentősen növeli. A 

szegregációsan keményedő ötvözeteknél a hőállóságot (200-250 °C-ig) tehát a lassan koaguláló 

kemény fázisok biztosítják.  

A szilárdságnak 250 °C felett csak az a része marad meg, amelyet a hőálló, kemény, hálós 

vagy dendrites fázis hoz létre azáltal, hogy megakadályozza vagy gátolja a lágy rész 

transzlációját. Hőálló kemény szövet képződhet kristályosodáskor és az átalakulás során is. 

Lényeges, hogy a hőmérséklet emelkedésekor, ebben az úgynevezett hőálló fázisban ne 

fejlődjön ki káros diffúziós folyamat és az alapfémmel ne lépjen kölcsönhatásba. E két feltétel 

kialakulása akkor várható: 

 ha az állapotábra peritektikus vagy eutektikus ötvözettípushoz tartozik, és az eutektikum 

olvadáspontja megközelíti a fő alkotó olvadáspontját 

 az alapfém és a hőálló fázis nem képez szilárd oldatot; ha képez, akkor pedig függőleges 

vonallal van lehatárolva. Ilyenkor a két fázis kölcsönös oldhatósága nem változik a 

hőmérséklettel. 

Az utóbbi követelmény kétalkotós ötvözeteknél csak ritkán, mindkét követelmény pedig csak 

a három vagy többalkotós ötvözeteknél valósítható meg. Az olyan ötvözetrendszerekben, 

melyeknél az üzemeltetési hőmérsékleten a fázisok kölcsönösen oldják egymást, vagy 

valamelyik alkotó alacsony olvadáspontú, az anyagot károsító kúszás már kis feszültségeknél 

is bekövetkezik, ami azután szakadáshoz vezethet. Ezeknek megfelelően az AlMn és AlFe 

ötvözetek az állapotábráik alapján hőálló jellegűek. Az AlMg és AlZn ötvözetek, és ezeknek az 

ötvözeteknek az állapotábráival jellemezhető ötvözetek a hőmérséklet növekedésével 

rohamosan veszítenek szilárdságukból. Az ötvözet hőállósága szempontjából fontos a hőálló 

fázis mennyisége, eloszlása, morfológiája is. Az ismert korszerű hőálló ötvözetek mind 

heterogén szerkezetűek. A hőállóságot biztosító fázisok fenti megjelenési formái elsősorban az 

öntött szerkezetekre jellemzők, ezért a legnagyobb hőállóságot az öntött ötvözetektől várhatjuk. 
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Ilyen öntészeti hőálló ötvözet az AlCuMgNi típusú ötvözet. Az alakítás során az öntött, hálós, 

dendrites szerkezet részben elroncsolódik. Az összetöredezett hőálló kemény fázis már kevésbé 

akadályozza meg a transzlációt, így ugyanannak az ötvözetnek különböző lehet a hőállósága, 

attól függően, hogy öntött vagy alakított állapotú. 

Ha a munkahőmérséklet 0,6-0,7 homológ hőmérséklet (a leggyakoribb képlékenyalakítási 

alumíniumötvözet esetében szokásosan kb. 350 °C) fölé emelkedik, akkor célszerű a 

porkohászati úton előállított anyagok alkalmazása. Egyes helyeken, pl. reaktorokban 480 °C-

ig alkalmaznak porkohászati úton előállított alumínium termékeket. Ezekben a termékekben 

egyedüli ötvözőanyag az alumínium-oxid, de bizonyos esetekben kevés Fe-t és Ni-t is 

adagolhatnak. A hagyományos kohászati úton előállított ötvözetekhez képest mutatkozó 

nagyobb hőállóságot a kemény, magas olvadáspontú alumínium-oxid részecskék azáltal 

biztosítják, hogy megakadályozzák az őket körülvevő lágy részek transzlációját. Az 

alumínium-oxid magasabb hőmérsékleten, hosszú ideig tartó igénybevétel során sem oldódik 

az alumíniumban, stabilitásából sem veszít. Minél nagyobb az alumíniumoxid tartalom, annál 

nagyobb hőállóság várható.  

 

1.4. Az alumíniumötvözetek alakíthatósága 

Mint általában a szerkezeti célú fémfelhasználások esetében, az alumíniumötvözetekből 

képlékenyen alakítással készített félkésztermékeket meleg- vagy hidegalakítással állítják elő. 

A meleg-és hidegalakítás közti határ hőmérséklet az alumíniumötvözetek esetében is a homológ 

hőmérséklet – a kelvinben kifejezett olvadáspont - kb. 0,4 szerese. Fémtani szempontból 

használatos definíció szerint, melegalakításról akkor beszélünk, ha az alakítás közben, vagy 

közvetlen utána lejátszódik az újrakristályosodás az anyagban. Alakíthatóság szempontjából 

azt az anyagot tekinthetjük kedvezőnek, amely kevés alakváltozási energia befektetését igényli, 

és az alakváltozási jellemzői jók, a repedésig, (újrakristályosodás nélkül is) kellő mértékű 

alakváltozást képes elviselni.  

Melegen legjobban alakítható a színalumínium, továbbá jól alakíthatók a gyengén ötvözött 

heterogén szerkezetű ötvözetek, közepesen az erősebben ötvözött, heterogén szerkezetű 

anyagok és nehezen a szilárd oldatos ötvözetek. Ezt szemlélteti a sajtolási erőszükséglet értékeit 

bemutató 4. táblázat.  
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4. táblázat A sajtolási erő szükségletnek a tiszta alumíniuméra vonatkozó aránya (Dernei, 1990) 

Anyag Sajtolási erőszükséglet, % Anyag Sajtolási erőszükséglet, % 

Al99,99+0,35%Fe 104 AlMgSi1 170 

Al99,99+0,3%Si 107 AlZn3,5Mg2,5 207 

Al99,9 107 AlMg3,5 240 

Al99,8 120 AlZn6Mg2,5 250 

Al99,5 143 AlCuMg 255 

AlMn1 157 AlMg4,5 285 

AlMgSi0,5 157 AlMg5,5 350 

Hidegalakításkor az alakítási szilárdság, valamint a képlékenység, (a repedésig megvalósítható 

alakváltozás) mellett jelentős szerepet játszik a keményedés. Nyilvánvaló, hogy a transzláció, 

az atomsíkok csúszása annál nagyobb mértékű lehet, minél ritkábban fordulnak elő a rácsban 

ezt akadályozó helyek. Ha az alapfémben előfordul idegen atomcsoportosulás, de az valamilyen 

fázishatárral rendelkezik, akkor abban az elcsúszás folytatódhat, legfeljebb az alakításhoz több 

energiát kell felhasználni. A szilárd oldatok esetében azonban az oldott fém atomjai nem 

képeznek önálló fázist, azaz tehát akadályok. Így érthető, hogy a heterogén szerkezetű 

(nemesíthető) ötvözetek jobban, nagyobb mértékben alakíthatók, mint a szilárd oldatos 

ötvözetek. Így az 5...7% Mg tartalmú ötvözetek már nehezen, a 8%-nál több Mg-t tartalmazó 

ötvözetek pedig már igen rosszul, vagy egyáltalán nem alakíthatók. 

A félkésztermékeket részben hidegalakítással dolgozzák fel késztermékké. A hidegalakítás 

(hajlítás, peremezés, mélyhúzás, mélynyomás) szempontjából azok az anyagok a kedvezőek, 

amelyek nyúlása nagy. Jól alakítható anyagok a lágy, negyed-, és félkemény 

alumíniumféleségek, a gyengén ötvözött anyagok, a lágyított állapotban lévő, közepesen 

ötvözött ötvözetek. Rossz az alakíthatósága a kemény (pl. hidegen keményre hengerelt) 

anyagoknak és a nemesített állapotban lévő, közepesen ötvözött ötvözeteknek. Ezeket 

szemlélteti a hajlíthatóság példáján keresztül az 5. táblázat, mely azt mutatja, hogy a különböző 

anyagok a lemezvastagság hányszorosának megfelelő sugárra hajlíthatók repedés nélkül. 
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5. táblázat – Minimális hajlítási sugár, a lemezvastagság (So) függvényében (Voith, 1980) 

Anyag Állapot Minimális hajlítási sugár (Rmin, mm) 

Al99,5 lágy 0,6·S0 

Al99,5 félkemény 0,7·S0 

Al99,5 kemény 1,85·S0 

AlMgSi1 lágy 1,15·S0 

AlMgSi1 edzett 1,9·S0 

AlMgSi1 nemesített 2,5·S0 

AlMg1 lágy 0,9·S0 

AlMg1 félkemény 1,09·S0 

AlMg1 kemény 2,6·S0 

AlMg3 lágy 1,2·S0 

AlMg3 félkemény 1,45·S0 

AlMg3 kemény 4,4·S0 

AlZnMgCu1,5 lágy 1,25·S0 

AlZnMgCu1,5 nemesített 4,85·S0 

AlZnMgTi nemesített 2,5·S0 

 

2. A hengerlés kiinduló termékének félfolyamatos öntése 

A képlékenyalakítás, ezen belül különösen a hengerlés nagyméretű - több tonnás - tuskókat 

igényel kiinduló anyagként. A több méter hosszú hengerlési tuskók keresztmetszete téglalap 

(a préstuskóké pedig általában kör) alakú. Az öntött hengerlési tuskókat mutatják az 1. ábra 

képei. A hengerlés előtt ezek szerkezetét ultrahangos repedésvizsgálattal ellenőrzik, majd 

megfelelő hőmérsékleten tartva homogenizálják.  

  

1. ábra  A öntött hengerlési tuskók a félfolyamatos öntödében. 
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2.1. A félfolyamatos tuskóöntés  

A képlékenyalakítással feldolgozott nagyméretű tuskók az olvasztóművekhez integrált 

öntödékben készülnek a feldolgozás által előírt geometriai, szerkezeti és összetételi jellemzők 

szerint. A tuskóöntéshez az olvadékot szolgáltató pihentető-öntő kemencéből, „in-line” 

átfolyó rendszerű folyamatos olvadéktisztító berendezésből, valamint az olvadékszűrőt is 

magába foglaló öntőcsatornából álló, és a 2. ábrán vázolt technológiai láncnak alapvető szerepe 

van a gyártott alakítási tuskók minősége szempontjából.  

