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1. Bevezetés 

A járműiparban az öntvények gyártásakor kiemelkedően fontos az ötvözet tisztasága és 

minősége, már az olvadék előkészítésével jelentős befolyással lehetünk a végső termék 

megfelelőségére. 

A betétanyagokkal fémes és nemfémes szennyezők is bekerülhetnek az olvadékba, amelyek 

negatív hatást gyakorolnak a formakitöltő képességre és a táplálhatósági tulajdonságokra. 

Emellett az öntvényekben előforduló zárványok erősen rontják a szilárdsági tulajdonságokat, 

a megmunkálhatóságot és a felületi minőséget, ezért a nem megfelelő tisztaságú olvadékok 

felhasználása nagyobb selejtarányt eredményez.  

Az öntészeti alumínium szilárdsági tulajdonságai nagymértékben javíthatóak minőségjavító 

ötvözetekkel. Továbbá az olvadék zárványtartalma nagymértékben csökkenthető az olyan 

olvadékkezelési műveletekkel, mint a sókezelés kémiailag passzív, vagy aktív gázátöblítéssel.  

Kutatómunkám során üzemi körülmények között kísérleteket végeztem az AlSi7Mg0,6 

ötvözetre vonatkozóan. A kísérletek célja üzemi körülmények között az olvadékminőség 

javítása volt, valamint a jelenlegi olvadékelőkészítési technológiában még nem alkalmazott 

szemcsefinomítás bevezetésére irányuló kísérletek elvégzése. Kísérleteim során 

összehasonlítottam a sóval és előötvözettel történő szemcsefinomítás hatékonyságát. 

Vizsgálataim során kitértem még az olvadék eutektikumának stronciummal történő 

módosítására is. 

Az egyes technológiai részfolyamatokban K-kokillás próbatesteket öntöttem az 

olvadéktisztaság mértékének (K-érték) vizsgálata céljából, illetve sűrűség-index próbák 

segítségével határoztam meg az olvadék gázporozitásra való hajlamát. Az olvadéktisztaság 

mértékének meghatározását a K-kokillás próbatestek töretfelületeinek szakirodalom szerinti 

kiértékelésével végeztem el. A szemcsefinomítás és módosítás hatását termikus analízis 

segítségével elemeztem, valamint az egyes kísérletekhez szakítópálcákat öntöttem, melyekkel 

a mechanikai tulajdonságok változását vizsgáltam. A pálcákból szakító próbatesteket 

munkáltam ki, valamint a keménységméréshez a pálca nem megmunkált részét használtam 

fel.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A minőségjavító ötvözők kis mennyiségű ötvözése lényegesen módosítja a dermedési 

tulajdonságokat és a szövetszerkezetet, ennek eredményeként javulnak az Al-ötvözetek 

mechanikai tulajdonságai [1].  

Leggyakrabban használt minőségjavítók a következők: 

titán, bór, cirkónium, nátrium, stroncium, antimon, foszfor; 

 

2.1 Öntészeti Al-Si ötvözetek összetételének beállítása 

Az ötvözés során az ötvözők többféleképpen épülhetnek be az alumíniumba. Abban az 

esetben, ha atomonként épülnek be, szilárdoldatról (homogén, egyfázisú szövetszerkezet, α-

fázis) beszélünk. Létrejöhet úgy, hogy az oldott fém atomjai az alapfém térrácsában 

helyezkednek el (szubsztitúciós), vagy beékelődnek a rácsatomok közé (intersztíciós). A fémes 

ötvözők szubsztitúciósan épülnek be, mert a lapon középpontos rács szoros térkitöltésű 

szerkezet, vagyis nincs sok hely az atomok között. A nemfémes elemek, közülük is elsősorban 

a hidrogén, intersztíciósan oldódhat [2].  

Az olvadt alumíniumban való oldhatóság alapján az elemek három csoportra oszthatók: 

 Az olvadt alumíniumban nem, vagy csak igen kismértékben oldódó elemek: C, N, O, S, 

Cl, nemesgázok. 

 Az olvadt alumíniumban korlátozottan oldódó elemek: H, Na, Bi, Cd, Pb. (A hidrogén 

csak kismértékben oldódik.) 

 Az olvadt alumíniumban korlátlanul oldódó elemek: Si, Mg, Cu, Zn, Li.  

A szilárd (kristályos) alumíniumban való oldhatóság alapján, az elemek négy csoportra 

oszthatók: 

 A szilárd alumíniumban nem oldódó –igen kismértékben oldódó –elemek (a maximális 

oldhatóság <= 0,050%):H, B, Na, Co, Ni, Sn, Ce. 

 A szilárd alumíniumban kismértékben oldódó elemek (a maximális oldhatóság 0,051% 

és 1,200% között van): Be, Ti, Cr, V, Fe, Zr, Mo, Cd, Au, Pb, Bi. 

 A szilárd alumíniumban közepes mértékben oldódó elemek (a maximális oldhatóság 

1,201% és 5,000% között van): Li, Si, Mn. 

 A szilárd alumíniumban nagymértékben oldódó elemek (a maximális oldhatóság 

5,001%-nál nagyobb): Mg, Cu, Zn, Ag. 
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2.2 Ötvözés előötvözetekkel 

Ötvözetgyártás, vagy az ötvözet összetételének korrekciója során az alább felsoroltak 

szerint kell alkalmazni az előötvözeteket. 

1) A szilícium beoldódása után az Al-Cu, Al-Fe, Al-Mn, Al-Ti, Al-Ni, Al-Zr mért előötvözőket 

az olvadékba kell adagolni. 

2) Mivel a magnéziumnak nagy az oxidációra való hajlama, ezért az adagolása az összes 

egyéb ötvöző beadagolás után történik. 

3) Az ötvöző anyagok beolvadása után az olvadékot át kell keverni. 

4) A homogenizálást követően a felzéket-salakot-el kell távolítani, majd mintát kell venni 

az ötvözet vegyi összetételének vizsgálatához. 

5) Az elemzési adatok ismeretében, ha szükséges korrekciós ötvözést kell végezni, az 

öntészeti ötvözet szabványos vegyi összetételének beállításáig. 

6) A szennyezők szintjét tiszta alapanyag hozzáadásával kell lecsökkenti az előírt 

maximum értékhatár alá [3].  

1. táblázat Segédötvözetek összetétele és ovladáspontja [3] 

 

A segédötvözetek probléma mentesen, közvetlenül a betétekhez adagolhatók. 

  

Al Cu Si Mn Mg Ti Ni Fe

Al-Cu 67 33 548

50 50 580

Al-Si 88 12 577

Al-Mn 90 10 780

Al-Mg 90 10 600

70 30 485

50 50 460

Al-Ti 98 2 900

96 4 1100

Al-Ni 80 20 780

Al-Fe 10 890

Olv. 

pont (°C)

Segédötvözet 

megnevezése

Vegyiösszetétel (%)
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3. Alumínium ötvözetek szemcsefinomítása 

A járműipari alumínium öntvényeknek magas minőségi és szilárdsági elvárásoknak kell 

megfelelniük. Öntött ötvözeteknél az esetek többségében a finomszemcsézetű, öntött 

állapotban egyenlő tengelyű dendrites szövetszerkezet biztosítása kívánatos. 

Az öntött termék szemcse morfológiáját számos tényező befolyásolja [4] [5]:  

- a kémiai összetétel, 

- az olvasztási körülmények, 

- a fém túlhevítésének mértéke, a hőntartás időtartama, 

- az öntési hőmérséklet, 

- a dermedési sebesség. 

Ezek összehangolása révén kell a kitűzött célt elérni, ezen belül pedig két alapvető 

szempont a meghatározó, nevezetesen az összetétel és a dermedési viszonyok. A 

finomszemcsés kristályszerkezet kialakításához szemcsefinomítást alkalmaznak. Az 1. ábra egy 

színesmaratott AlSi7Mg ötvözet szövetszerkezetét mutatja be egy szemcsefinomítót nem 

tartalmazó és egy mikroötvözött minta esetén. A felvételen jól látható, hogy a kezelt minta 

jelentősen nagyobb mennyiségű és kisebb méretű α-Al szemcsét tartalmaz [7].  

 

1. ábra AlSi7Mg ötvözet szövetszerkezete szemcsefinomítás előtt (baloldal) 
 és szemcsefinomítás után(jobb oldal) [4] 

Számos technológiai lépés között szerepel a primer alumínium fázis szemcsefinomítása, 

amely elengedhetetlen a megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező öntvény 

létrehozása során. Az alumínium ötvözetek szemcsefinomító előötvözetekkel végzett 

szemcsefinomításának gyakorlata az 1930-as évek elejére vezethető vissza, amikor is 

megkezdődött a titán szemcsefinomítóként történő alkalmazása.   
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A szemcsefinomítás tulajdonképpen az olvadék csíraképződési hajlamának tudatos 

szabályozása. 

A szemcsefinomítás eredményeként: 

- megnövekszik kristálycsírák száma, 

- csökken a zsugorodás, és a melegrepedési hajlam, 

- az esetlegesen jelentkező gáz- és zsugorodási porozitás egyenletesebben oszlik el, 

- javulnak a táplálás feltételei, 

- jobbak lesznek a mechanikai tulajdonságok, elsősorban a folyáshatár fog növekedni, 

- javulnak a szívóssági tulajdonságok is, 

- a szakítószilárdság, a nyúlás, a keménység stb. értékek szórásmezője számottevően 

beszűkül.  

A szemcsefinomítás jelentősen javítja az öntvények szilárdsági tulajdonságait, ami annak 

köszönhető egyrészt, hogy a szövetszerkezet finomodásának eredményeként a másodlagos 

fázisok (intermetallikus vegyületek és porozitás) egyenletesebben oszlanak el az anyag 

szerkezetében [5], másrészt a növekvő szemcseszámmal a szemcsehatárok fajlagos 

mennyisége is megnő a fémes mátrixban, ami nehezíti a diszlokációk mozgását [4]. Az utóbbi 

hatás kifejezhető a Hall-Petch összefüggéssel [6]: 

σy = σ0 +
k

√d
      (1) 

, ahol 𝛔𝐲 - a folyáshatár, 𝛔𝟎 - az anyagra jellemző diszlokáció mozgás megindításához 

szükséges feszültség érték, k - az anyagra jellemző felkeményedési tényező, d - pedig az 

átlagos szemcseátmérő. 

A szemcsefinomítás során a szemcsefinomítók segítségével a primeren kristályosodó fázis 

szemcseméretét kell finomítani. A szemcseméret csökkenés elérhető: 

1. a kristálycsírák számának növelése, 

2. és a kristályok növekedésének gátlása révén. 
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A kristálycsírák számának növelése olyan elem, vagy elemek adagolásával érhető el, 

amelyek az alábbi feltételeket kielégítik: 

- a szemcsefinomító elem az olvadékban olyan vegyületet képezzen, amely vegyület 

magasabb olvadásponttal rendelkezik, mint az alapfém, vagy ötvözet, 

- a vegyület a szemcsefinomító kis koncentrációjánál is stabil legyen, 

- rácsszerkezeti hasonlóság, vagy orientációs kapcsolat a szemcsefinomító és az α-Al 

között rácssíkjai között, 

- az alapfém, vagy ötvözet a szemcsefinomító felületét nedvesíteni tudja, 

- a szemcsefinomító oldhatósága az alapfémben, vagy az ötvözetben csak korlátozott 

legyen, 

- a csíraképződés kezdete ne járjon egyedi nagy kristályok kialakulásával, 

- sok helyen gyakorlatilag egyazon időben legyen képes a csíraképződést elősegíteni. 

A szemcseméret növekedésének gátlásával szabályozott szemcsefinomításkor: 

- az összetételi túlhűlés, 

- a felületi adszorpció, 

- a diffúziós sebesség megváltozása 

eredményezi a szemcsefinomodást. 

A szemcsefinomítási célból adagolt, az oldott formában jelenlévő elemek dermedési front 

előtti dúsulásának következménye, hogy akadályozó hatást fejt ki a kristályok növekedésével 

szemben. A szemcseméret növekedést gátló mechanizmus az adagolt elem adszorpciójával is 

összefüggésben van. Az olvadékban lévő nyomelemek atomjai a kristályok felületén 

adszorbeálódnak, és az alapfém atomjainak további egybekapcsolódását megnehezíti, így a 

kristályok növekedése lelassul. A növekedésre alkalmas csíra homogén, vagy heterogén 

módon képződhet [5] [8]. 

3.1 Homogén csíraképződés 

Homogén csíraképződésről akkor beszélünk, ha az olvadékban úgy képződik a kristálycsíra, 

hogy idegen anyag ebben nem működik közre. Ehhez viszont az olvadék túlhűtése szükséges, 

amely az egyensúlyi dermedési hőmérséklet kb. 20 %-át kell, hogy elérje. Tiszta alumíniumnál 

168°C a szükséges túlhűtés, ez idáig csak 47°C-t sikerült elérni. A szokásos öntési viszonyok 

esetén csíraképződés kizárólag idegen anyagon, azaz heterogén módon valósul meg [9]. 
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3.2 Heterogén csíraképződés 

A heterogén csíraképződés két tényezőtől függ, nevezetesen: 

- az idegen részecske hatékonyságától és 

- a túlhűtéstől. 

A szemcsefinomítási folyamat mechanizmusával kapcsolatban mind a mai napig újabb és 

újabb magyarázatok születnek, abban azonban nagyjából egyetértés van, hogy az idegen 

részecske aktivitás nem független a túlhűthetőségtől, azaz a folyamat hajtóereje mégiscsak 

összefüggésben van a túlhűléssel. Ha az olvadék jól túlhűthető, akkor megvan a lehetőség arra, 

hogy a kevésbé aktív részecskék is csíraképzőkké váljanak.  

A hatékony szemcsefinomításhoz nem csak potenciális heterogén csíraképző 

szubsztrátokra van szükség, hanem az oldott ötvözők jelenléte is fontos a folyékony 

ötvözetben. Ezek a csíraképzők a szilárd/olvadék határfelületen felhalmozódva a szilárd fázis 

növekedését akadályozzák, illetve összetételi túlhűlést biztosítva elősegítik újabb csírák 

képződését [7]. Az egyes oldott ötvözőknek jelentősen eltérő mértékű hatása van a 

kristálynövekedési folyamatra és ezzel a szemcseméretre is.  

Az öntészeti és az alakítható alumíniumötvözetek öntését követő kristályosodáskor -az 

összetételtől függően-, az esetek jelentős részében a primer szövetszerkezet dendrites. A 

dendritágak távolsága kapcsolatban van az ötvözők (és szennyezők) koncentrációjával, adott 

dermedési sebesség esetén. Növekvő koncentrációhoz csökkenő dendritkar távolság és egyre 

összetettebb szövetszerkezet tartozik [9].  

4. Szemcsefinomítás működési mechanizmusával kapcsolatos elméletek 

Az alumínium ötvözetek esetében alkalmazott szemcsefinomító adalékok működésével 

kapcsolatban számos elmélet született. A következőkben a legismertebb szemcsefinomítási 

elméleteket ismertetem. 