 

2. ábra A félfolyamatos alumíniumöntés technológiai lánca. 

2.1.1 Az öntésre kerülő olvadék kezelése 

A pihentető-öntő kemencébe az olvasztókemencéből a 3.a ábrán látható átcsapolással kerül 

az alumínium-ötvözet olvadék. Itt – védősó adagolása után - a durva szemcsés és az olvadéktól 

jelentősen eltérő sűrűségű zárvány szemcsék ülepedése, illetve emelkedése kb. 1 órás hőntartás 

alatt lezajlik (Kékesi & Mihalik, 1998). A felszínre emelkedett zárványok és a képződött oxidok 

alkotta salakos felzéket (jelentős tapadó fémtartalommal együtt) kézi szerszámokkal távolítják 

el (3.b ábra).  

  

3. ábra  A gyártott ötvözet átcsapolása az olvasztókemencéből a pihentető-öntő kemencébe (a) 

és a pihentetett olvadék felületi „salakolása” (b). 
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A durva idegenfázisú szennyezőktől megszabadult és az öntési technológiának megfelelő 

hőmérsékletű olvadékot a pihentető kemencéből a kristályosítás által megkövetelt sebességgel 

folyamatosan csapolják. Az öntés olvadékáramát a pihentető-öntő kemence buktatásával, 

valamint a csapolónyílás záródugójának a nyitásával és a csapolónyílás megfelelő 

keresztmetszetének a biztosításával állítják be. A szemcsefinomító titán-boridos adalékot 

tartalmazó huzal adagolása közvetlenül a kemencéből kifolyó olvadékáramba történik. A 

pihentető kemencéből biztosított olvadékellátást szemlélteti a 4. ábra.  

   

4. ábra Folyamatos és irányított csapolás a pihentető-öntő kemencéből. 

A tisztaság szempontjából leginkább igényes képlékenyalakító feldolgozás előtt a pihentetési 

folyamat még nem képes a kívánt tisztaságot biztosítani. A hidrogén és az oldott szennyezők 

között több elem is még az előírt határértéknél nagyobb koncentrációban lehet jelen, valamint 

a nem szélsőséges sűrűségű és méretű zárványok az olvadékban diszpergálva lebeghetnek. 

Ezért a kemencéből csapolt megfelelő kémiai összetétel és hőmérsékletű olvadékot általában 

tovább kell tisztítani, amit az öntést tápláló közegáramba illesztett folyamatos tisztítóegységek 

végeznek. A folyamatos tisztító művelet néhány – a mechanikai tulajdonságok szempontjából 

kritikus – oldott, valamint idegenfázisú (zárvány) szennyező eltávolításában igen nagy 

jelentőségű és a szigorú minőségi követelmények mellett nélkülözhetetlen. Az öntésre alkalmas 

alumíniumötvözet olvadék előkészítése és tisztítása során zajló folyamatok tárgyalása (Kékesi, 

2019) az „alumíniummetallurgia” tárgykörébe tartozik, itt csupán az öntést előkészítő 

műveletek céljának és technológiájának a szemléltetésére kerülhet sor.  

A kedvező gázeloszlási és olvadékmozgatási lehetőségek alapján az 5.a,b ábrákon mutatott 

átfolyó rendszerű forgófúvókás („rotoros”) fémtisztító berendezésben a speciális kialakítású 

forgó fejen keresztül bevitt inert (Ar, N2) öblítőgáz buborékjai a határfelületükön 

gázhalmazállapotban átlépő elemeket (H2, Na, Ca,...) képesek az olvadék felszíne felé szállítani. 

Emellett „flotálják” a jellemzően rosszul nedvesíthető oxidos és egyéb vegyületből álló finom 
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szemcséket is. Az általában grafitból készített alakos rotorfej segíti a bevitt gáz diszpergálását, 

de az olvadék forgását terelőlapokkal érdemes gátolni. A hőmérsékletet elektromos fűtőelemek 

stabilizálják. A bevitt argon buborékokban eleinte zérus a hidrogén gáz parciális nyomása. Így 

az alumínium és a víz(gőz)-tartalmú anyagok alábbi reakciójával  

H2O + 2/3Al = 1/3Al2O3 + H2                                                 (1) 

képződő hidrogén gáz a  

(H2)  2[H]                                                             (2) 

megoszlási reakció szerint a Sievert-törvénnyel leírható atomosan oldott hidrogénkoncentrációt 

eredményezi: 

𝑐H = k(𝑇) ∙ √𝑝H2
                                                       (3) 

Ennek megfelelően, H2 lép át a határfelületükön amíg a parciális hidrogénnyomás egyensúlyba 

nem kerül a környező olvadékban oldott [H] koncentrációjával. A buborékok az 5.c ábrán 

vázolt módon képesek segíteni az oldott hidrogén eltávolítását.  

         

5. ábra  Az in-line olvadéktisztító berendezés vázlata (a) és képe „salakolás” közben (b), 

valamint az inert gáz buborékokkal történő gáztalanítás mechanizmusa (c). 

Az alumíniumolvadékkal érintkező gázfázisban (a frissen injektált és diszpergált Ar 

buborékokban) kis parciális hidrogénnyomást biztosítva, az oldott hidrogéntartalom 

csökkenthető (Sigworth & Engh, 1982). Egyéb gáz gyakorlatilag nem oldódik az 

alumíniumolvadékban. A gázöblítéssel végzett olvadéktisztítás elsődleges célja az oldott 

hidrogén minél teljesebb eltávolítása. Azonban az alumínium mechanikai tulajdonságaira – 

főleg a megszilárduláskor kiválások képzése miatt – jelentősen káros, valamint a szokásos 

üzemi módszerekkel el is távolítható fő szennyezőelemek az alkálifémek (Na, Li) és az 

alkáliföldfémek (Mg, Ca). A nátrium és a lítium a feldolgozás során már igen kis (néhány 

a) 

b) c) 
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ppm) koncentrációban is repedékennyé teszi az alumíniumot, ami különösen a folyamatos 

öntve hengerlő eljárások esetében káros. Hideghengerlésnél pedig a kristályhatáron dúsulva 

okoznak szélrepedéseket. Az alumínium félgyártmány hőn tartásakor, vagy az AlMgSi ötvözet 

homogenizálásakor a felületi oxidhártyában Li dúsulás jöhet létre, amely az un. kékkorróziót 

okozza. Ezért legtöbbször 1-2 ppm alatti Na és Li koncentrációra törekednek az öntés előtt. Az 

alumíniumnál is reakcióképesebb oldott (alkáli és alkáliföld) szennyezőfémeknek a fenti fizikai 

eltávolítási mechanizmusa klór gáz (illetve klórt felszabadító – általában - hexa-klór-etán 

reagens) bekeverésével alapvetően megváltozik. Így a klórral erősen negatív standard 

szabadentalpiaváltozás mellett reagáló elemek távolíthatók el idegen fázisba került kloridjaik 

formájában. Hidrogénszennyezés analitikailag jól meghatározható, valamint eltávolítása együtt 

jár egyéb szennyezők koncentrációjának a változásával is. A hidrogénkoncentrációnak a 

pihentető-öntő kemence és az in-line olvadéktisztító egység közötti, valamint az azt követő 

öntőcsatorna szakaszon történő folyamatos mérését mutatja a 6. ábra. 

  

6. ábra  Az oldott hidrogénkoncentráció mérésre az in-line olvadéktisztító berendezés befolyó 

(a) és kifolyó (b) oldalán. 

Az idegenfázisú szennyezők, szilárd zárványok, oxidok, boridok, stb. és a folyékony 

MgCl2 idegenfázisú szennyezők minél tökéletesebb eltávolítása különösen fontos a 

nagymértékű alakítással előállított termékek esetén. Például a 10 µm vastagságú fólia 

előállítása igen tiszta fémet igényel. A 100 µm-nél nagyobb átmérőjű részecskék általában jól 

ülepíthetők, ha a sűrűségük megfelelően nagyobb, mint az alumínium olvadéké. A gázöblítés 

során az olvadékba bevitt és eloszlatott buborékokkal alapvetően csak a porózus, nagy felületű 

a) 

b) 
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zárványok flotálhatók. Azonban a kis, tömör zárványok jelenléte is káros. Ezért fontos a 

maradék zárványok koncentrációját egy harmadik lépésben, szűréssel is csökkenteni mielőtt az 

olvadék az öntőgép közbenső elosztó üstjébe kerülne. Ha szemcsék átmérője 30 - 40 µm-nél 

kisebb, akkor többnyire csak az öntőcsatornába beépített porózus közegen történő megkötéssel 

távolíthatók el az átáramló olvadékból. Erre a legtöbb üzemben közvetlenül az in-line rotoros 

olvadéktisztító berendezés után, az öntőcsatornába épített szűrőberendezést alkalmazzák. 

Egyszerű, de hatékony megvalósításként, a 7. ábra szerinti „szekrénybe” illesztenek egy 

porózus habkerámia szűrőlapot, amin át folyik az olvadék az öntőgépre.  

  

7. ábra  Egy habkerámia szűrő felületi makrofelvétele (a), képe beépítve és hevítve (b), 

valamint az öntőcsatornába illesztett szűrőszekrény szerkezete (c). 

A szilárd zárvány szemcsék nagy része megakad, illetve megkötődik az alapvetően alumínium-

oxid alapanyagú habosított kerámia szűrő felületén, illetve a zeg-zugos pórusaiban. A 

viszonylag kis térfogatának, így kis kapacitásának megfelelő mennyiségű olvadék átbocsátása 

után a szűrő betétet cserélni kell. Az élettartamát növeli, valamint a nagy szemcsék okozta gyors 

eltömődését is gátolja az előzetesen végzett öblítőgázos olvadéktisztítás, ami a zárványok nagy 

részét flotálva képes eltávolítani. Mivel ott nincs elhasználódó szűrőközeg, amelyet 

rendszeresen cserélni kell, ezért a flotálás erősen szennyezett fém tisztítására is alkalmas. 

Továbbá, a merev szűrőtest kis mechanikai szilárdsága nem enged kb. 30 t/h értéknél nagyobb 

olvadék átáramlási sebességet. A szűrőszekrényt a frissen beépített betéttel együtt - gázlánggal 

- alaposan fel kell hevíteni mielőtt megkezdődhet az olvadék rábocsátása. Ez nemcsak a tapadó 

nedvesség teljes eltávolítását, hanem a szűrő anyagának az aktiválását is szolgálja.  

b) 

a) 

c) 
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2.1.2 A félfolyamatos öntés fő jellemzői 

A tuskóöntésre használt kristályosítók (alul is nyitott kokillák) jó hővezető anyagból 

készülnek, keresztmetszetük a tuskó szelvényének megfelelő alakú és méretű. A kristályosítót 

vízzel hűtik. Az öntés megkezdése előtt a kristályosító végét az ún. zárótuskóval („vaktuskó”-

nak is nevezett, jó hővezetőképességű "fémdugóval") zárják le. Miután a folyékony fém a 

kokillafallal és a vaktuskóval érintkező felületeken megdermed, a vaktuskót egy szerkezet 

egyenletes sebességgel süllyeszti, miközben az öntőrendszeren folyamatosan fémutánpótlásról 

gondoskodnak. A jobb hűtőhatás érdekében a kilépő tuskót vízpermettel hűtik és lefelé 

haladtában a tuskó vízbe merül. A hengerlési tuskókat több szálon öntő gépet felszerelés, illetve 

öntés közben a 8. ábra mutatja. A 8.a ábra oldalterében a pihentető-öntő kemence, hátterében 

az in-line olvadéktisztító berendezés, valamint az öntőgép vezérlőpadja is látható. A 8.b ábrán 

pedig működés közben láthatók a kokillák fölé felszerelt szintszabályozó szerelvények is.  

 

8. ábra  A hengerlési tuskó öntését szolgáló egység felszerelés (a) és működés (b) közben. 

A kokilla metszetét és a tuskó kialakulását szemlélteti a 9.a ábra. A kokilla fenekét a lefelé 

mozgatott „vaktuskó” jelenti az öntés indításakor. Majd a beömlő fémolvadék szilárd kérge 

tartaja az öntés további idejében, a tuskó magjában lassabban kristályosodó olvadékot alulról 

és oldalról bezárva. A kokilla alsó élén sorban elhelyezett és a 9.b ábrán látható fúvókákon a 

tuskó kérgére ömlik a kokillán átáramló hűtővíz, ami az öntőasztal alatt mélyen kialakított 

öntőgödörben gyűlik össze. A süllyesztő mechanika a megszilárdult - akár 5 méternél is 

hosszabb - tuskókat ide süllyeszti, majd az öntési „húzás” végén innen daruval emelik ki. A 

kokilla a berendezés leglényegesebb része, meghatározza a folyékony fém formáját. Hengerlési 

tuskó öntésére szolgáló kokilla keresztmetszetét és a fémbevezetést mutatja a 9.c. ábra. 

a) 

b) 
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9. ábra  Az alumínium félfolyamatos öntésére használt kristályosítók vázlata  

(a - kristályosítási folyamat, b - üres kokilla képe hűtővíz áramoltatása mellett, c – hengerlési 

tuskó kokilla keresztmetszete). 

Egy öntőállásban, egy öntőasztalon több kokillát is elhelyeznek, amelyekre az öntőkemencéből 

az in-line fémtisztító és a szűrő egységen keresztül egy közbenső elosztó üstből szabályozottan 

táplálják a fémet.  

A kristályosító kokilla anyaga jó hővezetőképességű fém, pl. réz- vagy 

alumíniumötvözet, és a kristályosítók úgy vannak megszerkesztve, hogy a hűtővíz először a 

kristályosítót hűti, majd abból a kilépő tuskóra ömlik. A folyékony fém a kristályosítóban 

először közvetett (indirekt), majd a dermedés után onnan kilépve közvetlen (direkt) hűtést kap. 

A kristályosítók magassága 60-300 mm. Az öntött tuskó felületi minősége a kristályosító 

magasságának csökkenésével javul. A magasság csökkentésének több, egymással összefüggő 

körülmény szab határt. Az öntés megindításakor a kristályosító alsó végét pontosan beillő 

zárótuskóval („vaktuskóval”) kell lezárni, ami az öntés befejezése után könnyen eltávolítható.  

A jó minőségű alumínium tuskók öntési feltételei a következők: 

a) 

c) 

b) 
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• Az öntési hőmérsékletet olyan alacsonyan kell tartani, amennyire csak lehet 

anélkül, hogy az a zavarmentes folyás és a formakitöltő képesség rovására menne. 

A nagy hőmérséklet előnytelen, mivel nagyobb a gázfelvétel veszélye, azonkívül 

durva, oszlopos kristályszerkezet kialakulását okozza.   

• Biztosítani kell, hogy a folyékony fém lassan, örvényléstől menetesen folyjon a 

kokillába. Ügyelni kell, hogy a fémet borító oxidhártya ne szakadjon fel, és ezáltal, 

ne keveredjen be a folyékony fémbe.   

• A finomszemcsés szövetszerkezet elérése céljából gyors megszilárdulás szükséges. 

Lassú megszilárdulás esetén fennáll a durvaszemcsés szövet, a különválás és a 

porozitás keletkezésének veszélye.   

• A megszilárdulásnak lehetőleg egyirányban, alulról felfelé kell haladnia azért, hogy 

a megszilárdulási zóna lehetőleg vízszintes legyen. Ebben az esetben a 

megszilárduló fémből kiváló gázok akadálytalanul tudnak a felszínre jutni, nem 

keletkeznek zsugorodási üregek, valamint a fordított kiválás kisebb mértékű.   

• A megszilárdulási sebesség kokillába történő öntéskor kb. 10 mm/min, 

"folyamatosan kristályosító" eljárásnál 30-200 mm/min. Az utóbbi eljárásnak az 

előnyeit az alábbiakban lehet összefoglalni.   

• Az olvadék megszilárdulása gyors, aminek következtében sok kristálymag 

keletkezik és ezért az öntési szövet finomszemcsés.   

• Előnyösek a feltételek a gázzárványok és lunkerek kiküszöbölésére.   

• A fordított kiválás kisebb mértékű, és ezért az kémiai összetétel a tuskó 

keresztmetszetében egyenletesebb.  A felsorolt előnyök mellett a következő 

hátrányokkal kell számolni.   

• A gyors megszilárdulás és lehűlés következtében a kristályokon belüli különválás 

lényegesen nagyobb, mint kokillaöntéskor, ezért esetleg hosszabb homogenizáló 

izzításra van szükség, ami azonban még mindig rövidebb, mint amennyi a 

hagyományosan öntött tuskók esetén szükséges.   

• A mélyhúzásnál fellépő fülesedési hajlam (irányfüggő alakváltozási képesség) 

nagyobb, mint kokillaöntéskor. 

• A felületi rétegben 5-10 mm mélységig felületi hibák jöhetnek létre (pl. 

hólyagképződés), ezért a felületi réteget le kell forgácsolni.   

• Mivel a megszilárdulás nem egy síkfelület mentén megy végbe, a tuskóban 

feszültségek keletkeznek, amelyek repedéshez is vezethetnek.   
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A folyamatosan kristályosító eljárásnál óriási előny az elérhető finom szemcseszerkezet, 

egyenletes kémiai összetétel, valamint elmarad a hagyományos kokillaöntéskor jelentkező, és 

jelentős anyagveszteséget okozó a lunkerképződés (fogyási üreg).  

Az öntési hőmérséklet elsősorban az ötvözet olvadáspontjától, valamint a kemencéből a 

kristályosítóba történő befolyás közötti hőveszteségtől függ. Általánosságban kielégítő, ha az 

fémolvadék hőmérséklete 50 °C-al magasabb az olvadáspontnál. A legmegfelelőbb öntési 

hőmérsékletet esetenként kell kísérletileg meghatározni az öntési sebességgel, a dermedési 

sebességgel, valamint egyéb szempontokkal összehangolva. A folyamatos öntő eljárás fő 

előnyei - a finomszemcsés és lunkermentes szövetszerkezet, valamint az ötvöző elemek közel 

egyenletes eloszlása - a tapasztalatok szerint akkor érvényesülnek jobban, ha öntés közben a 

kristályosítóban a folyékony fém mélysége a tuskó vastagságához (átmérőjéhez) viszonyítva 

kicsi. A gyakorlatban az öntési sebességet bizonyos határok között kell tartani. Ha az olvadék 

öntése gyors, akkor a folyékony fém átolvasztja a megszilárdult kérget, és a kokilla mellett a 

fém kifolyik, ha lassú, akkor ún. hidegfolyás lép fel, mivel a fém a kokilla szélén előbb szilárdul 

meg, mielőtt további fémutánpótlást kapna. 

 

2.2. A félfolyamatos tuskóöntés gépi berendezései 

A süllyesztőberendezés a kokillából kilépő tuskót tartja, és egyenletes sebességgel süllyeszti. 

A használatos öntési sebességek 30-200 mm/min érték közöttiek. A süllyesztő berendezések 

hidraulikus, vagy mechanikus kivitelben készülnek. A mechanikus kivitel előnye, (amely 

elektromotor, hajtómű, drótkötél, kötéldob, stb. segítségével oldja meg a mozgatást,) hogy 

rezgésmentesen lehet megoldani a süllyesztést, és a süllyesztési sebesség megkívánt pontossága 

(±1-2 mm/min) könnyen biztosítható. Fontos követelmény az öntőasztal billenés-mentes 

vezetése. Az öntött tuskók hosszúsága 2-7 m.  