4.1 Karbid – Borid elmélet 

Ez az elmélet azt feltételezi, hogy az alumínium dendritek csírái a TiB2 és/vagy TiC 

részecskéken jelennek meg és növekednek, az Al-Ti-B előötvözet adagolása után. A TiC fázisok 

létrejöttéhez az elmélet szerint nem szükséges C adagolása az olvadékhoz, mivel az 

ötvözetben általában kis mennyiségben jelenlévő C elegendő a TiC szemcsék létrejöttéhez 

[10].  
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A karbid/borid elmélet szerint van oldott karbon az olvadékban, TiC-ként vesz részt a 

szemcsefinomításban: 

𝑇𝑖 + 𝐶 → 𝑇𝑖𝐶     (2) 

Vannak szerzők, akik szerint, és esetenként az üzemi tapasztalatok szerint is, a 

szemcsefinomítóként adagolt titán hatása a bór mennyiségének növekvő adagolásával 

fokozható. Természetesen a bórt szemcsefinomítás céljából nem érdemes korlátlanul 

adagolni, mennyiségét irodalmi adatok szerint célszerű a titán koncentráció ötödére beállítani. 

Van olyan elképzelés is, és ezt termodinamikai számításokra alapozzák, miszerint a 

szemcsefinomító részecske maga a titándiborid. Mindezek arra utalnak, hogy a bór szerepe a 

szemcsefinomodás mechanizmusában még korántsem tisztázott. Arra viszont vannak kísérleti 

eredmények, hogy a borid részecskék csíraképző aktivitása kisebb az Al3Ti részecskék 

aktivitásánál, ezért az aktiválásukhoz nagyobb túlhűtés szükséges és csak akkor vesznek részt 

a szemcsefinomítás folyamatában, ha az aluminid részecskék elfogytak [12].  

4.2 Peritektikus elmélet 

Az olvadékban jelenlévő TiAl3 szemcsék a peritektikus hőmérsékleten az olvadékkal együtt 

α szilárd oldatot alkotnak, amely új fázis szemcséi a lehűlés során csíraképzőként hatnak.  

Az elmélet szerint elegendő mennyiségű Ti (> 0,15 %) TiAl3 formájában történő olvadékhoz 

adása peritektikus reakciót idéz elő a TiAl3 fázisok és az alumínium olvadék között [13]:  

𝑜𝑙𝑣𝑎𝑑é𝑘 + 𝑇𝑖𝐴𝑙3 → 𝛼 − 𝐴𝑙(𝑠𝑧𝑖𝑙á𝑟𝑑)  (3) 

A reakció eredményeként az α-Al dendritek növekedése a TiAl3 szemcséken indul meg, ezt 

mutatja be sematikusan a 2. ábra. A szemcsefinomítás hatékonysága a TiAl3 szemcsék 

számától és méretétől függ [14]. 

 

2. ábra α-Al peritektikus reakció miatti nukleációja a TiAl3 szemcséken [5] 
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Létezik egy eltérő magyarázat a peritektikus koncentráció alatt létrejövő 

szemcsefinomításra, miszerint a TiAl3 szemcsék az egyensúlyi oldhatósági határon belül is 

jelen lehetnek, azonban csak a beoldódásukig. A beoldódást a szemcsefinomító hatás 

lecsengése kíséri. A szemcsék oldódásához szükséges idő szintén vita tárgya. A szemcsék 

méretét, alakját és az olvadék hőmérsékletét figyelembe véve 1 és 30 perc között lehet [5].  

A peritektikus elmélet ugyan megmagyarázza a Ti szemcsefinomító hatását, azonban nem 

ad magyarázatot az Al-Ti-B előötvözetek hatásmechanizmusára. Az Al-Ti fázisdiagram alapján 

a peritektikus reakcióhoz a peritektikus hőmérsékleten legalább 0,15 % Ti-tartalom szükséges, 

az Al-Ti-B előötvözetekkel bevitt Ti-tartalom azonban 0,01 % körüli, ami nem elegendő a 

peritektikus reakció végbemeneteléhez [15].  

A szemcsefinomítást mindig az ötvözet gáztalanítása és az olvadék felületének 

megtisztítása (salak eltávolítás) után kell elvégezni, az ötvözetek összetételétől függően 730 - 

750 °C-on. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a titán, mint szemcsefinomító, érdemes 

a szemcsefinomítás menetét végiggondolni. A folyékony alumínium kezelésére szolgáló 

segédötvözetek általában néhány százalék titánt (maximum 10 %) tartalmaznak.  

Az előötvözetek a Ti-t zömmel Al3Ti és TiB2 vegyület formájában tartalmazzák, amelyek aránya 

Ti/B aránytól függnek [5]. 

 

3. ábra Alumínium-titán kétalkotós fázisdiagramja [5] 

A szemcsefinomítás mechanizmusa a 3. ábra szerinti fázisdiagram szerint történik. Először 

az előötvözet titánaluminid vegyületeit magába záró fémes mátrix oldódik, majd megkezdődik 

a titánaluminid vegyületfázis oldódása is.  
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A vegyületfázis környezetében a diffúzió eredményeként kialakul egy diffúziós mező, ahol 

a későbbiek során kialakulnak a kristálycsírák [27].  

𝑂𝑙𝑣𝑎𝑑é𝑘 + 𝑇𝑖𝐴𝑙3 → 𝑇𝑖𝐴𝑙3 +  𝛼   (4) 

 

4. ábra AlTi előötvözet oldódása az alumíniumolvadékban, és annak kristályosodása [9] 

A 4. ábra a kristályosodási folyamat részleteit mutatja be. Miután a TiAl3 részecskéket 

hordozó mátrixa beolvadt megkezdődik az ötvözetolvadékban lebegő TiAl3 részecskék 

környezetében a Ti-ban dúsabb diffúziós mezők kialakulása. 

Amikor a titánkoncentráció eléri a peritektikus reakciónak megfelelő összetételt és 

csíraképződési hőmérsékletet TN, akkor a peritektikus reakció lejátszódik és ennek 

eredményeként szilárd α-Al fázis képződik a részecskék peremén. A peritektikus reakció során 

képződő szilárd α-Al fázis, a TiAl3 felületéhez tapadva növekszik. Hamarosan az egész Al3Ti 

részecske bevonódik szilárd α-Al fázissal. Ezt a folyamatot az 5. ábra mutatja be [27] [28].  

 

5. ábra Az α-Al fázis kristályosodása és a diffúziós mezők kialakulásának vázlata [9] 

Az Al3Ti környezetében nagyobb az oldott Ti. Emiatt 5. ábrán látható fázisdiagram alapján 

ott magasabb hőmérsékleten kezdődik meg a kristályosodás. 0,15 % vagy afölötti lokális Ti-

tartalom esetén a peritektikus hőmérsékleten, 665 °C-on képződik alumínium a peritektius 

reakció eredményeként.  
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Ezen a hőmérsékleten ez a 0,15 % oldott Ti-t tartalmazó Al réteg úgy tud nőni, hogy Ti 

atomok diffundálnak Az Al3Ti fázisból az α-Al/olvadék határfelületre mert alacsonyabb Ti-

tartalom esetén az α-Al szilárdoldat csak alacsonyabb hőmérsékleten kristályosodik. A szilárd 

fázison keresztüli diffúzió egy lassú folyamat, ezért az alumínium dendritek kialakulása és 

növekedése egészen addig akadályozott, amíg nem csökken a hőmérséklet. 

4.3 Duplex nukleációs elmélet 

A szemcsefinomítási folyamat igényli az olvadékban jelenlévő oldott titánt, így összhangban 

van a gyakorlati tapasztalatokkal. Ez az elmélet nem veszi figyelembe az olvadék egyéb 

összetevőinek hatását.  

Ha a lokális Ti-tartalom meghaladja a 0,15 %-ot, szilárd TiAl3 réteg képződik a TiB2 szemcsék 

felületén amit a 6. ábra mutat be. Ezt követően az alumínium szemcsék kialakulása 

peritektikus reakció útján megy végbe a TiAl3 rétegen [17].  

 

6. ábra Duplex nukleációs elmélet a) oldott Ti diffúziója a TiB2/olvadék határfelületre, b) Ti-ban gazdag 
határfelületi réteg kialakulása, c) TiAl3-réteg kialakulása a TiB2 szemcsén és d) α-Al képződése a TiAl3 rétegen 

peritektikus reakció útján [16] 

Az elmélet igazolása érdekében egy amorf alumínium ötvözethez adtak Al-Ti-B 

szemcsefinomító előötvözetet. Mivel az amorf szilárd anyagok szerkezetileg azonosak az 

olvadékokkal, csak a lejátszódó reakciók sebessége kisebb több nagyságrenddel, ezáltal a 

kristályosodási folyamatok gyakorlatilag in situ módon megfigyelhetők bennük. A kísérletek 

során azt tapasztalták, hogy a TiB2 szemcsék körül valóban kialakul egy TiAl3 réteg, és az így 

kialakuló összetett kristályok az alumínium szemcsék központjában helyezkedtek el, ezáltal 

kísérleti bizonyítékot találtak a duplex nukleációs elméletben megfogalmazott 

mechanizmusra.   
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Az elmélet szerint a TiAl3 réteg kialakulása a Ti-koncentráció-gradiens miatt alakul ki, amit 

a TiB2 fázisok által okozott Ti-aktivitás-gradiens okoz. A Ti aktivitás gradiens létezésére 

azonban nincs bizonyíték és a termodinamikai szabályaira hivatkozva többen is vitatják a leírt 

mechanizmust. Az elméletet Al-Si ötvözetek esetén is megvizsgálták, és arra a következtetésre 

jutottak, hogy a TiB2 szemcséken (Al, Si)3Ti réteg alakul ki, emiatt hatékony heterogén 

csíraképzői lesznek az α-Al-nak [18].  

A duplex nukleációs elméletet alapján újabban több elmélet is született, amelyek 

igyekeznek megmagyarázni az Al-Ti-B előötvözetek működési mechanizmusát. Ma már 

kísérletileg igazolt, hogy a TiB2 szemcsék csíraképző hajlama elsősorban azok felületének 

kémiai összetételétől függ. Szintén igazolt, hogy a TiB2 kristályok felületén kialakul egy fázis, 

amely az α-Al potenciális heterogén csíraképzője. A vegyületréteg kialakulásának egyik 

lehetséges magyarázata, hogy TiB2 kristályok reagálnak az alumínium olvadékkal, miközben 

(Ti, Al)B2 jön létre. A reakció során az olvadékba Ti atomok jutnak, amelyek TiAl3 vegyületet 

képeznek [19].  

 

4.4 Hipernukleációs elmélet 

A hipernukleációs elmélet szerint Al-Ti-B előötvözetek alkalmazása esetén Ti atomok 

dúsulnak fel az olvadékba juttatott TiB2 szemcsék felületén, majd az ily módon szegregálódott 

atomok úgynevezett pszeudokristályokat alkotnak a TiB2/olvadék határfelületeken, amelyek 

szerkezete hasonló az α-alumíniuméhoz [20]. Ezek a kristályok az elmélet szerint az alumínium 

ötvözet likvidusz hőmérséklete feletti hőmérsékleteken is stabilak és az alumínium szemcsék 

növekedése hűlés közben a likvidusz hőmérsékletet elérve ezeken a kristályokon indul meg, 

ezáltal a csíraképződéshez szükséges túlhűlés mértéke elhanyagolhatóan kicsi [21] [22].  

 

4.5 Peritektikus burok elmélet 

Az elmélet szerint az Al-Ti-B előötvözetek alkalmazása esetén az olvadékba juttatott TiAl3 

szemcsék körül a megnövekedett oldott Ti-koncentráció miatt egy TiB2 szemcsékből álló burok 

jön létre, amely akadályozza a TiAl3 fázisok olvadékban történő oldódását. A létrejövő szilárd 

rétegen keresztül alumínium atomok diffundálnak a burok belsejébe, miközben titán atomok 

diffundálnak a héj belsejéből az olvadékba. Az alumínium atomok diffúziója miatt olvadék fázis 

alakul ki a burkon belül, amely titánban gazdag, így a peritektikus reakció végbe tud menni.  
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Az α-alumínium dendritek növekedése a burkon belül indul meg és a TiB2 héjon keresztül 

valósul meg, amit a 7. ábra mutat be [24] [25].  

 

7. ábra a) TiAl3 részleges oldódása, b) és c) TiB2 burok képződése, d) Al és Ti atomok diffúziója a szilárd TiB2 
rétegen keresztül és e) az α-Al dendrit növekedése [5] 

A leírt mechanizmus azonban erősen vitatható. Az elmélet alapja, hogy a boridok az 

olvadékban oldott formában vannak jelen, majd a TiAl3 szemcsék környezetében 

koncentrációjuk meghaladja az oldhatósági határt, ezért TiB2 formájában kiválnak. Ez azonban 

nem lehetséges, mert a legtöbb borid gyakorlatilag oldhatatlan az alumínium olvadékban, 

emellett fontos kiemelni, hogy a TiAl3 oldódik az alumínium olvadékban, ezért gyakorlatilag 

lehetetlen, hogy az oldott boridok szilárd TiAl3 fázisokon váljanak ki [23].  

Az elmélet azért is vitatható, mivel a leírt folyamat arra utal, hogy hosszú hőntartás során 

a TiAl3 fázisok teljes oldódása miatt a szemcsefinomító hatás véglegesen lecseng Al-Ti-B 

előötvözetek alkalmazása esetén. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 

hosszú hőntartási idők alkalmazása ténylegesen csökkenti a szemcsefinomítási 

hatékonyságot, azonban az olvadék keverésével visszaállítható a megfelelő finomítási 

hatásfok, ami arra utal, hogy az ideiglenes lecsengést a TiB2 szemcsék ülepedése okozza [28] 

[26].  

5. Szemcsefinomítást befolyásoló tényezők 

5.1 Alkalmazott előötvözet típusok 

A legelterjedtebben alkalmazott szemcsefinomító adalékok az Al-Ti-B előötvözetek, 

amelyek Ti és B tartalma változó lehet.  
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Az egyes előötvözet-típusok eltérő heterogén csíraképző fázisokat tartalmaznak. Az Al-Ti 

típusú előötvözetek szemcsefinomító fázisa a TiAl3, az Al-B típusúaké az AlB2, az Al-Ti-B 

típusúaké általában a TiAl3 és a TiB2 együtt. Az egyes szemcsefinomító fázisok tulajdonságai a 

következőképpen foglalhatók össze [9] [29]:  

 TiAl3: Rácsszerkezet illeszkedés szempontjából hatékony csíraképző (hatékonyabb 

mint a TiB2), viszont általában nagyobb méretű szemcséket alkot, mint a TiB2 vagy az 

AlB2. Emiatt a szemcsefinomító hatékonysága kisebb, mint a TiB2-é vagy az AlB2-é. A 

TiAl3 kristályok oldhatósága az alumínium olvadékban viszonylag nagy, ezért 

nagymennyiségű Ti-tartalmú előötvözet adagolása szükséges a hatékony 

szemcsefinomításhoz. A TiAl3 kristályok oldódását követően a csíraképző hatás 

lecseng. 

 TiB2: Oldott Ti-t tartalmazó ötvözetekben kiváló csíraképző. Gyakorlatilag oldhatatlan 

az alumínium olvadékban. Kis mennyiségben való alkalmazása mellett is hatékony a 

szemcsefinomítás. A szemcsefinomító hatás sokáig tart, azonban a TiB2 szemcsék 

hajlamosak az ülepedésre, ami a hatékonyság romlását eredményezi hosszú hőntartás 

és többszöri újraolvasztás esetén. 