Az öntőcsatorna a fémet a kemencéből a kokillába vezeti. Az örvénylés, az oxidhártya 

felszakadásának elkerülése érdekében a csatorna lejtését 1:50-nél kisebbre kell választani. Az 

esetleg bekeveredett oxidhártya kiszűrésére üvegszitát alkalmaznak. A túlhűlés veszélye miatt 

törekedni kell arra, hogy a kokillák és a kemence közel legyen egymáshoz, hosszabb csatorna 

esetén gondoskodni kell annak fűtéséről. A kristályosító kivitelezési formái különbözőek 

lehetnek. A víz a kristályosító alsó szélén furatokból vagy résen keresztül jut a tuskóra. 

Öntéskor a kristályosító hűtésének egyenletességéről gondoskodni kell. Zárt kristályosítónál 

ezt úgy érik el, hogy a víznek a kristályosítóba való belépésének helyén terelő lemezeket, 
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valamint a legmagasabb ponton légtelenítő furatot alkalmaznak, nehogy a bennrekedt levegő 

elrontsa a hűtést azon a helyen. Négyszögszelvényű, hengerlési tuskók öntésére szolgáló 

kristályosítók hosszabb éleit erősebben kell hűteni, mint a rövidebb éleket, mert a rövidebb 

éleknél elhelyezkedő anyag három oldalról, míg a hosszabb élek közötti csak két oldalról kap 

hűtést. Ezt a legegyszerűbb módon úgy oldják meg, hogy a hosszabb éleknél nagyobb átmérőjű 

furatokat alkalmaznak a víz kifolyására.  

A kristályosítóban megszilárduló külső fémréteget a belső, még folyékony fém 

hidrosztatikus nyomása a kristályosító falához nyomja, ami a lefelé történő mozgásnál 

súrlódást okoz. A súrlódó erő annál nagyobb, minél magasabb a kristályosító. Magas 

kristályosítónál ezért a kiöntött fém és a zárótuskó között csavarfurat, vagy fecskefarok alakú 

vájat alkalmazásával kötést létesítenek, nehogy a még csekély súlyú tuskó a kristályosítóban 

fennakadjon. A súrlódás csökkentésére a kristályosító falát sűrű olajjal vagy zsírral kenik. Jó 

eredményeket értek el szilikonzsírok alkalmazásával, mivel jól tapadnak, és a súrlódást 

nagymértékben csökkentik. A kristályosító kenését öntés közben általában többször meg kell 

ismételni, különösen akkor, ha a kristályosító magassága nagy, és az öntött tuskó hosszú. A 

kenés nemcsak a súrlódást csökkenti, hanem a vízszintes irányú hőelvonást is, mivel 

hőszigetelést képez a kristályosító fala és a folyékony fém között. Ez a jelenség elősegíti a 

kívánatos egyirányú, függőleges hőelvonás érvényesülését. Hőszigetelési céllal, különleges 

rugalmas szálkerámia anyaggal (Kaowol) is bélelhetik a kristályosítót.  

A folyamatos öntő eljárás lehetővé teszi egyszerre több tuskó („szál”) öntését. Több darab 

öntését megfelelő elosztó csatornával, valamint az egyes kritályosítókban úszós, illetve 

újabban lézeres olvadékszint szabályozókkal oldják meg. Az öntéskor fontos, hogy a fém 

elosztása a kristályosítóban egyenletes legyen. Ha az egyik szál öntésében látható zavarok 

lépnek fel, annak az olvadék-utánpótlását elfogva, a többi szál öntése tovább folytatható. Az 

öntött szálak számát a leöntendő olvadék mennyisége határozza meg. Amennyiben az öntési 

kapacitásnál nagyobb tömegű a pihentető-öntő kemencéből leöntendő olvadék tömege, az 

öntést a megfelelő tuskóhosszúság elérése után megszakítják, a tuskókat kiemelik, majd az 

öntőasztalt újra felszerszámozzák és egy újabb „húzásban” öntik le a kencében maradt 

olvadékot a megfelelő számú szálakra.  

A vízzel hűtött kristályosítóba való folyamatos öntésnek vízszintes változata is ismeretes 

(Ugine-Venthon eljárás), amely folyamatos öntésre is alkalmas, ha a kifutó asztalra az öntött 

szállal együtt haladó daraboló fűrészt szerelnek. Vízszintes öntéssel csak kis és közepes 

keresztmetszetű terméket állítanak elő, jellemző termék erre az eljárásra a villamos áramvezető 
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sín öntése. A dermedési front állandósítása a puffertartály és a kristályosító között elhelyezkedő 

elzárólemez és a kristályosítóba elhelyezett hőálló és hőszigetelő gyűrű segítségével történik. 

Ehhez még hozzájárul a tuskónak közvetlen permetezése vízzel. Az elzárólemezzel 

szabályozható beömlőnyílás a tuskó tengelyvonala alatt van a következők miatt. A tuskó 

dermedése alul gyorsabban következik be, mint felül, ugyanis a külső szilárd kéreg a súlyerő 

miatt az alapra nyomódik, így itt a hőelvezetés nagyobb mértékű. A többi oldalon a fém 

zsugorodása miatt rés keletkezik a kristályosító fala és a tuskó felülete között, (ahol a hővezetés 

által a hőelvonás megszűnik és a továbbiakban a kristályosító falát csak a sugárzó hő éri). A 

nyílás asszimetrikus elhelyezésével a befolyó meleg fém az alsó részre irányítható, ami a 

megdermedést itt késlelteti.  A fém és a kristályosító közötti részt állandóan olajozni kell 

különösen akkor, ha az öntés huzamosabb időn keresztül folyik. A kristályosító olajozásával a 

súrlódás és a kopás nagymértékben csökken, ez kedvezően hat a kristályosító élettartamára. A 

vörösréz kristályosító kenésére növényi eredetű olaj használatos, jól tapad a felülethez és a 

viszkozitása is megfelelő.  

A repülőgépiparban, közlekedési eszközök gyártásánál stb. összetett anyagú lemezeket 

használnak. A két külső borító réteg alumínium, amely mechanikailag gyenge, de jó a korrózió 

ellenállóképessége. A belső, teherhordó réteg anyaga AlCuMg ötvözet, amely 

nagyszilárdságú, de a korróziós hatásokat csak gyengén viseli el. Ezeknek a lemezeknek a 

kiinduló anyaga a plattírozott tuskó. A plattírozott hengerlési tuskók öntése úgy történik, 

hogy a kristályosító két hosszabbik oldalát a tuskó szélességének megfelelő méretű, 8-10 mm 

vastagságú és az öntendő tuskó hosszának megfelelő hosszúságú alumínium táblalemezből 

képezik ki. A két rövidebb oldalt vízhűtésű, az alumíniumlemezeket összetartó kokilla-elem 

alkotja. Az így kialakított, alulról az öntőasztallal lezárt térbe öntik az ötvözetet, miközben az 

öntőasztalt a már ismertetett módon süllyesztik. A borító lemezeket vízpermettel úgy kell 

hűteni, hogy ne olvadjanak meg, viszont az összehegedéshez elég melegek legyenek.  A 

vízszükséglet 1 t fém leöntéséhez átlagosan kb. 10 m3. Ennek figyelembevételével, 

kristályosítónként a kerület 1 m-ére kb. 100 l/min vízfogyasztás becsülhető. A nagyobb 

vízmennyiség általában nem okoz hibát. Az elhasznált hűtővizet hűtés és szűrés után ismét fel 

lehet használni. Ügyelni kell, hogy a hűtővíz hőmérséklete 30 °C fölé ne emelkedjen, mert 

akkor a fokozott gőzfejlődés következtében a hűtőhatás csökken.  
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3. Az alumíniumötvözetek képlékenyalakítása hengerléssel 

A fémek képlékenyalakítása olyan gyártási módszer, amellyel egy szilárd fémes test alakját 

maradandóan egy geometriailag meghatározott más alakra változtatjuk úgy, hogy eközben a 

test tömege változatlan marad és az anyagfolytonosság nem szakad meg. Az ipari alakadásra 

jellemző a viszonylag nagymértékű alakváltozás, amely feltételezi az alakított fém 

képlékenységét. A képlékenység az anyagok olyan tulajdonsága, hogy az alakjuk megfelelő 

nagyságú külső terhelés hatására maradandóan megváltoztatható.  

A képlékenyalakítás felosztható két eltérő módra az alakított anyag állapota szerint. Ezek 

technikai megnevezése a meleg-, illetve hidegen történő alakítások fajtái. A melegalakítás és 

hidegalakítás fogalmát az újrakristályosodási folyamat határozza meg. Ha az alakított darab 

szemcseszerkezete az alakítási folyamat során újrakristályosodik, akkor melegalakításról, ha ez 

nem következik be, akkor hidegalakításról beszélünk. Létezik még az un. félmeleg alakítás is, 

amikor az alakítás során a darab újrakristályosodása megindul, de a következő alakítási lépésig 

nem fejeződik be. A képlékenyalakítási eljárásokat foglalja össze a 6. táblázat. 

6. táblázat Képlékenyalakítási eljárások 

Kovácsolás Hengerlés Sajtolás Húzás Egyéb 

Szabadon 

alakító 

kovácsolás 

Alakos termékek 

hengerlése (hosszú 

termékek, profilos 

termékek) 

Rúdsajtolás 

(idomok, 

profilok) 

Huzal húzás Egyengetés 

Süllyesztékes 

kovácsolás 

Lapos termékek 

hengerlése 

(Szalagok, lemezek) 

Csősajtolás 

(üreges 

szelvények) 

Rúdhúzás Hajlítás 

 
Varrat nélküli csövek 

hengerlése 
 Csőhúzás Mélyhúzás 

 

3.1 A hengerlés előtti hőkezelés 

A melegalakításhoz a kiinduló alapanyagot, tuskót, az alakítás hőmérsékletére kell hevíteni. 

Ez a művelet lehet egyszerű felmelegítés, de e művelet egyben, (ez döntően a hőntartás 

időtartamától függ) homogenizálódást is okoz. Ahhoz ugyanis, hogy az egy-egy dimenzióban 

akár néhány 10 cm-es méretekkel rendelkező fémtömeg az alakításhoz, vagy még inkább ahhoz, 

hogy a késztermék teljes térfogata mentén elfogadható állandóságú mechanikai jellemzőkkel 

rendelkezzen - a hőátadás illetve a hővezetés időigényessége miatt - megfelelő ideig kell a 
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hőntartást végezni. Az "átmelegedésnek" meg kell történnie és ez időigényes. A 

tulajdonképpeni homogenizáló hőkezelésnek kettős célja van. Részben vagy egészben 

kiegyenlíti az öntött tuskó kristályain belül a megszilárduláskor keletkezett összetétel-

különbségeket, másrészt csökkenti vagy megszünteti a kristályhatárokon -az alumíniumban 

kevésbé oldódó elemekből- keletkezett ridegebb, és nehezebben alakítható réteget. A 

homogenizálás tehát az öntött tuskó alakíthatóságát növeli. A homogenizálás hőmérséklete 

mindig alacsonyabb, mint az öntött tuskó szövetében előforduló legalacsonyabb olvadáspontú 

fázis olvadáspontja. Az izzítás időtartama 6-24 óra. Az alumíniumötvözetek közül a 

következőknél alkalmaznak homogenizálást: AlCuMg, AlZnMg, AlMn, AlMg 3-9-ig, AlMgSi, 

és nagyméretű tuskók esetében Al99,5-ös anyagminőségnél. 

Feszültségmentesítés vagy megeresztés alkalmazására akkor kerül sor, ha a 

hidegalakításnál bekövetkezett keményedést akarják csökkenteni. Megeresztéssel tehát kemény 

állapotból közbenső keménységi fokokat (1/4-, 1/2-, 3/4-es keménységet) lehet elérni. Ez a 

művelet alumíniumféleségeknél, és szilárdoldat (AlMg, AlMn) típusú ötvözeteknél 

használatos. A megeresztés hőmérséklete általában 200-300 °C között van, a folyamat 

lényegében a diszlokáció sűrűség csökkenését okozza. Az alkalmazott hőmérséklet a 

megeresztés időtartamával, valamint a hidegalakítás mértékével szoros összefüggésben van. 

A kilágyítás vagy lágyítás kétféle lehet: közbenső- és véglágyítás. A közbenső lágyítást 

akkor alkalmazzák, ha a további alakítás repedéseket és a gyártmány tönkremenetelét okozná. 

Közbeeső keménységi fokok elérése céljából is alkalmaznak lágyítást, amely után a 

meghatározott mértékű hidegalakítást el kell végezni. A késztermék lágy állapotát 

véglágyítással érik el. A lágyítási folyamatra jellemző, hogy az újrakristályosodás miatt az 

anyag szövetszerkezete, morfológiája megváltozik és nyilvánvalóan ennek megfelelően 

szilárdsági jellemzői is követik. Az újrakristályosodáskor keletkező szövetszerkezetnek 

különösen a mélyhúzási tulajdonságok szempontjából van jelentősége. 

Szorosabb értelemben hőkezelésnek a nemesítő hőkezelést nevezzük, mivel az így kezelt 

anyag jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. A nemesítő hőkezelés azonban egy több 

részből álló folyamat. A klasszikus nemesítés három fő részből áll: oldóhőkezelés, gyors lehűtés 

(edzés) és kikeményítő izzítás. Ma már az oldóhőkezelést, ha a nemesítendő termék 

képlékenyalakítással készül, nem alkalmazzák, mert a képlékenyalakítás hőmérsékletén a 

heterogén ötvözetek kiválásos keményedését okozó fázisai oldott állapotban vannak. Ilyen 

esetekben a képlékenyalakítás befejezése után az anyagot hirtelen lehűtik (edzik), így a 

szokásos környezeti hőmérsékleten nem oldódó fázisok "befagynak" az alapmátrixba, a 
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szegregáció nem zajlik le. Az anyag időbeli hőmérsékletváltozásának tehát el kell kerülnie az 

10. ábrán vázolt „C-görbét”. 

 

10. ábra  Képlékenyen alakított alumínium ötvözet hűtési viszonyai (Voith, 1972). 

A megeresztés alacsonyabb hőmérsékleten történik, hogy a kiváló fázis finomszemcséjű 

legyen. A megeresztés hőmérséklete és időtartama között összefüggés van. Az elérhető 

legnagyobb szilárdságnak, az alkalmazott megeresztési hőmérséklet és időtartam függvényében 

maximuma van, amit a 11. ábra szemléltet vázlatosan. 

 

11. ábra  Megeresztés hőmérsékletének hatása a szakítószilárdságra (Voith, 1972). 

A nemesíthető (heterogén) ötvözetek mindegyike valamilyen mértékben "önnemesedő", azaz 

a túltelített atomrácsban szobahőmérsékleten is megindul vagy lezajlik a kiválás. Ezt a 

jelenséget azonban csak az AlCuMg és AlZnMg ötvözeteknél lehet kihasználni, az AlMgSi 

ötvözeteknél nem. Ez utóbbi ötvözetnél is kialakulnak ugyanis az ún. Guinier-Preston zónák, 

(a majdani kiváló fémvegyület kémiai összetételéhez hasonló összetételű 

atomcsoportosulások), az önálló fázishatárral rendelkező Mg2Si vegyület azonban nem alakul 

ki szobahőmérsékleten. Az önnemesedés jelensége, amelyet az AlZnMg ötvözetek hegesztéses 

kötésekor felhasználnak, káros is lehet. Ha egy szoba-hőmérsékleten nemesített 
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(önnemesedett) anyagból pl. autó belsejébe kerülő alkatrész készül, akkor nyilvánvaló, hogy a 

mi éghajlati viszonylataink között is kialakuló 60-70°C-os hőmérsékleten, az alkatrész 

mechanikai jellemzői változni fognak. Ezt a folyamatot, illetve a nem szobahőmérsékleten 

megeresztett ötvözeteknek a felhasználás során esetleg bekövetkező szilárdsági, méretbeli stb. 

változásait megelőzendő, alkalmazzák a "túlöregítést". A túl hosszú ideig tartó megeresztés 

esetében a kivált keményítő fázis szemcsemérete megnő. A diszlokáció szabad úthossza, ezzel 

a nyúlás is megnő, a szilárdság csökken, az ötvözet állapota azonban stabilizálódik. 

3.2 A hengerlés fő technikai jellemzői 

Az alumínium félkész termékek előállításában kiemelt jelentősége van a hengerlésnek. 

Hengerlés alatt a fémeknek hideg, vagy meleg állapotában forgó hengerekkel történő olyan 

megmunkálását értjük, amelynek során az anyag előírt mértékű maradó – képlékeny – 

alakváltozást szenved. Ez az alakváltozás az anyag belső mikroszerkezetének változásával jár, 

amelynek következtében az alakított fém tulajdonságai megváltoznak. Ezért lényegesen 

különbözik a fémek alakjának forgácsolással történő megmunkálástól, mivel ez utóbbi művelet 

során csak a termék alakja változik a belső tulajdonságok lényeges változása nélkül. A 

hengerlést folyamatos nyújtókovácsolásként is szokás emlegetni. A hengerlés a gyártott 

termékek, illetve a hengerek alakja szerint két, jól elkülöníthető eljárásra osztható:  

- elemi hengerlés, 

- üregben való hengerlés. 

Elemi hengerlésnél az alakítást végző szerszámok geometriai szempontból hengerek és a 

munkadarab keresztmetszete a hengerlés végrehajtása előtt is és utána is téglalap. Az elemi 

hengerlés lényegében a lapostermékek (lemezek, szalagok) (ki)alakítását jelenti.  

Üregben való hengerlésnél, az „összeforduló” hengerek közötti térrész (üreg), amelybe 

beszúrják a hengerelni kívánt darabot, az alsó és a felső hengerben lévő körbefutó 

mélyedésekből alakul ki. Üreges hengerléssel rúd- és idomacél termékek gyárthatók. Elemi és 

üregben való hengerléskor a hengerek tengelye párhuzamos. Alumínium ötvözetekre csak 

ritkán jellemző. Alumínium profilgyártás legelterjedtebb módszere a kisajtolás. 

A hengerek elehlyezkedését szemlélteti a 12. ábra A két párhuzamos hengertengely által 

meghatározott síkot hengerlési síknak nevezzük. A hengerlési síkban, a két azonos átmérőjű 

henger tengelyétől egyenlő távolságban helyezkedik el a hengerlési vonal, amiben a hengerelt 

anyag középvonala halad. A két hengerpalást egymáshoz legközelebb eső alkotója közötti 

távolság a hengerrés.  
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12. ábra Hengerrés és a hengerlési sík helyzete (Dernei, 2008) 

 

Szúrásnak nevezzük a munkadarab egyszeri áthaladását a hengerek között. A kívánt végső 

szelvényt, illetve méretet több szúrással alakítják ki. A darabnak a hengerek közötti összes 

áthaladásának számát szúrásszámnak nevezzük.  

A hengerlés olyan folyamatos képlékenyalakító művelet, melynek során a munkadarab 

magassága (vastagsága) csökken, míg szélessége és hosszúsága nő. Az 13. ábrán az elemi 

hengerlés vázlatát láthatjuk, feltüntetve a hengerelt darab méreteit. A hengerelt darab 

technológiai szempontból meghatározó méreteit pedig a 7. táblázat határozza meg.  