 AlB2: az egyik legjobb csíraképző kiváló szemcsefinomítási hatékonysággal. Alumínium 

olvadékban könnyen oldódik, ami a kezelés hatásának lecsengését eredményezi. Az 

oldott bór reagál az olvadékban lévő titánnal, ami az olvadék „iszaposodását” 

eredményezi. A bór az olvadékban lévő stronciummal is reakcióba lép, ami rontja az 

Al-Si ötvözetek eutektikus szilícium fázisának módosítási hatékonyságát. 

A 8. ábra a szemcseméret változását mutatja be Al-5%Ti, Al-5%Ti-1%B, Al-4%B előötvözetek 

alkalmazása esetén. Jól látható, hogy a leghatékonyabb szemcsefinomító a három előötvözet 

közül az Al-4%B. Az Al-B előötvözetek használata azonban az olvadék iszaposodásával és az 

olvadék aktív Sr-tartalmának a csökkenésével jár, ezért ipari szinten nem terjedt el [5] [29].  
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8. ábra Három eltérő előötvözet szemcsefinomítási hatékonysága [5] 

Az Al-Si ötvözetek esetén tapasztalt Si mérgezés elkerülése érdekében új típusú 

előötvözeteket fejlesztettek ki csökkentett Ti-tartalommal és növelt B-tartalommal. Ilyen 

előötvözet pl.: Al3Ti3B, amely több vizsgálat esetén is hatékonyabb volt az Al5Ti1B 

előötvözeteknél [30] [31].  

A 9. ábra egy AlSi9Mg0,45 ötvözet esetén véghezvitt szemcsefinomítási kísérletsorozat 

eredményeit mutatja be. Az ábrán jól látható, hogy Al3Ti3B előötvözet esetén jelentősen 

kisebb átlagos szemcseméret érhető el, mint Al5Ti1B alkalmazásakor.  

Ez azzal magyarázható, hogy az Al3Ti3B előötvözetekben általában nincs oldott Ti, illetve 

alumínium olvadékban oldódó TiAl3 fázis, amelyekkel az ötvözet Si-tartalma reagálhatna, 

ugyanis ezen előötvözetek legtöbb esetben TiB2-ot, AlB2-ot és (Al, Ti)B2 fázisokat tartalmaznak, 

amelyek kevésbé reakcióképesek a Si-mal, ezáltal csíraképző hatásuk sem romlik a Si hatására. 

Az Al3Ti3B előötvözet alkalmazása során azonban többlet Sr adagolása szükséges a megfelelő 

eutektikus Si módosítottsági fok eléréséhez a B és Sr kölcsönhatása miatt [29] [32].  
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9. ábra AlTi5B1 és AlTi3B3 előötvözetekkel elért átlagos szemcseméret és a jellemző szövetszerkezet 
színesmaratott mintákon [32] 

5.2 Tanulmány szemcsefinomító és tisztító sókról 

A szemcsefinomítás alkalmazása világszerte bevett gyakorlattá vált az 

alumíniumöntödékben. Alumíniumötvözetek szemcsefinomítása olvadékkezelés során 

általában az Al–Ti–B ötvözet olvadékba történő bevezetésével érhető el. Ezek jellemzően TiAl3 

és TiB2 tartalmú előötvözetek [49,50]. Az ipar fejlődése lehetővé tette, hogy K2TiF6 és KBF4 

vegyületeket sók formájában az olvadt alumíniumba juttassuk szemcsefinomítási célból 

[40,52]. A különböző szemcsefinomító sókkal történő kísérletek jelentős eredményeket 

hoztak a szemcsefinomítás hatékonyságának változtatására. 

Egy tanulmány [56] azt mutatta meg, hogy a K2TiF6 és KBF4 só összekeverése, majd 800°C 

történő olvadékba adagolása útján gyártott AlTi5B1 előötvözet hozzájárul a szemcsefinomítás 

hatékonyságának növelésében. A tanulmány továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a 

gyártási folyamat során sókkal történő szemcsefinomítás tovább javítható a paraméterek 

változtatásával, amik hatékonyságát további kísérletekkel kell igazolni [56].  
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5.3 Olvadék kémiai összetétele 

Az alumínium ötvözetekben lévő ötvöző- és szennyezőelemek jelentős mértékben 

befolyásolják a szemcsefinomítók hatékonyságát. A heterogén csíraképző szemcsék 

nukleációs hajlama erősen függ a határfelületi energiáktól, amelyeket az olvadékban oldott 

elemek jelentős mértékben befolyásolnak. Néhány ötvözőelem, mint pl.: a Mg, a Zn, a Cu, a 

Fe és kismennyiségű Si javítják az Al-Ti-B előötvözetek szemcsefinomítási hatékonyságát.  

Ezen elemek nukleációs hajlamra gyakorolt hatása a határfelületi energiák megváltoztatása 

mellett az általuk előidézett összetételi túlhűléssel is magyarázható.  

Bizonyos elemek, mint pl.: a Cr, a Zr, a Li és nagyobb mennyiségű Si erősen ronthatják a 

szemcsefinomítási hatékonyságot. Az említett elemek szemcsefinomításra gyakorolt negatív 

befolyását "mérgezésnek" is nevezik. A szemcsefinomítást mérgező elemek jelenléte esetén 

általában csak nagyobb mennyiségű előötvözet adagolásával érhető el a megfelelő 

szemcseméret [23].  

Az Al-Si ötvözetek esetén igazolt, hogy a Si-tartalom növekedésével csökken a 

szemcsefinomító előötvözetek hatékonysága, mivel Si-tartalmú intermetallikus vegyületek 

képződnek az ötvözet oldott Ti tartalmának és/vagy a Ti-tartalmú fázisok (TiAl3) Si-mal történő 

reakciója miatt.  

A Si káros hatása csökkenthető Mg-ötvözéssel, ugyanis a Mg csökkenti az olvadék felületi 

feszültségét és ezáltal a folyékony fém jobban nedvesíti a heterogén csíraképző szemcséket. 

Azon ötvözetek esetén amelyek Si-tartalma 7 tömeg% és 20 tömeg%, Mg-tartalma 0,0 tömeg% 

és 0,8 % tömegközötti, a hatékony szemcsefinomításhoz szükséges minimális Al-Ti5-B1 

előötvözet mennyisége (tömeg%-ban kifejezve), amely még 120 perces hőntartást követően 

is megfelelően fejti ki a hatását [23]:  

[𝐴𝑙 − 5𝑇𝑖 − 1𝐵] =  −0,45 + 0,15𝑆𝑖% − 1,25𝑀𝑔% (5) 

5.4 Lehűlési sebesség hatása 

Egy adott szemcsefinomító segédötvözet alkalmazása esetén a lehűlési sebesség 

csökkenésével általában a szemcsefinomítási hatásfok is csökken. Ez azzal hozható 

kapcsolatba, hogy a lehűlési sebesség változásával az ötvözet túlhűlési hajlama is megváltozik. 

Gyorsabb hűlés esetén több potenciális csíraképző hely éri el a nukleációhoz szükséges 

túlhűlést, ezáltal több helyen indul meg a heterogén csíraképződés, mint lassú hűlés esetén 

[29] [33].   
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A szemcsenagyságot gyakran minősítik a szekunder dendritágak távolságával (SDAS). A 

dendrites szövetszerkezet esetén mérhető, dendritekkel kapcsolatos jellemzőket a 10. ábra 

ismerteti. A SDAS értéke főleg a helyi kristályosodási időtől függ: 

SDAS = kts
m      (6) 

,ahol k és m - az ötvözet összetételétől függő állandók, ts - a helyi dermedési sebesség, ami 

elsősorban a lehűlési sebességtől függ, és a Chvorinov-szabály segítségével számítható [34]:  

𝑡𝑠 = 𝐵 (
𝑉

𝐴
)

2

      (7) 

,ahol V - a dermedő öntvényrész térfogata, A - az öntvényrész hűlő felülete, B - pedig az öntött 

ötvözettől és a forma hőelvonási tulajdonságaitól függő állandó. 

A V/A hányados az adott öntvényrész redukált falvastagsága, vagy modulja (M), amely 

meghatározza az adott öntvényrész dermedési sebességét [48]. 

 

10. ábra Primer és szekunder dendritág távolság, valamint a szemcseméret értelmezése [38] 

5.5 Szemcsefinomítás hatása az öntvény tulajdonságokra 

A hatékony szemcsefinomítással járó általános előnyök: jobb szilárdsági tulajdonságok, 

jobb táplálhatósági tulajdonságok, kisebb melegrepedés-érzékenység, nagyobb 

nyomásállóság, rövidebb oldó hőkezelések is elegendők, felületkezelés eredményeként 

ritkábban fordulnak elő esztétikai hibák [9].  

A kristályosodás során és azt követően fellépő mechanikai terhelések az öntvényben lévő 

szemcsehatárokon oszlanak el.  
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Minél kisebb az átlagos szemcseméret fajlagosan, annál nagyobb a szemcsehatárok alkotta 

felület, amelyen a terhelések eloszlanak, ezáltal a szemcsefinomítás gyakorlatilag csökkenti a 

feszültségkoncentráció értékeit az öntvényen belül. Mindezek eredményeként finomabb 

szemcseméret esetén az öntvény jobban ellenáll a mechanikai terheléseknek, azaz kisebb lesz 

a melegrepedés érzékenység és nagyobb lesz a szakítószilárdság értéke. A finom 

szemcseméret minimalizálja az intermetallikus fázisok negatív hatásait is. A nagyméretű 

intermetallikus fázisok amellett, hogy feszültséggyűjtő hatásúak, rontják a táplálhatósági 

tulajdonságokat, mivel a dendritközi táplálás szakaszában elzárhatják a dendritek közti 

csatornákat. A szemcsefinomítás hatására az intermetallikus fázisok kisebb méretben, 

egyenletesebb eloszlásban kristályosodnak, ezáltal káros hatásuk mértéke csökken. Az 

intermetallikus fázisokhoz hasonlóan a porozitás káros hatása is csökken, mivel a pórusok 

szintén kisebb méretben és egyenletesebb eloszlásban jelennek meg az anyag szerkezetében. 

A szemcsefinomítás hatására az olyan vegyületfázisok, mint az Al2Cu és Mg2Si kisebb 

méretű és egyenletesebb eloszlású kristályokat alkotnak a szemcsehatárokon, ezáltal oldó 

hőkezelés során könnyebben feloldódnak. A kisebb fázisméret mellett fontos kiemelni, hogy 

a szemcsehatárok fajlagos felülete, amelyen ezek a vegyületek feloldódhatnak, megnő, ami 

szintén gyorsabb oldódást eredményez. Ezek eredményeként rövidebb oldó hőkezelések 

alkalmazása is elegendő szemcsefinomított szövet esetén [9].  

5.6 Szilárdsági tulajdonságok 

A szemcsefinomítás jelentősen javítja az öntvények szilárdsági tulajdonságait, ami annak 

köszönhető egyrészt, hogy a szövetszerkezet finomodásának eredményeként a másodlagos 

fázisok egyenletesebben oszlanak el az anyag szerkezetében, másrészt a növekvő 

szemcseszámmal a szemcsehatárok fajlagos mennyisége is megnő a fémes mátrixban, ami 

nehezíti a diszlokációk mozgását. Az utóbbi hatás kifejezhető a Hall-Petch összefüggéssel [6]:  

σy = σ0 +
k

√d
     (8) 

,ahol 𝛔𝐲 - a folyáshatár, 𝛔𝟎 - az anyagra jellemző diszlokáció mozgás megindításához szükséges 

feszültség érték, k - az anyagra jellemző felkeményedési tényező, d - pedig az átlagos 

szemcseátmérő. 
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A kristályosodás során és az azt követően fellépő mechanikai terhelések az öntvényben lévő 

szemcsehatárokon oszlanak el. Minél kisebb az átlagos szemcseméret, fajlagosan annál 

nagyobb a szemcsehatárok alkotta felület, amelyen a terhelések eloszlanak, ezáltal a 

szemcsefinomítás gyakorlatilag csökkenti a feszültségkoncentráció értékeit az öntvényen 

belül. Ezek eredményeként finomabb szemcseméret esetén az öntvény jobban ellenáll a 

mechanikai terheléseknek, azaz kisebb lesz a melegrepedés érzékenység és nagyobb lesz a 

szakítószilárdság értéke [7].  

A finomabb szemcsék nem csak nagyobb szakítószilárdságot, hanem nagyobb szakadási 

nyúlást is eredményeznek. A szakítószilárdság és szakadási nyúlás értékek segítségével 

meghatározható az úgynevezett minőség index, amely összehasonlíthatóvá teszi az egyes 

öntvények minőségét a szilárdsági tulajdonságaik alapján. A minőség index számítása: 

Q = Rm + 150lgA5   [MPa]    (9) 

,ahol Q - a minőség index [MPa], Rm - a szakítószilárdság [MPa] és A5 - a szakadási nyúlás [%] 

[45]. 

6. Alumínium olvadék kezelése és tisztítása 

6.1 Alumínium olvadék minőségét befolyásoló tényezők 

Az Al-Si ötvözet olvadékok minőségét az alábbi tényezők befolyásolják: a zárványtartalom, 

az oldott hidrogén tartalom, olvadék kémiai összetétele, a szemcsefinomító fázisok 

mennyisége, az eutektikumot módosító elemek jelenléte és állapota. Az alumínium és az 

alumíniumötvözetek olvasztása során az olvadékban oldódó hidrogén gáz és alumínium-oxid 

képződés fő forrásai: a levegő páratartalma, a kemenceatmoszféra vízgáztartalma, a nedves 

szerszámok, a hőntartási hőmérséklet, a turbulens formatöltés és áttöltés. Ezen 

összefüggéseket 11. ábra mutatja be [36]. 
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11. ábra Olvadék minőségét befolyásoló tényezők [36] 

6.2 Oxidok és nem fémes zárványok 

Az alumíniumnak nagy a vegyrokonsága az oxigénnel. A környezeti hőmérséklet hatására 

az alumíniumot rövid idő alatt vékony, néhány molekularéteg vastagságú összefüggő 

oxidréteg vonja be. A hőmérséklet növelésének hatására az oxidréteg vastagsága egyre 

gyorsabban növekszik és az alumínium olvadék felületén rövid idő alatt kialakul egy 

összefüggő oxidhártya.  

A beolvadást követően a túlhevítés és a hőntartás alatt is az olvadék oxidációja tovább 

folytatódik, és a kemencében lévő olvadék felületén az oxidáció sebességétől függően nő az 

oxidhártya vastagsága.  

Az Al2O3, illetve a Mg-tartalmú ötvözetek esetén képződő MgAl2O4 vagy MgO nagyon stabil 

vegyületek, amelyeket a hagyományos olvasztási és öntési körülmények mellett nem lehet 

redukálni, ezért az alumínium- és ötvözőtartalmát fémveszteségnek kell tekinteni. Azokat a 

fémtartalmú oxidokat, amelyek az olvasztási folyamat során keletkeznek, leégési veszteségnek 

nevezzük. 