 

13. ábra  Hengerelt darab méretei elemi hengerlés során. 
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7. táblázat - Hengerelt darab méretei szúrás előtt és után 

Szúrás előtti méretek magasság: h1 hosszúság: l1 szélesség: b1 

Szúrás utáni méretek magasság: h2 hosszúság: l2 szélesség: b2 

A magasság és a szélesség szorzatából kapjuk a szúrás előtti (A0) és a szúrás utáni (A1) 

keresztmetszetet. A darab abszolút magasságcsökkenése hengerléskor a szúrás előtti és szúrás 

utáni magasság (vastagság) különbsége, ami kifejezhető az eredi magasság arányában is relatív 

magasságcsökkenésként: 

                                                 (4) 

, illetve százalékban:                  (5) 

 

A magasság csökkenésével a hengerrésből kiszoruló anyag egyrészt a keresztmetszet 

szélesedésében, valamint a darab nyúlásában jelenik meg. A szélesedés a szúrás utáni és szúrás 

előtti szélesség különbsége: 

                                                   (6) 

A darab hengerlési síkkal párhuzamos keresztmetszete a szúrás előtt: 

                                                    (7) 

Illetve után: 

                                                   (8) 

A két keresztmetszet különbsége a keresztmetszet-csökkenés, vagy másképpen fogyás, a 

hengerlést jellemző egyik legfontosabb adat. Ennek az abszolút értéke: 

                                               (9) 

Illetve a relatív kifejezése: 

                                            (10) 
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A megnyúlás a hengerelt darab hosszúságnövekedése az alakítás során, aminek az abszolút 

értéke:  

                                             (11) 

Illetve a relatív kifejezése: 

                                            (12) 

A hengerelt darab szúrásonkénti meghosszabbodásának mértékét fejezi ki a nyújtási tényező: 

                                                           (13) 

A λ értéke mindig nagyobb 1-nél, hiszen a szúrás keresztmetszet-csökkenést, ezáltal 

meghosszabbodást eredményez.  

A nyomott ív tulajdonképpen a munkadarab és a hengerek érintkezési íve. Elnevezése 

onnan ered, hogy hengerlés közben a munkadarab és a hengerek között nyomás keletkezik, és 

ez a nyomás a három test (a munkadarab és a két henger) érintkezési ívén, a nyomott íveken 

érvényesül. A számításoknál ennek az érintkezési ívnek a vízszintes vetületét használják. Ezt 

szemlélteti a 14. ábra.  

 

14. ábra  A nyomott ív értelmezése és annak vízszintes vetülete (Voith, 1998). 
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Ezt a vízszintes szakaszt ld-vel jelöljük. Kiszámítása a magasság csökkenés és a hengersugár 

ismeretében: 

                                             (14) 

ahol ld a nyomott ív hossza (mm), R a henger sugara (mm) és ∆h a magasságcsökkenés (mm). 

Ez az összefüggés nem deformálódott hengerek esetén érvényes. Valóságban a hengerek munka 

közben belapulnak, a nyomott ív megnő. Ez azt eredményezi, hogy a kihengerelt szalag 

vastagsága nagyobb lesz a beállított hengerrésnél. A nyomott felület a nyomott ív fogalmából 

értelemszerűen adódik, tehát a darab és a hengerek érintkezési felülete. A nyomott ív és a 

közepes darabszélesség szorzataként számítható:  

                                            (15) 

ahol Ad nyomott felület (mm2), bk a közepes darabszélesség (mm)   

A hengerlési folyamat a befogással kezdődik. Befogásnak nevezzük azt a folyamatot, 

amikor a hajtott hengerek maguk közé behúzzák a munkadarabot (15. ábra). A befogás végén 

látható, hogy a munkadarab a nyomott ív mentén érintkezik a hengerek palástjával. A nyomott 

ív két pontja (A és B), valamint a henger középpontja által meghatározott szöget befogási 

szögnek nevezzük. A befogási szög nem más, mint a nyomott ívhez tartozó középponti szög. 

 

15. ábra a darab befogása és a befogási szög kialakulása (Voith, 1998). 
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3.3. A hengerbeállítás mechanikai feltételei 

A hengerlésnél – a termelékenység érdekében - arra törekednek, hogy minél nagyobb 

nyomásokkal és így minél kevesebb szúrásszámmal érjék el a végső szelvényméretet. Azonban 

egy adott hengerátmérőnél a magasságcsökkentésnek (a befogási szög növelésének) határt szab 

a henger és a darab között fellépő súrlódás mértéke. A hengerlendő darabokat csak akkor 

képesek a hengerek behúzni, ha a befogási szög (α) tangense kisebb, mint a  súrlódási tényező. 

Ez a befogási feltétel, vagyis: 

                                                         (16) 

A befogás tehát akkor megy könnyen végbe, ha nagy a súrlódási tényező, és ha kicsi a befogási 

szög. A hengerlés geometriai viszonyaiból meghatározható az a maximális 

magasságcsökkenés, melyet egy adott szúrásban el lehet érni: 

                  (17) 

vagyis a befogási feltételből számított egy szúrásban megvalósítható hmax maximális 

magasságcsökkenés: 

                                              (18) 

ahol D a hengerátmérő, αmax a maximális befogási szög.  

Akkor, amikor a hengerelt darab a hengerek között van, lehetséges olyan körülményt 

elérni, amikor a súrlódó erő kisebb lesz, mint az alakítóerő vízszintes irányú összetevője. 

Vagyis egy bizonyos geometriai feltételkor elérhető az az eset, amikor a darab megcsúszik a 

hengerek között. A befogási feltételhez hasonlóan, meghatározható az a maximális 

magasságcsökkenés, aminél a hengerelt darab még biztonsággal áthalad a hengerek között. A 

hengerlendő darabokat csak akkor képesek a hengerek átjuttatni a hengerrésen, ha a 16. ábrán 

vázolt geometriai viszonyok mellett a befogási szöghöz tartozó magasságcsökkenési szög (φ, 

φ=α/2) tangense kisebb, mint a súrlódási tényező. Ez az áthúzási feltétel, vagyis: 

                                                            (19) 

ahol  befogási szöghöz tartozó magasságcsökkenési szög.  
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16. ábra Az áthúzási feltétel szemléltetése (Voith, 1998). 

Az áthúzási feltételből és a geometriai viszonyokból meghatározható az a tényleges maximális 

magasságcsökkenés, melyet egy adott szúrásban el lehet érni: 

                                    (20) 

Vagyis: 

                                                  (21) 

Hengerlés közben a darab magassága csökken, szélessége pedig növekszik. Szabad 

szélesedésről beszélünk, ha a szélesség növekedését külső körülmény nem akadályozza, 

ahogyan ez fenn áll az elemi hengerlésnél. A hengerlésnél a darabban fellépő függőleges és 

keresztirányú alakváltozásokat szemlélteti a 17. ábra, amelynek a b része mutatja a (6) képlettel 

fentebb kifejezett abszolút szélesedést.  
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17. ábra  Szabad szélesedés hengerléskor (Voith, 1998). 

A relatív szélesedés az alábbi képlettel adódik: 

, illetve százalékban:                        (22) 

3.4. A hengerelt anyag viselkedésének összefüggései 

A szélesedés számszerű megadása a szélességek mérésével viszonylag nehézkes, mivel a 

hengerek közül kijövő darab oldalfelületei általában domborúak. A szélesedés ismerete, 

hengerlés előtti számítása előnyújtó soroknál igen fontos. Mivel a szélesedést nagyon sok 

körülmény befolyásolja, a szélesedés mértékének meghatározására használatos képletek is 

többé-kevésbé bonyolultak. Itt csak a legegyszerűbbeknek van helye. Azt, hogy egy szúrásban 

mekkora a szélesedés, leginkább a geometriai viszonyok határozzák meg, így: 

 a magasságcsökkenés (Δh), 

 a hengerelt darab szélessége (bo), 

 a hengerátmérő (Dh). 

Ezeken kívül hatással van még rá a súrlódási tényező, a hőmérséklet, a hengerlési sebesség és 

az anyagminőség. A szélesedés egyszerű meghatározása a következő (Geuze-, illetve Siebel-

féle) alternatív tapasztalati képletekkel történhet: 

                                                      (23) 

Illetve: 

a) 

b) 
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                                                   (24) 

Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szélesedés a szúrásonkénti magasságcsökkenéstől 

függ leginkább, s megközelítőleg a magasságcsökkenés 1/3-ával egyenlő.  

A hengerlésre kerülő anyag szélességétől függ, hogy a szélesedés során milyen nagy 

mennyiségű anyagnak kell oldalirányban elcsúszni. Ilyenkor az anyag inkább a hengerlés 

irányában áramlik és azonos magasságcsökkenés esetében kisebb szélesedést kapunk. Kisebb 

átmérőjű hengerek azonos magasságcsökkenés esetén erősebben nyújtanak és kevésbé 

szélesítenek. Minél nagyobb a hengerátmérő, annál nagyobb a szélesedés. A súrlódási 

tényezővel kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy ha nagyobb a súrlódási tényező, 

akkor nagyobb a szélesedés is. Maga a szélesedés tehát függ mindazoktól a tényezőktől, 

amelyektől a súrlódási tényező függ. (hengerlési hőmérséklet, hengerlési sebesség, stb.)  

A hengerlési sebesség szintén befolyásolja a szélesedést. Lassú hengerlésnél nagyobb a darab 

szélesedése. Továbbá, a hőmérséklet is szerepet játszik. Melegebb darab kevésbé szélesedik. 

Szalagok hideghengerlésénél a szélesedés elhanyagolhatóan kicsi. A szélesedésnek elemi 

hengerlésnél csak előnyújtó-sorokon van gyakorlati jelentősége. 

A hengerléskor, mint láttuk, a befogás feltételének tárgyalásakor nagy szerepe van a 

súrlódásnak. A súrlódás teszi egyáltalán lehetővé, hogy a hengerek a darabot befogják. A 

súrlódás jelensége nélkül a hengerlés elképzelhető sem lenne. A befogás és áthúzás 

szempontjából a minél nagyobb súrlódási tényező a kedvező. A súrlódás összes többi velejárója 

a hengerlés területén is káros. Ha nő a súrlódás az érintkező felületeken, akkor nagyobb lesz a 

fajlagos hengerlési nyomás. Ez általában nem kívánatos, mert több energiát kell befektetni a 

hengerlés folyamatába. Fontos tényező az is, hogy a súrlódás hatására kopik a hengerek felülete, 

ami káros hatással van a hengerelt darabok méretpontosságára és az anyag felületminőségére. 