A leégési veszteségek nagyobbik része olyan oxidokból áll, amelyek a fémötvözetek 

felületén pl.: apródarabos hulladékon, vagy a forgácson már a beolvasztás előtt is jelen voltak, 

ezek az olvasztás során csak kisebb hányadot tesznek ki, az alábbi reakció eredményeként [36]:  

4𝐴𝑙 + 3𝑂2 = 2𝐴𝑙2𝑂3     (10) 
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A 800°C alatt képződő Al2O3 porózus, nagy fajlagos felületű, úgynevezett timföld típusú γ-

Al2O3. Ennek a módosulatnak további jellegzetessége, hogy olvasztáskor a pórusaiban meg 

tudja kötni az oldott gázokat, elsősorban a hidrogént. Alapvetően ez az oka annak az ismert 

jelenségnek, hogy az oxid zárványokat tartalmazó alumínium öntvényben mindig 

megtalálható a gázporozitás is. Olvasztáskor a fémfürdő felületén képződő salak fő alkotója a 

γ-Al2O3. 

A 800°C fölötti olvadék hőmérséklet esetén már nagyobb valószínűsége van annak, hogy 

olvasztáskor a keményebb, korund típusú α-Al2O3 képződik, illetve annak, hogy a γ-Al2O3 

átalakul α-Al2O3 típusúvá. A legtöbb öntészeti ötvözet olyan koncentrációtartományban 

tartalmaz Mg-ot, ami a spinell (MgAl2O4) típusú oxid képződésének kedvez. 

Az oxidképzésre és az olvadék hidrogéntartalmának emelkedésére hatással van: a levegő 

páratartalma, a füstgázok vízgőztartalma, a nem megfelelően kiégetett, illetve kiszárított 

kemence és tégelyfalazat, a leállások utáni újra induláskor a falazatokról nem gondosan 

eltávolított higroszkópos sómaradványok. 

Ilyen esetben az alumínium és a víz reakcióba lépve: 

2𝐴𝑙 + 3𝐻2𝑂 = 𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻    (11) 

Az oxidhártyák az öntvénybe kerülve zárványokként funkcionálnak. Az ilyen 

oxidzárványokat csoportosíthatjuk a 2. táblázatban feltüntetett módon, vastagságuk és 

növekedési idejük szerint. A táblázatban az alumínium-ötvözet olvadékokban előforduló 

zárványok csoportosítása, jellemzőik láthatóak, a kialakulások lehetséges forrásai, a 

növekedési idejük és méretük alapján.  
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2. táblázat Alumínium ötvözet olvadékokban előforduló oxidzárványok csoportosítása [36] 

Növekedési 

idő 
Vastagság Típus Jellemzők Lehetséges forrás 

0,01 s 1nm - 1 μm Új hártya Kisméretű hártyák Öntés, 
formatöltés 

10s – 1 min 10 μm Régi hártya (1) Hajlékony, kiterjedt 
hártyák 

Transzportüst 

10 min – 1 h 100 μm Régi hártya (2) Vastagabb, kevésbé 
hajlékony hártyák 

Olvasztókemence 

10 h – 10 nap 1 mm Régi hártya (3) Merev lemezek, 
szemcsék 

Hőntartó 
kemence 

Az újonnan keletkezett oxidhártyák vékonyak, keletkezési idejük 1s-nál kevesebb. Ezek az 

oxidhártyák a fémfürdő felületi turbulenciája, vagy az öntés közbeni turbulens áramlás miatt 

az olvadék belsejébe keveredhetnek. 

Az úgynevezett „régi oxidhártyák” vastagsága nagyobb, fémfürdőbe keveredésük történhet 

a betétanyag olvasztásakor, a folyékony fém áttöltésekor, vagy az olyan műveletek során, mint 

az ötvözés, salakolás, illetve a kemence falazatának tisztítása. 

A 3. táblázatban összefoglaltam, hogy melyek azok az ötvözőelemek az alumínium 

öntészetben, amelyek hatással vannak az oxidációra. 

3. táblázat Elemek hatása az oxidációra és az oxid réteg változására [36] 

Elemek Hatásaik 

Si Fe, Cu, Zn, Mn Nincs hatás 

Mg, Na, Sr, Ca, Li Oxidáció mértékét növeli 

Be, Si Oxidhártya vastagságát csökkenti 

 

Az oxidhártyák vastagsága a növekedési idő mellett függ az ötvözet kémiai 

összetételétől, az oxidáló közeg tulajdonságaitól és a hőmérséklettől. 
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6.3 Kettős oxidhártya képződés turbulens áramlás esetén 

Az olvadék áttöltése közben a felületen már kialakult oxidhártya átlapolódhat, és az olvadék 

belsejébe bekerülve magába zárhat levegő buborékokat, míg az olvadék felületére így nagy 

tisztaságú alumínium olvadék kerül, mely ismét könnyen lép reakcióba a levegő oxigén 

tartalmával, és kialakul az újabb oxidhártya. Ezt a folyamatot a 12. ábra mutatja be [36].  

 

12. ábra Oxidhártya képződés, átlapolódás [9] 

 

A 13. ábrán látható a kettős oxidhártya, (bifilm) amely formatöltés és olvadék áttöltés 

közben, illetve az olvadékkezelések során képződhet. 

 

13. ábra Bifilm oxidhártya kialakulása [9] 

7. Fémolvadék tisztításának folyamatai ipari körülmények között 

A fémolvadék tisztítására a szakirodalom alapján az alábbi módszereket alkalmazzák:  

- fémtisztítás kémiailag passzív (nitrogén, argon) és aktív gáz (klór, fluor) átbuborékoltatásával,  

- fémolvadék tisztítása sókeverékekkel (passzív és aktív),  

- fémolvadék tisztítása pihentetéssel,  

- fémolvadék tisztítása szűréssel,  

- fémtisztítás vákuumkezeléssel.   
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7.1 Fémtisztítás kémiailag passzív gázok átbuborékoltatásával 

A kísérleteimhez mobil gáztalanító berendezést használtam az olvadékkezelések során. A 

hidrogén gáz folyékony alumíniumban történő oldódása miatt az öntvényekben gázporozitást 

okoz. Ennek elkerülése érdekében használnak az öntés előtt gáztalanító készülékeket. Az 

oldott hidrogénatomok az öblítőgáz buborékokban molekuláris H2 gáz formájában kiválnak. A 

14. ábrán is látható, hogy a rotoros gáztalanítóval bejuttatott inert gázok a forgótárcsák 

mozgásának köszönhetően diffúz módon eloszlanak az olvadékban. A rotorfej végén található 

nyílásnak az a szerepe, hogy minél finomabb és egyenletesebb gázeloszlást, továbbá a 

buborék megfelelő eloszlását biztosítsa a teljes olvadékban. 

 

14. ábra Rotoros gáztalanító sematikus ábrája [37] 

A fémolvadékban az oldott szennyezők koncentrációja intenzíven csökkenthető 

gázöblítéssel. A salak manuális úton eltávolítható. [1] 

7.2 Gáztalanító kezelés tisztító só adagolásával 

Az alumínium öntödékben az olvadékhoz szilárd, rendszerint klorid és fluorid tartalmú 

tisztítósót (pl. ZnCl2, NaF) adagolnak annak érdekében, hogy csökkentsék az olvadék 

zárványtartalmát. Ugyanakkor szerepet játszik például az olvadék oxidációjának valamint az 

oldott hidrogén tartalmának csökkentésében. Fő típusai az aktív, illetve a passzív takaró- 

és/vagy takaró-tisztítósó. 
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A takarósó feladata, hogy az olvasztás során védje az olvadékot az oxidálódástól, illetve 

gázfelvételtől azzal, hogy fizikailag elválasztja azt a külső atmoszférától. Továbbá a takarósó 

gyűjti össze a beolvasztott anyag felületén képződött oxidokat, illetve egyéb szennyezőket. 

Tisztítósót az öntést megelőző technológiai lépés keretein belül alkalmaznak annak 

érdekében, hogy a kapott öntészeti ötvözet oxidoktól, illetve további szennyezőktől mentes 

legyen (pl.: karbidok). 

A tisztítósó adagolása történhet a gáztalanító gépre felszerelt csigás adagoló segítségével, 

illetve manuális kézi sódagolással. A saját kísérleteim esetében az olvadék tisztítása során a 

sókeverékeket csigás adagoló segítségével adagoltam. 

7.2.1 Tisztítósókkal szemben támasztott követelmények 

A tisztítósóknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

- A sűrűsége legyen kisebb, mint az olvasztott ötvözeté (az alumínium ötvözetek sűrűsége: 

700 – 900°C között 2,5 – 2,7 g/cm3, míg a tisztítósók sűrűsége folyékony állapotban: 1,4 – 

1,6 g/cm3). 

- Legyen termokémiailag stabil, az alkotók az ötvözet alkotóelemeivel ne lépjenek 

reakcióba, továbbá ne tapadjon a kemence falazatára. 

- Legyen oxidoldó hatású, az alumínium-oxidot és a nemfémes szennyezőanyagokat nagy 

mennyiségben legyen képes megkötni. 

- Az alkalmazott tisztítósóknak az olvadáspontja alacsony legyen, ugyanis a sóolvadékok 

viszkozitása a hőmérséklet emelkedésével csökken, ezért egy adott hőmérsékleten az 

alacsonyabb olvadáspontú sókeverékek kisebb viszkozitásúak. 

- A tisztítósónak legyen olyan alkotója, ami a kezelés hőmérsékletén könnyen elbomlik, és 

a képződő gáz a fémfürdőt mozgásba hozza, így segítve elő az olvadék hatékonyabb 

tisztítását. 

- Ne legyen mérgező hatású [9]. 

A sóalkotóknak be kell tudni épülni a fémcseppet bevonó oxidrétegbe, és meg kell tudni 

bontani az oxidburkot. Ehhez a sónak olyan alkotót kell tartalmazni, amelyik képes oldani az 

oxidokat. Ezt a folyamatot mutatja be a 15. ábra. 
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15. ábra Az Al olvadékban szuszpenzált és a porszerű salakban lévő oxidhártyával bevont fémcseppek és a 
tisztítósó kölcsönhatása [38] 

A sóalkotóknak az oxidhártya megbontásakor kialakított „csatornán” keresztül be kell tudni 

jutni az oxidréteg és a fémcsepp közé. 

A sóolvadéknak le kell tudnia választani a fémcsepp felületéről az oxidréteget. Ilyenkor a 

sóolvadék tartalmaz olyan alkotót, mely az oxidréteget úgy tudja körülvenni, hogy az 

olvadékból kisebb sűrűségük következtében együtt fel tudnak emelkedni a salaktakaróba. 

Megfelelő feltételek mellett a fémcsepp kiszabadul a körülvevő oxidburokból és visszakerül a 

fémolvadékba. 

A legtöbb takarósó és egyes tisztítósók alapját a NaCl és a KCl keveréke adja; ezen két 

vegyület tisztán kétalkotós rendszere viszonylag alacsony hőmérsékleten (665 oC) 

eutektikumot képez. Szintén gyakori összetevő a NaF, amely ternér eutektikumot képez a 

NaCl-dal és a KCl-dal 607 oC-on. [39] 

Akkor lesz megfelelő a gáztalanítási folyamat, amennyiben a kialakult salak kis alumínium 

tartalmú, illetve porszerű lesz, ahogy azt a 16. ábra is mutatja [40].  

 

16. ábra Kis alumíniumtartalmú porszerű salak 
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A tisztítósó összetevők általánosan négy fő csoportba sorolhatók: kloridok, fluoridok, 

oxidáló- és oxidoldó vegyületek. A kloridokat főleg a tisztítósó-olvadék folyósítására 

alkalmazzák, emellett töltő- és hordozóanyagként funkcionálnak a keverékben. A kizárólag 

klorid sókon alapuló tisztítósók egyáltalán nem, vagy csak rendkívül kis mértékben reagálnak 

a fémolvadék szennyezőivel, a kloridok hatása a sóolvadékok felületi feszültségére és 

oxidnedvesítő-képességére elhanyagolható a fluoridok hatásához képest [38] [41].  

A fluorid sók felületaktív anyagként a sóolvadék, az alumínium ötvözet olvadék és az 

oxidzárványok közötti határfelületi feszültségeket módosítják. A sóolvadék elsősorban a 

fluoridoknak köszönhetően nedvesíti az oxidzárványok felületét, ezért a zárványok olvadéktól 

történő elválasztását a fluorid vegyületek segítik a legnagyobb mértékben. [42] 

Az oxidáló vegyületeket exoterm kémiai reakciók lejátszódása érdekében alkalmazzák. 

Ezeknek a reakcióknak két célja van: elősegítik a salakban lévő nagyobb alumíniumcseppek 

egyesülését és a fémfürdő belsejébe való visszakerülését, valamint megkönnyítik a fluoridok 

és az oxidzárványok közti határfelületi reakciók megvalósulását. 

8.  AlSi7Mg0,6 öntészeti ötvözet titánnal és bórral történő szemcsefinomítása, 

és az ötvözet mechanikai tulajdonságának javítása 

A Sicta KFT-nél az olvasztás során FRAMA típusú aknás kemencét használnak. 

Alapanyagköltség csökkentése céljából szekunder öntészeti ötvözetből történik a 

turbófeltöltők gyártása. A szekunder ötvözetek általában több szennyező elemet 

tartalmaznak, illetve az előírt összetételi határértékek is tágabb határok között mozognak, 

mint a primer ötvözetek esetén. Emiatt előfordulhat, hogy a szekunder ötvözetből gyártott 

öntvények szilárdsági tulajdonságai rosszabbak, ami a selejtarány növekedéséhez vezethet. 

A vizsgálataim során a szilárdságnövelés céljából AlTi5B1 szemcsefinomító előötvözetet, és 

titán-bór tartalmú szemcsefinomító és tisztító sót alkalmaztam. Fontos megjegyeznem, hogy 

az olvasztási folyamat során a szekunder öntészeti ötvözet mellett, saját visszajáratott 

hulladékot (tápfejeket, beömlőcsatornákat) is olvasztunk 60:40 arányban. Mivel a szekunder 

ötvözet már tartalmaz átlagosan 0,065 m/m% mennyiségű titánt, így látható, hogy az 

ötvözetlen kísérleti mintában is fellelhető valamennyi titán mennyiség, de ez nem elegendő a 

megfelelő szemcsefinomság eléréséhez. 
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8.1  Öntödei vizsgálati körülmények 

8.1.1 Olvadékkezelés menete 

Az olvasztási folyamat során a betétanyag olvasztása aknás kemencében történik. A 

megolvasztott alumíniumot transzportüst segítségével hőntartó kemencébe csapolja át az 

olvasztár. Áttöltés után érempróbát vesz az olvasztár, hogy meghatározza az olvasztott fém 

összetételét. Az összetétel elemzés után kiszámolja, hogy az adott adaghoz mennyi ötvözőre 

van szükség. Ötvözés után az olvadékot gáztalanító kezelésnek vetik alá. Gáztalanítás után 

sűrűség-index próbát és egy újabb érempróbát vesz az olvasztár. A 17. ábra alapján 

szemléltetem az öntödében lévő olvasztási folyamatot. 

 

 

17. ábra Olvasztási folyamat ipari körülmények között (balról jobbra: olvasztó kemence, kihordó üst, hőntartó 
kemence, gáztalanítási folyamat)  
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8.1.2 Kísérletek tervezetének ismertetése 

Kísérleteim során csak a hőntartó kemencéből vettem mintákat, amiket a 4. táblázatban 

lévő kísérletterv alapján végeztem el. 