A gyakorlatban nagyon lényeges fogalom a hengerlés sebessége, a hengereket elhagyó 

darab sebessége. Ez közel megegyezik a hengerek kerületi sebességévei, gyakorlati 

számításainknál ezzel számolunk a hengerátmérő és a fordulatszám ismeretében: 

                                                       (25) 

ahol D a hengerátmérő (m) és n fordulatszám (l/perc). A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

hengerrésből kifutó darab sebessége (v1) nagyobb, mint a hengerek kerületi sebessége (vk). A 

hengerrésben tehát a nyomott ív mentén változóak a sebességi viszonyok, a darab és a henger 
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sebessége nem a hengerlési síkban egyeznek meg, hanem a hengerlési sík előtt, azzal 

párhuzamos, a nyomott ívet metsző síkban. Azt a síkot, amely magában foglalja azt a pontot, 

amelyben a hengerek és a darab érintkező pontjainak vízszintes irányú sebessége megegyezik, 

semleges síknak, vetületét semleges vonalnak nevezzük. A semleges sík és a nyomott ív 

metszéspontjához tartozó φ szög a semleges szög. A korábban megismert szélesedés a semleges 

síkig teljesen végbemegy, a semleges sík és a hengerlési sík között a darab már nem szélesedik. 

A hengerlés irányában a semleges síktól a belépési oldal felé eső tartományban a darab 

sebessége kisebb, mint a hengerek sebessége. Ezt a jelenséget a darab visszamaradásának 

nevezzük. A semleges síktól a kilépési oldal felé eső tartományban a darab sebessége nagyobb, 

mint a henger sebessége (18. ábra). Ezt a jelenséget nevezzük előresietésnek. 

 

18. ábra  Semleges vonal, előresietés, visszamaradás a hengerlésnél (Voith, 1998). 

Az alakváltozási sebesség az időegység alatt végbement relatív alakváltozás. Legtöbb 

alakítóműveletnél a szerszámok mozgási sebességéből számítható. Hengerléskor a darab 

magasságcsökkenése a nyomott ív elfordulása alatt megy végbe. Az alakváltozási sebesség (w) 

a hengerléskor a magasság-csökkenés sebességét jelenti, így a következő összefüggéssel 

határozható meg: 
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                                                   (26) 

ahol t nyomott ív elfordulásának ideje (s),  ami a vk hengerek kerületi sebességéből (m/s) az 

alábbi képlet szerint adódik:  

                                                          (27) 

A dolgozó hengerek felületei közötti hengerrés nem állandó paraméter. A darab 

beszúrásakor a hengerekre ható erők következtében az erő hatásvonalába eső szerkezetek 

(hengerek, csapágyak, állítóorsó, hengerállvány) rugalmas alakváltozást szenvednek, az előre 

beállított hengerrés nagyobb lesz. A hengerrés megnövekedését a darab beszúrásakor 

hengerugrásnak nevezzük. A valóságban tehát a hengerek közül kifutó darab vastagsága a 

hengerugrás mértékével nagyobb lesz, mint amekkora az előre beállított hengerrés volt. Ezt 

szemlélteti a 19. ábra vázlatosan.  

 

19. ábra  A hengerrés változása munka közben (Voith, 1998). 

A hengerek két végükön csapágyazva vannak, ezért egy-egy henger a 20. ábrán vázolt 

megoszló terheléssel terhelt, körkeresztmetszetű kéttámaszú tartónak fogható fel. Bármilyen 

nagy a hengerek keresztmetszete, a terhelés hatására a hengerek meghajlanak. A hengerek 

alakja nem csak a terhelés hatására változik, hanem a hengerek felmelegedéséből adódó átmérő-

, illetve domborodásváltozással is számolni kell.  
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20. ábra  Az egyszerű hengerpár terhelése és támasztása (Voith, 1998). 

A hengeralakra és résalakra a henger kopása is erősen befolyással van. Mindezek 

következménye, hogy a hengerek egymáshoz képesti távolsága nem lesz azonos a henger 

testhossza mentén, a hengerelt darab szélességének irányában. A hengerek behajlása a darab 

egyenlőtlen alakváltozását okozhatja, ami síkfekvési problémákhoz is vezethet. A hengerek 

meghajlásának kompenzálására többfajta technológiát fejlesztettek ki.  

3.5. A hengerek  és hengersorok elrendezése 

A hengerlés végrehajtásához legalább két hengerre van szükség. Ezt a legegyszerűbb 

elrendezést mutatja a 21. ábra. A kéthengeres hengerállványt duó hengerállványnak hívjuk. 

Amennyiben a forgásirány változtatható, akkor reverzáló állványnak nevezzük. 

 

21. ábra  A duó hengerállvány vázlata (Gulyás, 1991). 
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Régebben háromhengeres, úgynevezett trió elrendezéssel biztosították, hogy a forgásirány 

megváltoztatása nélkül lehessen hengerelni mindkét irányban. Ezt szemlélteti a 22. ábra. Ebben 

az esetben viszont a darab magassági helyzetének változtatásáról kell gondoskodni a 

szúrásirány megváltoztatásakor. 

 

 

22. ábra  A trió hengerállvány vázlata (Gulyás, 1991). 

A hengerátmérő csökkenésével a nyújtás növelhető és a hengerlési erő is csökken. Annak 

érdekében, hogy a hengerátmérőt csökkenteni lehessen, meg kell akadályozni, hogy a kis 

átmérőjű henger túlzott mértékben kihajoljon. Ennek érdekében támhengereket alkalmaznak. 

Támhengerrel rendelkező hengerállványokra mutat gyakori példákat a 23. és a 24. ábra. 

 

23. ábra  A négy- és hathengeres hengerállványok szerkezeti vázlatai (Gulyás, 1991). 
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A sokhengeres hengerállványok kizárólag lapos termékek hengerlésére szolgálnak. Az 

alakos acélokat és rudakat duó vagy trió hengersorokon hengerlik. A hengerlési feladatot 

általában több szúrással kell elvégezni. Ez lehetséges reverzáló hengerléssel egy állványban, 

vagy több hengerállványban folytatólagosan, csoportos hengerállvány elhelyezéssel. 

A termelékenység növelése érdekében egy tuskó többszúrásban történő hengerlését 

célszerű több hengerállvánnyal megoldani. Ez különösen igaz a több nyersanyag egy időben 

történő feldolgozása esetében. A hengerállványok egymáshoz viszonyított elhelyezése, 

meghajtása, valamint a darabnak ezek között történő átvezetési irányai szerint többféle 

elrendezés alakult ki.  

Egytengelyes elrendezésben a hengersorokat egy motor hajtja. Egy ilyen triósor vázlatát 

mutatja a 24. ábra. 

 

24. ábra  Egytengelyes triósor elrendezési vázlata (Gulyás, 1991). 

Egy ilyen sorra az jellemző, hogy az összes henger fordulatszáma azonos. Ennek az a 

következménye, hogy a darab nyúlásának függvényében a szúrásidők növekednek. Hátrányt 

jelent még, hogy az utolsó állvány meghajtásához szükséges forgatónyomatéknak végig kell 

mennie az összes állványon. Egy különleges egytengelyes hengersor a 25. ábrán vázolt 

„vaktrió” sor: egy állványban csak egy szúrás történik. Hogy ne kelljen a forgásirányt a darab 

visszajuttatásához megváltoztatni, a sor végeredményben a trió elrendezéshez hasonlít. 

 

25. ábra  A vaktrió sor elrendezése (Gulyás, 1991). 
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Az egytengelyes sorokon váltott szálvéggel, vagy átvezetéssel (26. ábra) lehet hengerelni. 

Váltott szálvéggel való hengerléskor az egyik irányban a darab egyik vége, a másik irányban a 

darab másik vége kerül a hengerállványba először.  

                    

26. ábra  Hengerlés egytengelyes soron váltott szálvéggel (a), illetve átvezetéssel (b) (Gulyás, 

1991). 

Az ilyen összetett elrendezések előnye, hogy a hengerlés ideje jelentősen rövidül, hiszen az 

összes szúrás rövid időn belül elkezdődik. A fenti kombinációkat lehet többszörözni, vagyis 

kettő, illetve több hengersor is összekapcsolható. Ha a hengerállványokat több tengelyen 

helyezzük el, akkor lépcsős elrendezésről beszélünk (27. ábra). A második lépcső 

fordulatszáma nagyobb lehet, mint az első lépcsőé 

 

27. ábra  Kétlépcsős hengersor (Gulyás, 1991). 

Az egytengelyes soroknak azt a hátrányát, hogy a darab visszajuttatásához irányváltás 

szükséges, a trió, vagy vaktrió állványok alkalmazásán kívül más úton is ki lehet küszöbölni. 

Erre találták ki a 28. ábrán szemléltetett „cikk-cakk” sorokat, melyek legegyszerűbb 

változatában két egymással szemben forgó egytengelyes duó sorozatból áll.  

a) b) 
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28. ábra  „Cikk-cakk” elrendezésű kombinált hengersor (Gulyás, 1991).  

A sorban elrendezett egyes hengerállványok szabad beállítási lehetőségét több tengelyen, 

független meghajtással lehet biztosítani. Az anyag folytonosan halad át az egyes 

hengerállványokon, ami a működtetés összehangolását igényli. A folytatólagos sorok 

állványai a hengerelt darab hossztengelye mentén egymás után helyezkednek el. Ezt szemlélteti 

a 29. ábra vázlatosan.  

 

29. ábra  Folytatólagos hengersor (Gulyás, 1991). 

Mivel a hengerelt anyag egyszerre több állványban is fut, lényeges annak biztosítása, hogy az 

állványok között sem anyagtöbblet, sem pedig anyaghiány ne lépjen fel. Ehhez szükséges a 

folytonossági feltétel biztosítása, ami azt jelenti, hogy azonos idő alatt minden állványon 

azonos mennyiségű anyag haladjon át. Ez a feltétel akkor teljesül, ha minden állvány előtt és 

után a keresztmetszet és a sebesség szorzata állandó. Technológiai szempontból lényeges, hogy 

rúdáruk folytatólagos sori hengerlésekor kedvezőbb, ha az üregek között nem kell az anyagot 

megcsavarni (elfordítani 90o-kal). Ez elmaradhat, ha a vízszintes tengelyű hengerek mellett 

függőleges tengelyű hengerek is léteznek a sorozatban. A 30Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.. ábra ilyen „HV” elrendezésű (horizontális-vertikális) sorokat mutat.  
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30. ábra  Folytatólagos sor HV elrendezéssel (Gulyás, 1991). 

Az egyes hengerállványokat osztályozhatjuk a bennük található hengerek elrendezése szerint. 

Vagyis megkülönböztethetünk vízszintes, függőleges és univerzális henger-elrendezésű 

hengerállványokat, melyet a 31. ábra mutat.  

 

31. ábra  Különböző elrendezésű hengerek (Gulyás, 1991). 

3.6. A hengerállvány felépítése és a hengerek szerkezeti és anyagi jellemzői 

Elrendezéstől és méretektől függetlenül, minden hengerállványnak vannak általános részei. A 

hengerállvány alapelemei az alábbiak: 

• Hengerek, 

• Hengerek csapágyai, 

• Hengerállító berendezés, 

• A darab be és kivezetését végző szerelvények, 

• Állványkeret. 

Az alapvető és a kiegészítő elemek elhelyezkedését a 32. ábra vázlata mutatja. 
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32. ábra  A hengerállvány és a meghajtó egység általános felépítése (Gulyás, 1991). 

A hengerállványok szerkezeti elemeit a hengerlési erő vonalába eső, illetve a hengerlési 

nyomaték vonalába eső kategóriákba sorolhatjuk.  

A hengerlési erő vonalában elhelyezkedő elemek: 

• Hengerek, 

• Csapágyak, 

• Törőbakok, 

• Állítóorsók és anyák, 

• Hengerállvány-felek. 

A fellépő nyomaték (hajtás) vonalában elhelyezkedő elemek: 

• Kapcsolóelemek (kapcsolócsapok, kapcsolóorsó és hüvelyek), 

• Pörgőfogaskerekek (pörgőállvány), 

• Tengelykapcsolók, 

• Lendítőkerék, 

• Sorvonó motor. 

A hengerlési erővel terhelt elemeket a lépcsőzetes biztonság elvén tervezik. A megengedettnél 

nagyobb hengerlési erő hatására a törőbaknak kell törnie, majd a hengerek csapjainak letörése 

következhet. Továbbá, a henger, mint szerszám, fogyóeszköz. Az állítóorsó, anya, állvány 

maradó alakváltozást nem szenvedhet.  
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A hengerek alakja, mérete, anyaga a gyártott termék alakjától függ. A hengerek alakjuk szerint 

lehetnek: 

• Sima palástú,  

• Üreges v. kaliberes, vagy  

• Különleges (periodikus, kúpos, hiperbolikus stb.). 

Az első típust szalag- és lemezhengerléshez, a másodikat profilhengerléshez (33. ábra) 

használják. Noha az alumínium esetében profilos termékeket inkább kisajtolással gyártanak, 

így a 33.b ábrán látható henger kialakítás egyáltalán nem jellemző. Minden henger része a 

hengertest, a hengercsapok és a kapcsolócsap, illetve kapcsolócsapok.   

 

 

33. ábra  Sima palástú (a) és üreges (b) hengerek (Gulyás, 1991). 

A hengerek jellemző fő méretei a névleges átmérő és a hossz. Névleges átmérő alakos 

hengereknél a beállított hengerpár tengelyei közötti távolság (nagyobb mint a munkadarabbal 

érintkező hengerüreg tényleges dolgozó átmérője). A dolgozó átmérőt a befogási feltétel és a 

mechanikai igénybevételek alapján határozzák meg. A hengerátmérő nem állandó érték, mivel 

a henger kopik. A „kidolgozódott” üreget szükséges után-munkálni, majd esztergálni és/vagy 

köszörülni kell. Minden esztergálással 0,5…5 mm, minden köszörüléssel 0,01…0,5 mm vastag 

réteget távolítanak el.  

a) 

b) 
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A hengerek anyagát különleges erők, terhelések és egyéb hatások érik. Ezért a kiválasztott 

henger anyagnak az alábbi tulajdonságoknak kell megfelelni: 

 megfelelő szilárdság és szívósság (ami a mechanikai igénybevételeknek való 

megfelelőséget biztosítja), 

 kemény, kopásálló felület (ami a henger tartósságát és a hengerelt termék felületi 

minőségét biztosítja), 

 a hőmérsékleti ingadozásokkal szembeni kismértékű érzékenység (a hengereket nagy 

hőmérséklet-különbségű hőhatások érik). 

A fenti tulajdonságokat - különböző mértékben – több anyagfajta választásával lehet a 

hengerlés egyes fázisaihoz igazítani: 

 kovácsolt acél (ötvözetlen v.ötvözött {Cr, Ni, Mo} acél, C=0,35…1,0%, előnyújtó 

hengersorok), 

 öntött acél (ötvözetlen (durvasorok) v. ötvözött {Cr, Ni, Mo, Mn} megfelelő szilárdság, 

jó kopásállóság, a hőmérséklet-ingadozással szembeni érzéketlenség, C=0,2…2,2% ), 

 öntöttvas (kéregöntésű: kemény, kopásálló felület, C=3,5%, külső, fehér, nagyon 

kemény és rideg cementithéj a hengerpaláston, gömbgrafitos: szilárdabb hengertest), 

 kompound (összetett): szívós, kovácsolt acélmag, kemény öntött kéreg, 

támhengerekhez). 

A hengerlés gazdaságosságát a termék önköltsége, a hengerek ára és élettartama 

nagymértékben befolyásolja. A henger felületi kopás miatt használódik el. A súrlódó erő a 

relatív sebességgel arányosan koptatja a henger felületét. Ezért a kopás a hengertest hosszában 

és az üregekben egyenlőtlen mértékű.  

Gyártási hiba, vagy rossz beállításból adódó túlterhelés következménye lehet akár a henger 

törése is. A túlzott hengerlési erő sugárirányú, a nagy csavarónyomaték pedig kb. 45°-os ferde 

törést okoz. Kedvezőtlen hatást jelent a - hűtési mulasztások miatt fellépő - hőmérséklet 

különbség is, ami számottevő feszültséget okozhat. A hengerben váltakozó irányú ismétlődő 

igénybevétel hatására hajszálrepedés indulhat meg. Ennek eredményeként a henger 

kigödrösödik, majd eltörik. Ezt nevezik fáradási törésnek.  

A modern hengerállványok, hengersorok működését a hengerész egy számos érzékelő 

jelét feldolgozó számítógépes rendszer segítségével irányítja az állványokra rálátást is biztosító 

„kormánypult” mögül. Ezt a munkát szemlélteti a félfolyamatosan öntött alumíniumötvözet 

tuskó meleg hengerlésénél a 34. ábra képei. A 35. ábrán egy nagyméretű hengerállvány látható 

üzem közben, a 36. ábra pedig az alumíniumötvözetből hengerelt lemez tekercseket mutatja.  



 48 
 
 

  

34. ábra  Alumínimötvözet meleghengerlése (a - irányítása a „kormánypult” mögül, b – a 

hengerállványba befutó anyag látványa a vezérlőteremből). 

  

35. ábra  Alumíniumötvözet alakítását végző hengerállványok működés közben. 

 

36. ábra  Hengerelt alumíniumötvözet lemez tekercsek. 

a) b) 
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3.7. Öntvehengerlés 

A nagy tömegű feldolgozáson kívül még létezik a folyamatos öntésnek és a hengerlésnek 

az integrálásával kialakított „öntvehengerlés”, ami az alumíniumolvadékból közvetlenül önti a 

termék alakját megközelítő félterméket. Elterjedt öntő berendezés a „Properzi” öntőgép 

(Properzi, 1970), amit a 37. ábra szemléltet. 

   

37. ábra  Properzi öntőgép szerkezete (a), a kokillaüreg és fedőszalag (b) (Properzi, 1970), 

valamint képe üzemelés közben (c) (Knych, et al., 2013). 

A folyamatosan öntött tuskót kivezetik az öntőkerék síkjából, és általában azonnal, melegen 

tovább hengerelik. Általában keskeny szalagokat, vagy rudakat szokás ezzel a módszerrel 

önteni, amiket a meleg hengerlés után hideghengersorokon több lépésben tovább hengerelik. 

Vékonyszalag, valamint hidegfolyatási tárcsák kiinduló anyagaként elterjedten használnak 

öntve hengerelt keskenyszalagokat. Az öntőkerék megfelelő alakú homloküregével rudak is 

önthetők, amelyekből hengerelt durvahuzalok készülnek. Ezeket húzó megmunkálással 

vékonyhuzalokká is alakíthatják.  

Az öntvehengerlés első fokozata a folyamatos öntés, ami a 2. fejezetben tárgyalt olvadék 

előkészítést igényli, valamint a kristályosítás folyamati és fő jellemzői megegyeznek a 

félfolyamatos tuskóöntésnél leírtakkal. Ugyanakkor, itt kisebb a kokilla keresztmetszet és a 

hűtés nem egyforma intenzitású az öntőkerék és a záró acélszalag oldalai felől. A második 

fokozat a hengerlés, ahol a 3. fejezetben ismertetett általános elvek és technológiai jellemzők 

itt is érvényesek.   

  

a) b) c) 
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