4. táblázat Kísérletterv 

 Rövid leírás Ti Sr Egyéb 
Tisztító 

só 
Gáztalanítás 

1 ötvözetlen 
NINCS 

BEADAGOLÁS 
NINCS 

BEADAGOLÁS 
NINCS 

BEADAGOLÁS 
NINCS NINCS 

2 
Titán sós, 
tisztító só 

nélkül 

Affigral G20 
Titán só 
0,2 kg  

NINCS 
BEADAGOLÁS 

NINCS 
BEADAGOLÁS 

NINCS 
VAN 
295 s 

3A 
Titán boridos, 

tisztító só 
nélkül 

Ti Rúd 
AlTi5B1 

előötvözet 
1,2 kg  

NINCS 
BEADAGOLÁS 

NINCS 
BEADAGOLÁS 

NINCS 
VAN 
295 s 

3B 
Titán boridos, 
tisztító sóval 

Ti Rúd 
AlTi5B1 

előötvözet 
1,2 kg  

NINCS 
BEADAGOLÁS 

NINCS 
BEADAGOLÁS 

VAN 
Elimoxal 

KF30 
0,2 kg 

VAN 
295 s 

4A 
Titán sós 

stronciummal 

Affigral G20 
Titán só 
0,2 kg  

Sr Rúd AlSr10 
1,7 kg Sr 

előötvözet 

Mg kocka 
AlMg65 

1,5 kg Mg 
előötvözet 

NINCS 
VAN 
295 s 

4B 
Titán boridos, 
tisztító sóval, 
stronciummal 

Ti Rúd 
AlTi5B1 

előötvözet 
1,2 kg  

Sr Rúd AlSr10 
1,7 kg Sr 

előötvözet 

Mg kocka 
AlMg65 

1,5 kg Mg 
előötvözet 

VAN 
Elimoxal 

KF30 
0,2 kg 

VAN 
295 s 

Mint az a táblázatból is látható hat féle összehasonlító kísérletet végeztem. Az egyes 

kísérletek során, ahol előötvözetet adagoltam, a táblázatból is látható, hogy mindig 

ugyanannyit adagoltam pl.: AlTi5B1 - 1,2 kg; AlSr10 - 1,7kg AlMg65 - 1,5 kg. Érdemes 

megemlíteni azt is, hogy minden kísérletnél az olvadék tömege 600 kg volt, illetve a 

magnézium adagolásnak az öntödében előírtaknak megfelelően csak összetétel korrekció volt 

a célja. Ahol gáztalanítás történt ott is minden esetben a teljes kezelési idő 295 másodperc 

volt, azaz 5 perc. 
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1.  „Ötvözetlen” kísérlet:  

Ennél a vizsgálatnál az alap technológiában szereplő olvadék bemutatása, tehát a kiindulási 

állapot vizsgálata volt a célom. A mintavételezés a hőntartó kemencébe történő átcsapolás 

után történt. Itt semmiféle ötvöző anyagot nem használtam, a fém gáztalanítási folyamaton 

sem esett át. 

2. „Titán sós, tisztító só nélküli” kísérlet 

A kísérlet során az Aluminium Martigny által biztosított Affigral G20 nevezetű titán és bór 

tartalmú szemcsefinomító és tisztító sót használtam. A kísérlet során itt sem adagoltam 

semmilyen ötvözőt, viszont a só adagolás rotoros gáztalanító gépre szerelt csigás adagolón 

keresztül automatikusan a 15. másodpercben történt.  

3. A „Titán boridos, tisztító só nélküli” kísérlet 

Ennél a mérésnél AlTi5B előötvözetet használtam. Az előötvözetet rúd formájában 

gáztalanítás után adagoltam a kemencébe.  

3. B „Titán boridos, tisztító sóval” kísérlet 

Ennél a kísérletnél AlTi5B1 előötvözetet használtam, amit a gáztalanítás után adagoltam be 

rúd formájában. A gáztalanítási folyamat során a gép egy csigás adagoló segítségével 

automatikusan kezdi el az Elimoxal KF30 tisztító só adagolását a 15. másodpercben. 

4. A „Titán sós Sr előötvözettel” kísérlet 

A mérés során gáztalanítás előtt AlSr10 és AlMg65 előötvözetet adagoltam. A gáztalanítási 

folyamat során Affigral G20 nevezetű titán és bór tartalmú szemcsefinomító és tisztító sót 

használtam, amit a rotoros gáztalanító gépre szerelt csigás adagoló a 15. másodpercben 

automatikusan adagolt az olvadékba.  

4. B „Titán boridos, tisztító sóval, Sr előötvözettel” kísérlet 

A kísérlet során gáztalanítás előtt AlTi5B1, AlSr10 és AlMg65 előötvözetet adagoltam. A 

gáztalanítási folyamat során Elimoxal KF30 nevezetű tisztító sót használtam, amit a rotoros 

gáztalanító gépre szerelt csigás adagolón keresztül automatikusan adagolta be a gép az 

olvadékba a 15. másodpercben.  
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Az 5. táblázatban pedig ismertetem az egyes kísérletekhez tartozó mérések összességét. 

5. táblázat Kísérletek összegzése 

 

8.1.3  Kísérletek elvégzéséhez szükséges gépek és eszközök ismertetése 

A munkám során az alábbi eljárásokkal határoztam meg a különböző paraméterek mentén 

elvégzett kísérletek során kapott olvadék-, illetve öntvényminőségeket.  

8.1.3.1 Termikus analízis 

Termikus analízissel vizsgálhatjuk azon folyamatokat, amelyek során hőtermelődés, vagy 

hőelvonás játszódik le. Ezeket a változásokat detektálhatjuk, és a lejátszódó folyamatokra 

következtethetünk a termikus elemző segítségével. A szemcsefinomság összefügg a likvidusz 

hőmérsékletnél tapasztalható túlhűlés mértékével, valamint a likvidusz hőmérséklet 

tartományában való „tartózkodás” idejével. 

A termikus elemző készülék egy hőelemből áll, ami rá van csatlakoztatva egy jelfeldolgozó és 

adatgyűjtő berendezésre. Az adatgyűjtő matematikai módszerek segítségével az összetartozó 

hőmérséklet-idő adatpárokat tud rögzíteni, amelyből következtetni lehet a megszilárduló 

anyagban lezajlódó folyamatokra. Alumínium ötvözetek esetén termikus analízissel 

megadható többek között az eutektikum módosítottságának mértéke, illetve a 

szemcsefinomítás hatékonysága. 

  

Mintavételezés Ötvözetlen

Titán sós, 

tisztító só 

nélkül

Titán boridos, 

tisztító só 

nélkül

Titán boridos 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal

K-kokillás próba 

(db)
5 5 5 5 5 5

Sűrűség-index 

(db)
2 2 2 2 2 2

Termikus analízis 

(db)
1 1 1 1 1 1

Érmepróba (db) 3 3 3 3 3 3

Szakítóvizsgálat 

(db)
5 5 5 5 5 5

Brinell 

keménységméré

s (db)
5 5 5 5 5 5

Kísérletek
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A termikus analízis az egyetlen olyan ismert olvadékminősítő módszer, amely segítségével 

hatékonyan minősíthető az adott ötvözet kémiai szemcsefinomítás hatékonysága. Fontos 

kiemelni, hogy minél több heterogén csíraképző fázist juttatunk a kiinduló olvadékba, annál 

könnyebben és magasabb hőmérsékleten megy végbe a szemcsefinomítási folyamat. 

A berendezés részeit a 18. ábra mutatja be.  

 

18. ábra Termikus elemző adatgyűjtője, mintavételezője, és az adatok elemzésére szolgáló laptop  
(balról jobbra) 

Mint az a 18. ábrán is látható az adatgyűjtő csak adatok tárolására képes. A lemért adatokat 

pendrive segítségével egy laptopra át kell vinni, amire fel van telepítve az elemzésre szolgáló 

program. A programból a mért adatokat már ki lehet menteni egy excel file-ba, aminek a 

segítségével diagram készíthető további elemzésre. 

8.1.3.2 Sűrűség index próba 

A sűrűség-index (más néven Dichte-Index) vizsgálattal meghatározhatjuk az olvadék 

gázporozitásra való hajlamát. Ez a módszer az iparban széles körben elterjedt, mivel rendkívül 

egyszerű ez az eljárás, olcsó és rövid időt vesz igénybe a vizsgálata. 

A mérés során kettő darab mintát kell vennünk az olvadékból. Az egyik minta atmoszférikus 

nyomáson, míg a másik 80 mbar nyomáson, vákuumban szilárdul meg. Ezt követően egy 

speciális mérleg segítségével a két minta sűrűségéből meghatározható a sűrűség-index értéke.  

A Dichte-Index a következő összefüggés szerint határozható meg [46]: 

𝐷𝐼 =
𝐷1−𝐷2

𝐷1
∙ 100 [%]   (12) 

,ahol:  D1: (g/cm3) atmoszférikus nyomáson megszilárdult próbatest sűrűsége  

D2: (g/cm3) 80 mbar nyomáson megszilárdult próbatest sűrűsége 

A 19. ábrán a sűrűség-indexet meghatározó berendezést és a vákuumban, illetve levegőn 

megszilárdult próbát és metszeteiket mutatom be.  
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19. ábra A sűrűség-index meghatározására szolgáló berendezés, illetve a levegőn és a vákuumban 
megszilárdult próbatestek metszetekkel 

8.1.3.3 K-kokillás próba 

A legegyszerűbb mintavételi eljárás az úgynevezett K-kokillás próbavétel, amikor a 

szerszám kialakítása miatt a zárványok a technológiai próbatest meghatározott részein 

dúsulnak (törőélek mentén). Ezen eszközt abból a célból használják, hogy segítségével az 

alumínium olvadék makrotisztaságát ki tudják értékelni a termelési folyamat közben. A 

mintavételezés nagyon egyszerű. Körülbelül 400 g olvadékot veszünk az olvadékunkból, amit 

egy előmelegített speciális törőélekkel rendelkező kokillába (20. ábra) öntünk. Miután a 

leöntött K-próbát (240x36x6 mm) vízben lehűtöttük, a darabokat a töréspontok mentén el kell 

törni és egymás alá kell helyezni, mint ahogy a 20. ábrán látható. Ezen darabokban képződött 

zárványok számát meghatározhatjuk nagyító segítségével szemrevételezéssel, vagy 

mikroszkóp használatával. A Sicta Kft.-nél én mikroszkópot használtam a minták elemzésére. 

 

20. ábra K-kokilla (bal oldalt) és eltört próbatest (jobb oldalt) 

A K-érték jellemzi az olvadékunk tisztaságát, amely az alábbi kifejezés alapján számítható: 

𝐾 =
𝑆

𝑛
   (13) 

,ahol:  S= a töretfelületen számolt zárványok száma 

 n= a töretek száma (esetünkben mindig 4) 

1 

2 

3 

4 
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Mivel a Sicta Kft.-nél külön előírás nincs a K-értékek elemzésére, ezért a minősítéshez az alábbi 

táblázatot használtam viszonyítási alapnak: 

6. táblázat K-érték meghatározására szolgáló viszonyítási számok [48] 

 

8.1.3.4 Optikai emissziós spektrométer vizsgálat (színképelemzés) 

Az érempróba vizsgálatára színképelemzést alkalmaztam, hogy megállapítsam az olvadék 

adagok pontos és megfelelő összetételét. Az ehhez használt gépet és a mintát a 21. ábra 

mutatja be. 

 

21. ábra Érempróba elemzésére szolgáló berendezés, érempróba mintadarab, összetétel elemzésről szóló 
dokumentum 

Villamos gerjesztés hatására az elemek meghatározott, rájuk jellemző fénysugárzást 

bocsátanak ki. Prizmával, vagy optikai ráccsal szétbontva vonalas színképet ad, amelyben az 

egyes vonalak egy-egy hullámhosszúságnak felelnek meg és a jelenlévő elemek minőségi 

bizonyítására használhatóak. A színképvonalak intenzitásából mennyiségi következtetések 

vonhatóak le, ha az ismeretlen mintához hasonló anyagú, de ismert összetételű mintákkal 

megállapítják az intenzitásviszony-koncentráció összefüggést. Korszerű elemzőrendszerek 40 

elem meghatározására alkalmasak.  

  

Besorolás K-érték Olvadék minőség

A < 0,1 Nem szennyezett

B 0,1 - 0,5 Viszonylag tiszta

C 0,5 - 1,0 Bizonyos mértékig tiszta

D1 1,0 - 2,0

D2 2,0 - 5,0

D3 5,0 - 10

E > 10 Nagyon szennyezett

Szennyezett
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8.1.3.5 Szakítóvizsgálat 

Az iparban alkalmazott szerkezeti és szerszám anyagok egyik legfontosabb 

tulajdonságcsoportja a mechanikai tulajdonságok, amelyek tájékoztatnak az anyag 

terhelhetőségéről és a terhelés hatására bekövetkező alakváltozásokról, ezek mértékéről. A 

mechanikai anyagvizsgálatok célja az iparban alkalmazott fémes és nemfémes szerkezeti 

anyagok mechanikai tulajdonságainak, anyagjellemzőinek a meghatározása [43]. 

A szakítóvizsgálat az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott roncsolásos 

anyagvizsgáló eljárás, aminek az elvét a 22. ábrán mutatom be. 

 

22. ábra Szakítóvizsgálat [46] 

A szakítóvizsgálat során a szabványosan kialakított próbatestet a Sicta Kft. és a vevő által 

leegyeztetett és megadott állandó sebességgel statikus húzó igénybevétellel terheljük 

szakadásig, és a mért adatokból (erő, megnyúlás, próbatest adatai) megállapítjuk az anyag 

szilárdsági és alakváltozási jellemzőit [47]. 

Az én szakító próbadarabjaim kokillába külön öntött minták, és fejrésszel együtt lettek 

kimunkálva, amit a 23. ábrán mutatok be. 

 

23. ábra Szabványos méret alapján kimunkált próbatest [47] 

A gép befogói és a berendezés méretei alapján a pirossal bekeretezett szabvány 

paraméterek alapján készült a megmunkálás. 
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A 24. ábra a cégnél található Zwick/Roell szakítógép részeit mutatom be. 

 

24. ábra Szakítógép részei: 1. Felső befogó pofa (mozgó) 2. szakító próbatest 3. Nyúlásmérő 4. Alsó befogó pofa 
(rögzített) 

A szakítógépnek a feladata egyszerű, rögzíti a próbatestet, előállítja és méri a húzóerőt, 

méri a nyúlást (elmozdulást) és szakítódiagramot készít. 

A vizsgálat során különböző szilárdsági jellemzők határozhatóak meg: 

1. Szakítószilárdság - Rm [MPa vagy N/mm2] a vizsgálat során mért legnagyobb 

húzóerő (Fm) és az vizsgálat előtti keresztmetszet (S0) hányadosa, amit a 14. 

egyenlettel mutatok be. 

𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
   (14) 

A valódi feszültséget akkor kapnánk meg, ha a legnagyobb húzóerőnél mért átmérőből 

számított keresztmetszettel (valódi keresztmetszettel) végeznénk a számítást. A gyakorlatban 

azonban az anyagokat a vizsgálat előtti keresztmetszettel számított szakítószilárdsággal 

jellemezzük. 

2. Folyáshatár - ReH Rp [MPa] a maradó alakváltozás kezdetét jelentő feszültség, 

amelyet a folyáshatárhoz tartozó erő és a vizsgálat előtti keresztmetszet 

hányadosával határozunk meg. 

  

1 

3 2 

4 
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Ha nincs látható folyáshatára az anyagnak a szakítódiagramon, akkor megadható a terhelt 

állapotban mért egyezményes folyáshatár pl. 0,2 % - os nyúlásnál Jele: Rp0,2 [MPa]. Az 

egyezményes folyáshatár a 0,2%-os maradó alakváltozáshoz tartozó erő és a vizsgálat előtti 

keresztmetszet hányadosa, képlete: 

𝑅𝑃0,2 =
𝐹𝑃0,2

𝑆0
   (15) 

A próbatest a szakító vizsgálat során megnyúlik, keresztmetszete lecsökken. A vizsgálat 

előtti és a szakadás utáni adatok ismeretében kiszámítható a szakadási nyúlás és a legnagyobb 

keresztmetszet - csökkenés értéke, amelyek fontos információkat jelentenek a vizsgált anyag 

alakíthatóságáról, ezeket az alakváltozási jellemzőkkel ismertetem. 

3. Százalékos (szakadási) nyúlás - A [%] az eredeti jeltávolságnak a próbatest 

elszakadásáig bekövetkezett maradó megnövekedése (Lu-Lo) az eredeti 

jeltávolság (Lo) százalékában kifejezve. 

𝐴 =
𝐿𝑢−𝐿0

𝐿0
∙ 100  (16) 

8.1.3.6 Brinell keménység vizsgálat 

Meghatározott átmérőjű acélgolyót F terheléssel meghatározott ideig a vizsgálandó 

anyagba nyomunk és a terhelés megszüntetése után megmérjük a benyomódás átmérőjét. A 

Brinell-keménység az F terhelő erő, valamint a d átmérőjű gömbsüveg hányadosa. A Brinell-

vizsgálat elvi vázlatát az ábra mutatja. A keménység mérőszáma: Brinell-keménység, jele: HB, 

és az alábbi összefüggés alapján számítható: 

𝐻𝐵 =
2∙0,102𝐹

𝜋∙𝐷∙(𝐷−√𝐷2−𝑑2)
   (17) 

,ahol:  F: (N) terhelő erő (1N  0,102kp) 

D: (mm) a terhelő golyó átmérője 

d: (mm) a lenyomat átmérője 
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25. ábra Keménységmérés mechanizmusa (balra) [47], keménységmérés a gyakorlatban (jobbra) 

A 25. ábra segít a képlet értelmezésében, hiszen azt mutatja, hogy F erő hatására a D 

átmérőjű acélgolyó belenyomódik a mintadarabba, és az adott minta keménységének a 

függvényében d átmérőjű lenyomatot hagy. 

A Brinell-módszernél a keménység (17) képlet szerint terheléstől függő. Különböző 

keménységű anyagoknál a terhelőerőt a lenyomat-átmérő függvényében szükséges 

meghatározni.  

A lenyomat-átmérő, és az alkalmazott vizsgálógolyó átmérő közötti összefüggést a 18. 

egyenlet mutatja: 

0,24 ∙ 𝐷 ≤ 𝑑 < 0,6 ∙ 𝐷  (18) 

A terhelés és a mérőerő nagyságát a (19) összefüggéssel határozhatjuk meg: 

𝐹 = 9.80665𝐾 ∙ 𝐷2 (𝑁)  (19) 

,ahol:  K: (N/mm2) terhelési tényező 

8.1.3.7 Gáztalanító berendezés 

Az alumínium olvadékkezelése során elengedhetetlen folyamat a gáztalanítás. Az 

olvadékkezeléshez a Sicta Kft-nél használatos Foseco FDU MTS 1608 Mark 10 típusú 

gáztalanító berendezést használtam. A kísérletekhez beállított paramétereket a 7. táblázatban 

foglaltam össze. 
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7. táblázat A kísérletekhez, a gáztalanító berendezésen beállított paraméterek 

 

A kísérleteket ugyanabban a hőntartó kemencében végeztem, hogy minél pontosabb, és 

minél kevesebb változóval tudjam a kísérleteimet végezni. Ez a berendezés a szakdolgozatom 

alapján véghezvitt eredmények alapján került megvásárlásra a Sicta Kft. által. 

 
26. ábra Gáztalanítási folyamat sóadagolással 1. előkezelés 2. vortex képzés 3. só adagolása 4. só bekeverése 

A 26. ábrán sóadagolással egybekötött rotoros gáztalanító kezelés részfolyamatait 

mutatom be. A gép és a kemence beállításai miatt a salak mennyisége minden gáztalanítás 

során kis alumínium tartalmú és porszerű volt, a vortex mértéke pedig a só bekeverésére 

alkalmas. 

Ötvözetlen
Titán sós, tisztító 

só nélkül

Titán boridos, 

tisztító só 

nélkül

Titán boridos 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal

Térfogatáram 

(l/min) - 20 20 20 20 20

Nyomás (bar) - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Adagolt 

sómennyiség (g)
- 200 200 200 200 200

Rotor fordulatszám 

sóadagoláskor 

(rpm)
- 500 500 500 500 500

Rotor fordulatszám 

kezeléskor (rpm) - 450 450 450 450 450

Előkezelés (s) - 25 25 25 25 25

Sóadagolás (s) - 10 - 10 10 10

Só bekeverése (s) - 80 - 80 80 80

Kezelés (s) - 180 270 180 180 180
Teljes kezelési idő 

(s)
- 295 295 295 295 295

Kezelési 

folyamat

Gáztalanítási paraméterek

AlSi7Mg0,6

Nitrogén

Sókezelés

1 2 3 

4 
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8.1.3.8 Kísérletekhez felhasznált sókeverékek 

Korábbi kutatómunkám során, amely alapján a szakdolgozatom készült, az olvadék 

zárványtartalmának csökkentése volt a célom. Ehhez a gáztalanítási folyamat során két fajta 

tisztító só olvadéktisztító hatását hasonlítottam össze. Az elért eredmények alapján a KF20-as 

só bizonyult megfelelőnek. A munkám hatására ez a folyamat az olvasztás során bevezetésre 

is került. Diplomamunkámban a szakdolgozatomból kiindulva a szemcsefinomító és tisztító 

sók további jótékony hatását elemzem. Kísérleteim során kétfajta tisztítósót alkalmaztam. Az 

egyik az Aluminium Martigny által gyártott Elimoxal KF30-as nevezetű tisztító só volt, ami a 

KF20-as sónak a továbbfejlesztett változata. A másik az Affigral G20 nevezetű titán és bór 

tartalmú szemcsefinomító és tisztító só. Sztereomikroszkóp segítségével a tisztítósókról 

felvételt készítettem, olvadáspontjukat és egyéb paramétereiket a számomra biztosított 

biztonsági adatlap alapján ismertetem.  

1. Elimoxal KF30 

A 27. ábrán látható termék a Aluminium Martigny által gyártott tisztító só, az Elimoxal KF30, 

amit nemvasfémek tisztítására alkalmaznak. Kis mennyiségű tapadó fémfelületet biztosít a 

salakban.  

 

27. ábra Elimoxal KF30 fényképe (bal oldalt) és sztereomikroszkópos képe (jobb oldat) 

Fizikai állapotát tekintve fehér színű, szemcsés, szilárd (granulátum), szagtalan só. 

Olvadáspontja 690°C, pH értéke 8-10, sűrűsége 1,2 g/cm3. 

A tisztító só elemösszetételét energiadiszperzív mikroszondával (EDS) meghatároztam, 

amit a 28. ábrán mutatok be. 
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28. ábra Elimoxal KF30 tisztító sóról készült SEM felvétel 

Mint a 28. kép elemzésén is látszik egy kálium és fluor tartalmú tisztító sót elemeztem. 

2. Affigral G20 

A 29. ábrán látható az Aliminium Martigny által gyártott szemcsefinomító és tisztító só, az 

Affigral G20, ami alumínium és alumínium tartalmú ötvözetek tisztítására és 

szemcsefinomítására alkalmaznak. Gáztalanítás során az adagolt só az olvadékban lévő oxidok 

megkötésében és eltávolításában játszik fontos szerepet, illetve kis mennyiségű tapadó 

fémfelületet biztosít a salakban.  

 
29. ábra Affigral G20 fényképe (bal oldalt) és sztereomikroszkópos képe (jobb oldat) 

Fizikai állapotát tekintve narancssárga színű, szemcsés, szilárd (granulátum), szagtalan só. 

Olvadáspontja 700°C, pH tartalma 3-5, sűrűsége 1,4 g/cm3. 

A tisztítósó elemösszetételét energiadiszperzív mikroszondával felszerelt pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM) meghatároztam, amit a 30. ábrán mutatok be. 

Cl 26,83 % 

K 24,48 % 

Na 12,93 % 

Ca 11,30 % 

F 10,97 % 

O 8,69 % 

S 2,68 % 

Si 2,12 % 
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30. ábra Affigral G20 tisztító sóról készült SEM felvétel 

A 30. ábra alapján elmondható, hogy a G20-as tisztító só kálium és fluor alapú, valamint 

titánt is tartalmaz. 

8.1.4 K-kokillás próbák kiértékelése 

Minden kezelés során 5 darab K-próbát öntöttem gáztalanítás előtt és után is. A 

kiértékelést követően kapott értékeket átlagoltam, és kiszámoltam az értékek szórását is, amit 

a 8. táblázatban ismertetek. 

 8. táblázat K-próbák kiértékelése 

 

A 31. ábrán látható mintavételezések során vett K-értékek átlaga, a szórást figyelembe 

véve. A kiértékelést a 8.1.3.3 fejezetben található 6. táblázat alapján készítettem el. Mint 

látható a K-értékek minden esetben változtak. Az „Ötvözetlen” és a „Titán boridos tisztító só 

nélkül” kísérletnél nem érhető el a minősítő táblázat szerinti "Nem szennyezett" olvadék 

minősítés, de a többi mérés esetén a viszonylag tiszta tartomány és a bizonyos mértékig tiszta 

alá eső értékeket kaptam.  

Minta K-érték
Átlagos K-

érték
Minta K-érték

Átlagos K-

érték
Minta K-érték

Átlagos K-

érték

4,25 0,25 3,50

4,50 0,00 3,00

6,00 0,75 2,00

5,50 0,25 2,00

Minta K-érték
Átlagos K-

érték
Minta K-érték

Átlagos K-

érték
Minta K-érték

Átlagos K-

érték

0,25 0,75 0,00

0,25 0,25 2,75

0,50 0,50 0,00

0,25 0,00 0,00
0,00 1,00 0,00

Titán 

boridos 

tisztító 

sóval

0,25

(Viszonylag 

Tiszta)

Titán sós 

stronciummal

0,50

(Bizonyos 

mértékig 

tiszta)

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal

0,55

(Bizonyos 

mértékig 

tiszta)

Ötvözetlen
4,85

(Szennyezett)

Titán boridos, 

tisztító só 

nélkül

2,4

(Szennyezett)

Titán sós, 

tisztító só 

nélkül

0,3

(Viszonylag 

Tiszta)

K 34,83 % 

F 29,93 % 

Ti 16,05 % 

Mg 5,17 % 

O 5,06 % 

Cl 4,83 % 
Na 3,14 % 

Ca 0,99 % 

c 
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31. ábra Az egyes kísérletekhez tartozó K-értékek eredménye 

Megfigyelhető még, hogy az utolsó két kísérletnél magasabb az átlagos K-érték, ez annak 

tudható be, hogy a Sr és a Mg növeli az oxidációra való hajlamot, ami nagyobb oxidzárvány 

tartalmat eredményezhet.  

Mindegyik zárványos felületről készítettem sztereomikroszkópos felvételeket, majd EDAX 

energiadiszperzív mikroszondával (EDS) felszerelt Zeiss EVO MA10 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóp (SEM) segítségével SEM felvételeket is. 

A 32. ábrán látható sztereomikroszkópos képek egymással szomszédos töretfelületekről 

készültek, amelyeken látszik, hogy az oxidhártyák két rétegű bifilmek.  
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32. ábra K-próba töretfelületén lévő bifilm oxidhártyáról készített sztereomikroszkópos és SEM felvételek 

A 33. ábrán látható töretfelületen egy oxidhártya látható, mint azt a SEM elemzés is 

igazolja. Továbbá az is látható, hogy az oxid mellett Sr tartalom is látható, ami igazolja a 

stroncium oxidációra való hajlamát. Ami megfigyelhető még, hogy sómaradványra utaló nyom 

is van, amire a Cl, K, Na tartalmakkal lehet következtetni a SEM felvételből. 

  

  

33. ábra K-próba töretfelületén lévő oxidhártyáról készített sztereomikroszkópos és SEM felvételek  

Al 73,56 % 

Si 17,28 % 

O 5,49 % 

Mg 3,67 % 

 

Al 62,79 % 

O 17,19 % 

Mg 7,41 % 

Si 4,54 % 

K 2,34 % 

Sr 2,03 % 

Cl 1,75 % 
Na 1,03 % 

Ca 0,92 % 
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Az átlagos K-értékekben az olvadékkezelések hatására bekövetkező változások százalékos 

értékét a 34. ábra szemlélteti. 

 

34. ábra Átlagos K-érték százalékos változása az ötvözetlen mintához viszonyítva 

A mintákat az ötvözetlen minta K-értékéhez viszonyítottam, és a 20. képlet segítségével 

számoltam. 

∆𝐾 = 100 ∙
𝐾1−𝐾𝑛

𝐾1
   (20) 

, ahol ∆K az átlagos K-érték változás [%], K1 az „Ötvözetlen” kísérlet során meghatározott K-

érték, Kn a különböző kísérletek során meghatározott K-érték, n=2…6 a következők szerint: , 

n=2 a „Titán boridos, tisztító só nélküli” kísérlet, n=3 a „Titán sós, tisztító só nélkül” kísérlet, 

n=4 a „Titán boridos tisztító sóval” kísérlet, n=5 a „Titán sós stronciummal” kísérlet és n=6 a 

„Titán boridos, tisztító sóval, stronciummal” kísérlet esetén. 

Az ábrán is jól látható, hogy kezelősók alkalmazása esetén az átlagos K-érték változás nagyobb 

mértékű volt. 

Következtetés: Az eredmények alapján megállapítható, hogy a sóadagolás és a gáztalanítás 

együttesen az olvadék zárványtartalmára kedvező hatással van. Ahol nem alkalmaztam csak 

gáztalanítást, ott látható, hogy a fémtisztaság szempontjából nem lehet elérni azt a kedvező 

állapotot, mint ahol a folyamat mellett sóadagolás is történt. A gáztalanító kezelések után a 

0,1  K  0,5 „viszonylag tiszta” alá eső értékeket kaptam.   
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A legjobb tisztasági értéket közel azonos értékkel a „Titán sós, tisztító só nélküli” és a „Titán 

boridos, tisztító sóval” kísérletekkel értem el. Fémtisztaság szempontjából a nem szennyezett 

kategóriát is el lehet érni. Javaslatom szerint a gáztalanító gép központosítása a legfontosabb.  

Ez azt jelenti, hogy a rotort a kemencéhez úgy kell beállítani, hogy az középen legyen. A 

következő, amivel tovább lehet javítani a rotor megfelelő magassága az olvadékban, amivel 

egy olyan vortexet lehet létrehozni, ami megfelelően bekeveri a beadagolt tisztító sót. 

Továbbá a só bekeverési ideje a kísérletek folyamán minden esetben 80 másodperc volt. Ezt 

az időt lehet növelni, vagy csökkenteni addig, amíg megfelelő eredményt nem kapunk. 

8.1.5 Sűrűség-index próbák kiértékelése 

Az olvadékkezelés technológiai folyamatai közé tartozik a sűrűség-index meghatározása is. 

Kísérleteim során vizsgáltam az olvadék gázporozitásra való hajlamát. A 35. ábra a sűrűség-

index értékeit mutatja a mintavételezések során. 

 

35. ábra Sűrűség-index próbák értékei 

Következtetés: A technológiában előírt 1,5%-os értéket piros vonallal jelöltem az ábrán. Ezt 

az értéket mindegyik kezelésnél elértem, ahol volt gáztalanítás is. Mint az ábrán is látható ahol 

gáztalanító kezelések voltak, ott az értékek közel 1% körüliek.   
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Mivel jelenleg a cégnél egy nitrogéntermelő generátor látja el a gáztalanító gépeket 

nitrogénnel, ezért javaslatom szerint vagy több nagyobb tisztaságú nitrogéntermelő 

generátorra lenne szükség, vagy érdemes lenne átállni nitrogén palackra. Ezt arra alapozom, 

mivel maga az olvasztás nagy területen helyezkedik el, és a hosszú csőrendszer nem lehet 

mindenhol zárt. 

8.1.6 Az olvadék hőmérséklet változása az olvadékkezelési lépések esetében 

Üzemi körülmények között mindegyik kísérlet során végeztem hőmérsékletmérést a 

gáztalanítás előtt és után is. Ahol nem volt gáztalanítás, ott a mintavételezés előtt és után 

mértem a hőmérsékletet. 

A 36. ábrán összesítve ábrázoltam a mért hőmérsékleteket minden kísérletem során.  

 

36. ábra A kezelések során mért hőmérsékletek 

Következtetés: Az olvadékkezelés előtti olvadékhőmérséklet 727 ± 2 °C, míg kezelés után 

731 ± 2 °C. A kívánt öntési hőmérséklet 730°C, amit minden esetben elértek az adagok. Mivel 

az olvadék öntés előtt körülbelül 40-50 percet pihen, így a megfelelő öntési hőmérsékletet 

mindig eléri az olvadék. 
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8.1.7 Olvadék fémösszetételének kiértékelése 

A Sicta Kft-nél az olvasztás szekunder alumínium tömb és visszajáratott selejt 60-40 % 

arányában történő olvasztást jelent. Az olvadékkezelési lépésekbe beletartozik az érempróba 

mintavételezése is. Ezt a mintát egy optikai emissziós spektrométer segítségével elemezzük, 

ami egy etalon alapján megmutatja a fémfürdő összetételét.  

A méréseket az érempróbán úgy kell végezni, hogy az egyes mérések vizsgálati területe ne 

érjen egymáshoz, így megkapható a 3 db mérésből egy átlag, ami pontos adatot mutat az 

elemző számára.  

Minden kísérlet során egy alap koncentrációból indultam ki, amit a kísérletek során 

ötvözetlen mintaként említettem meg. Az alap kezelés során minden esetben az előírásoknak 

megfelelően először vételeztem érempróbát, amely alapján meghatároztam a megfelelő 

mennyiségű ötvözőt, ami a 4. táblázat alapján 1,7 kg stroncium előötvözet pálcát, illetve 1,5 

kg magnézium előötvözet kockát jelentett. A titánnal történő ötvözés esetén előötvözetből 

1,2 kg-ot sókeverékből pedig 200 g-ot adagoltam be, hogy közel azonos értékeket kapjak.  

A kezelések után újabb mintákat vettem, ami alapján megállapítottam, hogy megfelelő-e az 

ötvözöttség mértéke. 

A 9. táblázat az üzemben található fémösszetételi táblázat, amely megmutatja az egyes 

ötvözethez tartozó elemek megfelelő mennyiségét. A táblázatban feltüntettem az ötvözetre 

vonatkozó keménységi, nyúlási és szakítószilárdsági értékeket is. Ezt a táblázatot a cégnél a 

vevői előírásoknak megfelelően állítottam össze és mértem ki. 

9. táblázat Sicta Kft. fémösszetételi táblázata AlSiMg0,6 ötvözetre vonatkozóan 
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A kísérleteim során kigyűjtöttem azokat a főbb elemeket, amiket minden olvasztás során 

elemeznek, illetve amik hatással vannak az öntvény mechanikai tulajdonságaira. Ezen ötvözet 

esetében ezek az elemek a szilícium, a magnézium, a titán, a bór és a stroncium.  

A következő diagramokban minden kísérletemre vonatkozóan egy adott ötvözőt fogok 

összehasonlítani és kiértékelni. 

8.1.7.1 Szilícium 

Az alumínium öntészetben az egyik leggyakrabban használt főötvöző, amely alapvetően 

megváltoztatja az alumínium öntészeti ötvözet szilárdsági tulajdonságait. Az Si az Al-mal 

eutektikus rendszert alkot. Javítja a szakítószilárdságot, és a keménységet, valamint a 

kopásállóságot, mivel sűrűsége (2,3-2,6 g/cm3) közel azonos az alumíniuméval (2,7 g/cm3) így 

a hozzáadott szilícium nem növeli az alumínium ötvözet sűrűségét. A 37. ábrán az általam mért 

és összesített szilícium tartalom látható. 

 

37. ábra A kísérletek során mért szilícium tartalom 

Mint az a 37. ábrán lévő diagramból látható a szilícium értékei közel azonosak. Kiugró 

értéket csak az utolsó két kísérletnél mutatott, a „Titán sós stronciummal” és a „Titán boridos 

tisztító sóval, stronciummal”. Ennek ellenére a 9. táblázatban lévő előírásnak megfelelően (6,5 

- 7,5%) a kapott szilícium értékek a mérések során a hatérértéken belül voltak.  
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8.1.7.2 Magnézium 

A magnézium az Al-Si tartalmú öntészeti ötvözet egyik legalapvetőbb ötvözője. Javítja a 

szilárdsági tulajdonságot, a megmunkálhatóságot, de rontja az önthetőséget és a formakitöltő 

képességet. Mint az a 4. táblázatból is látható csak az utolsó két mérésem során adagoltam be 

magnézium előötvözetet az olvadékba. Az érempróba elemzések során kapott magnézium 

értékeket a 38. ábrán mutatom be. 

 

38. ábra A kísérletek során mért magnézium tartalom 

Mint az a 38. ábrán is látható az első négy kísérlet során a magnézium értéke közel azonos 

volt, mivel a szekunder alumínium tömb már egy eleve ötvözött öntészeti ötvözet. A méréseim 

során csak az utolsó 2 kísérletnél használtam a 4. táblázatnak megfelelően 1,5 kg Mg kocka 

formában adagolt előötvözetet. A 9. táblázat alapján a határérték 0,45-0,65%-os tartományba 

csak a magnéziummal ötvözött utolsó két kísérlet esett bele. 

Megállapítható, hogy ahol nem használtam Mg előötvözetet ott nem elég a tömbben és a 

visszajáratott hulladékban lévő magnézium mennyisége, hisz a magnézium ötvöző az olvasztás 

és a gáztalnítás hatására oxidálódhat.  
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8.1.7.3 Stroncium 

A stroncium az Al-Si öntészeti ötvözeteknél használatos minőségjavító ötvöző. Célja, hogy 

az olvadékba bekerülve az Al-Si ötvözet eutektikumának kristályosodásakor hosszabb idő 

intervallumban tudja biztosítani a szilícium kedvező morfológiájú kristályosodását, ezáltal 

javítja a mechanikai tulajdonságait. A 39. ábrán a kísérletek során mért stroncium tartalom 

látható. 

 

39. ábra A kísérletek során mért stroncium tartalom 

A 39. ábra alapján megfigyelhető, hogy a stroncium értékek az utolsó három kísérlet során 

érték el a cég által előírt minimum értéket. Az utolsó két kísérlet alapján érthető, hiszen csak 

annál a két kísérletnél történt ötvözés stronciummal. A „Titán boridos tisztító sóval” kísérlet 

esetén valószínűleg a visszajáratott hulladék stroncium tartalma magasabb volt. A többi 

kísérlet során a stroncium értékei közel megegyeznek, ez a visszajáratott hulladék, illetve a 

szekunder tömb ötvözöttségének köszönhető. Mint az a 9. táblázatban látható a stroncium 

tolerancia értéke 0,0150-0,0300 % (150 és 300 ppm) között van, ezt az értéket csak ötvözéssel 

lehet elérni, mivel a stroncium hajlamos a leégésre, így a kívánt mennyiség előötvözet 

hozzáadásával könnyen elérhető. 
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8.1.7.4 Bór 

Az elmélet azt feltételezi, hogy az alumínium dendritek csírái TiB2 részecskékben jelennek 

meg és növekednek, az Al-Ti-B előötvözet beadagolása után. A kísérletek során kapott bór 

értékeket a 40. ábrán mutatom be. 

 

40. ábra A kísérletek során mért bór tartalom 

A 40. ábrán látható az egyes kísérletek során mért bór tartalom. A vevő által nincs 

meghatározott minimum és maximum értéke a bórnak. Mint az a diagramból is látható 

legjobb eredményt a „Titán boridos tisztító sóval” kísérlettel lehetett elérni. 

Ami érdekesség ebben a diagramban még, hogy az utolsó két mérés esetén a bór mértéke 

olyan kevés ppm-et mutat, mint az ötvözetlen kísérlet esetén. Ez arra utalhat, hogy a bór Ti-

tartalmú ötvözetekben többnyire nem oldott formában, hanem valamilyen vegyület 

formájában van jelen. Lehetséges, hogy a vegyületfázisok térbeli eloszlása az olvadékban nem 

egyenletes, mert leülepedtek a TiB2 szemcsék Az sem kizárt, hogy ez utolsó két kísérlet során 

a spektrométer mérési pontatlansága miatt kaptam nem megfelelő eredményt.  
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8.1.7.5 Titán 

A titán az alumínium öntészeti ötvözeteknél a szemcsefinomításban, azaz a primeren 

kristályosodó α-fázis szemcseméretének finomításában játszik nagy szerepet. A 

szemcsefinomítást előötvözetek esetén gáztalanítás után, míg titán tartalmú sóknál a 

gáztalanításkor történő sóadagoláskor végeztem.  

Sókkal történő szemcsefinomításnál a káliumtitánhexafluorid (K2TiF6) és/vagy a 

káliumbórtetrafluorid (KBF4) játszik fontos szerepet. Az elv ugyanazon alapul, mint az 

előötvözeteknél, fémmel érintkezve a sók elbomlanak és felszabadulnak a hatékony elemek 

(titán, bór). 

Mint az a 9. táblázatban is látható, a vevői követelmények szerint 0,25 m/m%-os maximum 

értéket írnak elő. A kísérletek során elért titán tartalmak a 41. ábrán láthatók. 

 

41. ábra A kísérletek során mért titántartalom 

Mint az a 41. ábrán jól látható, hogy amikor AlTi5B1 ötvöztem, akkor volt elérhető a 

legmagasabb titán tartalma az adott olvadéknak. A jobb szemcsefinomítás érdekében a titán 

tartalom növelését, azaz az adagolt előötvözet és só mennyiségének a növelését javaslom, 

hogy megközelítse a 0,25 m/m%-ot.  
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8.1.8 Termikus analízis során kapott diagramok kiértékelése 

Termikus analízissel vizsgálhatjuk azon folyamatokat, amelyek során hőtermelődés, vagy 

hőelvonás játszódik le. Esetünkben a likvidusz és eutektikus hőmérsékletnél bekövetkezett 

hőmérséklet változást, azaz a szemcsefinomítás és a módosítás mértékét vizsgáltam. 

A lehűlési görbéket a kísérletek esetében a 42. ábrán összesítettem. 

 

42. ábra A mérések során kapott lehűlési görbék 

Az 1. jelölt pirossal bekarikázott terület a likvidusz hőmérséklet közeli lehűlési görbe 

szakasz, ahol az α-fázis szemcsefinomítási folyamatai mennek végbe. A likvidusz 

hőmérséklethez (ΔTL) tartozó szemcsefinomítás mértékét a 43. ábrán látható lehűlési 

görbével szemléltetem. 

 

43. ábra Likvidusz hőmérséklethez tartozó lehűlési görbe szemléltetése  

ΔTL 

1 

2 

ΔTLU 

ΔTLO 
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A 2. jelölt pirossal bekarikázott terület az eutektikus hőmérséklet közeli lehűlési görbe 

szakasz, ahol az eutektikum kristályosodása során a második fázis, a Si kristályosodását 

befolyásoló folyamatok zajlanak le. Az ehhez tartozó értékek megértésére a 44. ábrán látható 

lehűlési görbét készítettem. 

 

44. ábra Eutektkus hőmérséklethez tartozó lehűlési görbe szemléltetése 

8.1.8.1 Szemcsefinomítás mértékének a kiértékelése 

A szemcsefinomítás során bekövetkezett hőmérsékletváltozásokat a 45. ábrán mutatom 

be. 

 

45. ábra Likvidusz hőmérséklet közelében mért értékek az egyes kísérletek során 

ΔTSO 

ΔTSU 

ΔTE 
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A többi mérés során alacsonyabb hőmérsékleten (kivéve a „titán boridos tisztító sóval”) és 

később indult meg ugyanez a folyamat. A termikus analízis során kapot értékeket minden 

mérés végén a gép egy táblázatban összesíti. Ezeket az eredményeket a 10. táblázatban 

összesítve mutatom be.  

10. táblázat ΔTL különböző kísérletek esetén 

 

Mint az a 45. ábrán és a 10. táblázatban is jól látható, a primer szilárdoldat 

szemcsefinomításával kapcsolatban a legkedvezőbb értéket a „Titán boridos tisztító sóval" és 

"Titán boridos tisztító só nélkül" kezeléseknél kaptam. Itt indult meg a legmagasabb 

hőmérsékleten az α-fázis kristályosodása (TLU=613,6°C és TLU=614,4°C), és a ΔTL értékek is 

itt a legkisebbek (0,8°C és 0,7°C). A többi mérés során alacsonyabb hőmérsékleten és később 

indult meg ugyanez a folyamat. Amennyiben stronciumot is adagolunk az olvadékba (az 

eutektikum módosítása érdekében), úgy az a mért adatok alapján elvette a beadagolt Ti és B 

hatását. 

  

°C sec °C sec °C sec °C sec °C sec °C sec

TLU 609,5 28,6 609,7 29,8 613,6 19,2 614,4 21,4 609,0 33,6 609,1 28,8

TLO 610,6 35,2 611,2 36,2 614,4 24,0 615,1 27,2 610,5 40,4 610,1 34,0

ΔTL 1,1 6,6 1,5 6,4 0,8 4,8 0,7 5,8 1,5 6,8 1,0 5,2

Ötvözetlen
Titán sós, 

tisztító só nélkül

Titán boridos, 

tisztító só nélkül

Titán boridos, 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal
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8.1.8.2 Módosítottság mértékének a kiértékelése 

A stroncium módosító hatását a 46. ábrán mutatom be 

 

46. ábra Eutektikus hőmérséklet közelében mért hőmérséklet értékek az egyes mérések során 

A 46. ábrán is jól látható, hogy a stronciummal ötvözött kísérletek során az eutektikum 

szilícium fázisának csíraképződése majd kristályosodása megy később végbe, mint a többi 

esetben, ahol nem történt ötvözés.  

A termikus analízis során kapott értékeket minden mérés végén a gép egy táblázatban 

összesíti. Ezeket az eredményeket a 11. táblázatban összesítve mutatom be. 

11. táblázat ΔTE különböző kísérletek esetén 

 

A 11. kapott értékek megértésében a 44. ábra segít. 

A 46. ábrán és a 11. táblázatban is jól látható, hogy a stronciummal ötvözött kísérletek 

során az eutektikum szilícium fázisának csíraképződése, majd kristályosodása alacsonyabb 

hőmérsékleten indul meg (558,0 °C és 558,5 °C) és megy végbe, mint a többi esetben.  

°C sec °C sec °C sec °C sec °C sec °C sec

TSU 561,5 212,2 561,1 214,4 560,1 179,0 562,2 202,6 558,5 218,8 558,0 198,2

TSO 564,2 270,2 563,8 262,6 562,7 225,0 564,3 253,8 561,6 257,2 560,2 230,8

ΔTE 2,7 57,4 2,7 48,2 2,6 46,0 2,1 51,2 3,1 38,4 2,2 32,6

Ötvözetlen
Titán sós, 

tisztító só nélkül

Titán boridos, 

tisztító só nélkül

Titán boridos, 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal
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Így elmondható, hogy a termikus analízis során kapott értékek alapján a két stroncium 

adagolásos kísérlet érte el a legjobb eredményt az eutektikum módosítására (ami nem 

meglepő, hiszen csak itt adagoltunk az eutektikum módosítását kiváltó előötvözetet). 

A mérések során megállapítottam az eutektikus maximum hőmérséklet-változást 

(∆TE,G
Al−Si), amely a 21. képlet alapján számítható [54]: 

∆TE,G
Al−Si = TE,G, módosítatlan

Al−Si − TE,G, módosított
Al−Si  [oC]  (21) 

,ahol 𝐓𝐄,𝐆, 𝐦ó𝐝𝐨𝐬í𝐭𝐨𝐭𝐭
𝐀𝐥−𝐒𝐢  a lehűlési görbéről leolvasott eutektikus maximum hőmérséklet [oC], 

𝐓𝐄,𝐆, 𝐦ó𝐝𝐨𝐬í𝐭𝐚𝐭𝐥𝐚𝐧
𝐀𝐥−𝐒𝐢  pedig a módosítatlan ötvözethez tartozó eutektikus maximum hőmérséklet 

[oC], ami a kémiai összetétel alapján a 22. képlettel számítható [55]. 

TE,G, módosítatlan
Al−Si = 577 −

12,5

CSi
∙ (4,43 ∙ cMg + 1,43 ∙ cFe + 1,93 ∙ cCu + 3,0 ∙ cMn) [oC] (22) 

,ahol 𝐜𝐒𝐢, 𝐜𝐌𝐠, 𝐜𝐅𝐞, 𝐜𝐂𝐮 és 𝐜𝐌𝐧 a jelölt elemek koncentrációja [m/m %] 

A kísérletekhez számított elméleti eutektikus hőmérséklethez tartozó értékeket a 12. 

táblázatba összesítettem. 

12. táblázat Az elméleti eutektikus hőmérskélethez számított értékek 

 

A kísérletek során a meghatározott ∆TE,G
Al−Si változásokat a 47. ábrán mutatom be. 

 

47. ábra ΔTE,G változás az egyes kísérletek során 

Ötvözetlen
Titán sós, 

tisztító só nélkül

Titán boridos, 

tisztító só nélkül

Titán boridos 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal

TEUT (°C) 569,6 569,6 569,5 569,6 567,9 568,0
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Mint az ábrán is jól látható, hogy a legnagyobb eutektikus hőmérséklethez tartozó változást 

a „titán boridos, tisztító sóval, stronciummal” kísérlettel értem el. 

8.1.9 Brinell keménységmérés kiértékelése 

A keménységméréshez a szakítópálcákból levágott „feleslegből” készítettem a mintákat. A 

méréseim során 10 mm átmérőjű acélgolyót használtam, minden felületen 3x mértem és azok 

átlagai adták meg a HB átlag értéket.  

Egy kísérlet sorozaton belül 5 minta állt a rendelkezésemre, amiknek az eredményeit a 48. 

ábrán mutatom be. 

 

48. ábra A mérések során kapott Brinell keménység értékek 

Méréseim megkezdése előtt számításokat végeztem, a 8.1.3.6 fejezetben leírtak alapján. 

Szakirodalom szerint az alumíniumhoz tartozó terhelési tényező K=5 értéket vesz fel, ami a 

mérések után ötvözöttségtől függően 16-100 HB értéktartományba esik. 

Mint az a 48. ábrán is látható, a méréseim a szakirodalom alapján megadott 

értéktartományba estek. A 9. táblázat alapján a vevő által előírt keménységi értékek 53-70 HB 

közöttiek kell, hogy legyenek, amit a 48. ábrán két piros vonallal jelöltem. A minimum értéket 

mindegyik kísérlet során elértem. Ahol stronciummal illetve magnéziummal ötvöztem, ott a 

keménységi értékek nőttek az ötvöző tartalom miatt. Mivel ezek az értékek már a vevői 

tolerancián kívül esnek, ezért érdemes a magnézium mennyiségét 20%-al csökkenteni, hogy 

csökkenjen az anyag keménysége. A stroncium esetében ez 1,4 kg-ot és a magnézium 

esetében 1,2 kg-ot jelent. 
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8.1.10 Szakítóvizsgálatok kiértékelése 

A kísérletek során a szakító vizsgálatokhoz kokillába külön öntöttem a próbadarabokat. 

Ezekből a próbadarabokból kerültek kimunkálásra a szakító mintadarabok. 

Mint az a 9. táblázatban is látható a vevő által előírt minimum 125 MPa szakítószilárdság - 

Rm (piros vonallal jelölt) értéket a 49. ábra alapján az ötvözetlen kísérleten kívül minden 

méréssel elértem. 

 

49. ábra A mérések során kapott szakítószilárdsági értékek 

A szakítószilárdságra sok tényező van hatással, nem csak a módosítottság befolyásolja. Ezek 

közül a legalapvetőbbek: 

- - Kémiai összetétel: eltérő Mg-mennyiségeket mértem színképelemzéssel, amelyek 

közvetlenül befolyásolják az ötvözetben lévő Mg-tartalmú intermetallikus 

vegyületek (pl. Mg2Si) mennyiségét és méretét, ezáltal a szakítószilárdságot is. 

- - Lehűlési sebesség: minden kísérlet során előmelegített fém kokillába öntöttem. 

További méréssel, pl. SDAS méréssel volna igazolható, hogy a lehűlési sebesség 

minden mérés esetén azonos volt. 

- -Eutektikum módosítottsága: ezt a szakítópálcák szövetszerkezetének vizsgálatával 

lehetne igazolni 
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Az ábrán az is megfigyelhető, hogy a legjobb szakítószilárdsági értéket a „titán boridos 

tisztító sóval” értem el. Ahogy fentebb felsoroltam, nem csak egy változó van hatással a 

szakítószilárdságra, hanem sok más is. Ennek függvényében további vizsgálatok nélkül nem 

jelenthetjük ki egyértelműen, hogy melyik változó a meghatározó.  

Ami egyértelműen látható az ábrán, hogy az ötvözetlen mintán kívül minden érték megfelel 

a vevő által előírt minimum értékének. 

A 50. ábrán a legjobb adathoz tartozó (szakítószikárdsági) diagramot mutatom be. Mint a 

diagramon is jól látható „titán boridos tisztító sóval” kísérlet esetén megfelelő mennyiségű 

stroncium mellett elegendő ahhoz, hogy magas szakítószilárdságot és nagymértékű nyúlást 

érjünk el az adott ötvözetben.  

 

50. ábra Legjobb szakítószilárdságot eredményező mérés 

Az 51. ábrán egy ötvözetlen mintának láthatjuk a szakító diagramját. Ez a minta azért 

érdekes, mert a teljes szakítási folyamat alapján egy rideg anyagviselkedésre lehet 

következtetni. 
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51. ábra Legrosszabb szakítószilárdságot eredményező mérés 

Ami ezen felül még érdekes, hogy az ötvözetlen minták esetében majdnem mindnél ezt 

tapasztaltam. Véleményem szerint mivel egy nem gáztalanított, semmilyen sókezelésen, 

illetve általam történő ötvözésen sem esett át az olvadék, ezért valamilyen oxid, vagy 

salakzárvány okozhatta a szakadást. 

A 52. ábrán egy szakító próbatest felületéről sztereomikroszkóppal készítettem képet. 

 

52. ábra Szakító próbatest felületéről készített sztereomikroszkópos felvétel 

A 52. ábrán piros szaggatott vonallal jelölt területen különálló dendritek láthatók. Ezek 

között, a dendritközi régiókból hiányzik az eutektikus szövet, tehát ott denritközi porozitás 

van. Jól látható, hogy fényesebb a felülete ezeknek a dendrites részeknek. 
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Az ilyen és ehhez hasonló, fényesebb felületű helyeken SEM (1000x nagyításban) segítségével 

nagyon vékony oxidhártyákat lehet találni.  

Az 53. ábrán látható gyűrődések (nyilak) egy nagyon vékony oxidhártya jelenlétét jelzik, ami 

akadályozta a dendritközi táplálást, ezzel dendritközi porozitást kiváltva. Ilyen vékony hártyák 

főleg formatöltéskor képződnek. 

 

53. ábra Szakító próbatest felületéről készített SEM felvétel (1000x nagyítás) 

Az egyes kísérletekhez tartozó szakadási nyúlási (A) értékeket az 54 ábra mutatja be. 

 

54. ábra A mintavételezések során kapott nyúlási értékek 
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A vevői előírásban, mint az a 9. táblázatban is látható, a nyúlás értéke 4%. Mint az ábrán is 

látható, a nyúlások átlagai nem érik el a kívánt értéket. Úgy vélem, ez az érték elérhető, mivel 

a legyártott öntvényeknél történő ellenőrzés során ilyen probléma nem merült fel. 

Valószínűsíthető, hogy megoldást jelentene, hogy ha a készre öntött szakító próbatestek 

öntésére alkalmas fémkokilla esetében a jelenleginél is jobban elkerülhető volna az 

oxidhártyák és a levegő besodrása. Ezt a beömlőrendszer kialakításának módosításával, illetve 

kerámiaszűrő alkalmazásával volna célszerű kipróbálni. Azonban elengedhetetlen a jobb 

mechanikai tulajdonságok javítása érdekében a kiinduló olvadék zárványtartalma esetében a 

„Nem szennyezett” minősítést elérni. 
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9. Összefoglalás 

Munkám során üzemi körülmények között az AlSi7Mg0,6 öntészeti ötvözet szilárdsági 

tulajdonságait vizsgáltam 6 féle kísérletsorozatban, valamint a titán a titán- és bórtartalmú 

előötvözet és tisztító só jótékony hatásainak összehasonlító vizsgálatát végeztem el. 

Az első kísérlet alapján egy általam nem ötvözött, illetve a fémkezelési folyamat a 

gáztalanítás nélkül zajlott le. A hőntartó kemencébe történő átcsapolás után a felületről a 

csapolásból származó alumínium habot leszedtem, majd vizsgáltam az olvadékot. 

A második- és harmadik kísérletsorozatban titán- és bórtartalmú (AlTi5B1) előötvözetet 

használtam szemcsefinomítási célból. Az előötvözetet két külön gáztalanítási folyamatban 

vizsgáltam. Az egyik folyamat során tisztító sót, (Elimoxal KF30), míg a másik esetben tisztító 

sót nem alkalmaztam.  

A negyedik kísérletsorozatnál titán tartalmú tisztító sót (Affigral G20) használtam 

szemcsefinomítási célból. 

Az ötödik kísérletsorozatnál a jelenleg alkalmazott üzemi technológiát alkalmaztam. A 

gáztalanítási folyamat előtt a fémet stronciummal és magnéziummal (ötvözet korrekció 

céljából) ötvöztem. A gáztalanítási folyamat során került bele a KF30-as tisztító só. A 

gáztalanítási folyamat után titán- és bórtartalmú (AlTi5B1) előötvözetet adagoltam a hőntartó 

kemencébe.  

A hatodik kísérletsorozat az ötödiktől annyiban tér el, hogy Affigral G20 titán tartalmú 

szemcsefinomító és tisztító sót alkalmaztam.  

A kísérletsorozatok során kapott legfontosabb paramétereit a 13. táblázatban foglalom 

össze. 
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13. táblázat Kísérletek paramétereinek összegzése 

 

A termikus analízis során kapott eredmények alapján elmondható, hogy a titán és bór 

valóban szerepet játszik az olvadék szemcsefinomításában, mind előötvözet, mind pedig 

tisztító só formájában.  

A stroncium pedig szerepet játszik a szilárdsági tulajdonságok javításában, és az eutektikum 

kristályosodási hőmérsékletének és az eutektikus Si fázis módosításában is. 

Mint az a 13. táblázatból is látható, hogy „Titán sós, tisztító só nélkül” és a „Titán boridos 

tisztító sóval” kísérletek között csak a Sr tartalomban van eltérés. 

A stronciummal ötvözött minták esetében jó módosítottsági fokra utal a termikus analízis. 

A kapott K-értékek alapján az olvadék tisztasága üzemszerű körülmények tisztító só 

használatakor volt a legmegfelelőbb, nem számított, hogy az adott só tartalmazott-e titánt, 

vagy sem a só minden esetben elvégezte tisztító hatását.  

  

Kísérletek Ötvözetlen

Titán sós, 

tisztító só 

nélkül

Titán boridos, 

tisztító só 

nélkül

Titán boridos 

tisztító sóval

Titán sós 

stronciummal

Titán boridos, 

tisztító sóval, 

stronciummal

K-érték kezelés után 4,85 0,3 2,4 0,25 0,5 0,55

K-érték változása 

kezelések hatására [%]

Viszonyítási 

alap
-94 -51 -95 -90 -89

Sűrűség-index kezelés 

után [%]
7,2 0,2 1,4 0,8 0,7 0,5

Sr tartalom [ppm] 76,3 101 84,9 163 295 289

B tartalom [ppm] 1,4 22,8 32,2 45,5 3,6 1,2

Ti tartalom [m/m%] 0,07 0,13 0,14 0,12 0,08 0,09

Szakítószilárdság [Mpa] 115 164 139 178 146 161

Brinell 

keménységmérés [HB]
60 66 63 66 79 73

Szakadási nyúlás [%] 0,6 2,1 1,2 2,7 2,1 1,9
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10.  Javaslattétel 

Kutatómunkám eredményei alapján a vállalatnál technológia módosítási javaslatot tettem, 

miszerint a titánnal és bórral való ötvözés elengedhetetlen egy ilyen autóipari beszállítónál, 

valamint a kapott eredményeimből is látható annak jótékony hatása. További észrevételem, 

hogy a fém tisztasága tovább javítható a cégnél megtalálható FDU MTS gáztalanító gép 

paramétereinek a módosításával.  
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