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ELŐSZÓ 

 

A primer acélgyártási folyamatok (konverteres acélgyártás, elektroacélgyártás) során elkészült nyers-

acél az üstmetallurgiai műveletek során válik az előírásoknak megfelelő összetételű és tisztaságú kész-

acéllá. A folyékony készacélt a metallurgiai folyamat végén kristályosítani szükséges – lehetőleg – a to-

vább feldolgozáshoz legmegfelelőbb alakban és méretben. 

A vas- és acélmetallurgia ősének tekintett bucavasgyártásnál még nem volt folyékony olvadék, csak 

szilárd vascipó, így akkor még nem volt igény az öntésre. Más fémeket azonban sikerült már évezredek-

kel ezelőtt megolvasztani, így ez a fajta alakadási technológia komoly múlttal rendelkezik. Míg a forma-

öntés során (akár az egyedi daraboknál is) többnyire – újrafelhasználható – homokból készül az öntőfor-

ma, addig az acélmetallurgiai folyamatok lezárásaként alkalmazott öntés során cél korábban a nagysoro-

zatban leöntött egyforma méretű és alakú acéltuskó volt, manapság a folyamatos öntőgépen önthető acél-

buga. Annak oka, hogy mégis mindkét öntési eljárás – a tuskóöntés ill. a bugaöntés – ismertetésre kerül 

ebben a jegyzetben, az, hogy egyrészt a hagyományos (kokilla) tuskóöntés segítségével könnyebben 

megérthető a folyamatos öntés technológiája, másrészt vannak olyan mennyiségek, minőségek, alakok és 

méretek, amelyek folyamatos öntéssel technikai okok miatt ma még nem önthetők vagy csak gazdaságta-

lanul. 

Az acélt nem lehet a kemencéből közvetlenül kristályosítani, hanem egy közbenső edényt (üstöt) kell 

használni. Kezdetben az üstöt mindössze a szállításra alkalmazták, azonban ez a feladat folyamatosan 

bővült, ma már az acélgyártás kulcsfontosságú eszköze. Az üst a primer kemencék (oxigénes konverter és 

elektrokemencék) témakörhöz, az üstmetallurgiához és az acélöntéshez is szervesen kapcsolódik, azaz a 

fenti jegyzetek mindegyikének ugyanúgy része. A szerzők (a primer acélgyártásról ill. az üstmetallurgiá-

ról szóló jegyzetek szerzőinek) döntése volt, hogy ebben a jegyzetben kerüljenek bemutatásra az üsttel 

kapcsolatos tudnivalók. 

 

Az üstmetallurgia során elkészült készacél az általános célokra megfelel, azonban vannak olyan spe-

ciális elvárások, amelyek csak a leöntött acél struktúrájának módosításával, ill. tisztaságának javításával 

teljesíthetők. Ezeket a speciális igényeket csak egyéb speciális acélmetallurgiai eljárásokkal lehet teljesí-

teni, amik bár nem használatosak az összes acélműben – főleg kis és közepes üzemekben, – mégis fontos 

az ismeretük. 

 

Az Acélöntés, speciális acélgyártás című jegyzet elsősorban az elméleti vonatkozásait foglalja össze 

az öntésnek, a gyakorlati része Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológiatervezésének, tech-

nológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai című jegyzetben kerül ismertetésre. A társszerzős jegyzet 

fejezetei közül Harcsik Béla elsősorban az öntőüsttel (1., ill. 2.1-2.2 ), ill. a tuskóöntés technológiájával 

(3.fejezet) kapcsolatos fejezeteket állította össze, továbbá közreműködött a folyamatos öntés ismertetésé-

nél is (4.4.1-4.4.4, 4.4.11, 4.5-4.6, 4.8 fejezetek). Réger Mihály elsősorban a kristályosodással, dúsulással 

összefüggő 2.3-2.8 ill. 4.4.5-4.4.10 fejezeteket dolgozta ki, de közreműködött a 4.1-4.3 ill. 4.7 fejezet 

összeállításában is, míg a speciális olvasztó ill. átolvasztó eljárásokról szóló 5. fejezet Károly Gyula ösz-

szeállításában készült. A jegyzethez tartozó videofelvételek a Dunaferr szakembereinek munkája. 
 

 

 

Miskolc, 2013. április 

 

 

 

Szerzők 
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1. ÜST 

Csapoláskor az acél az öntőüstbe kerül, ahol az üstmetallurgiai kezelés is történik. Az öntőüstnek, 

(mivel a folyamatos öntés során alkalmazott közbensőüstnek minden esetben a teljes neve használatos, 

ezért az öntőüstöt röviden csak üstként szokás említeni) tehát nem csak szállítási és tárolási igénybevéte-

leknek kell eleget tennie, hanem a metallurgiai folyamatokban is részt kell vennie. Feladatai a követke-

zők: 

− tárolás: 

−  egy adagnyi acélnak el kell férnie benne (a nagyterű Siemens-Martin kemencéknél több 

üstbe is történt egy-egy adag csapolása), 

− az acélgyártás és öntés összehangolása miatti változó hosszúságú időszakokban biztonsá-

gosan és elhűlés veszélye nélkül tárolja az acélt, 

− szállítás során az üst az üstmetallurgiai állomásra, majd onnan az öntőműbe kerül, ezért fontos, 

hogy daruval rakodható legyen, illetve szállítható áthúzókocsival és vasúti szerelvénnyel, 

− lehetőséget biztosítson az alábbi üstmetallurgiai műveletek elvégzésére: 

− inertgázos alsóöblítés, 

− indukcióskeverés, 

− ívfényes hevítés, 

− kémiai hevítés, 

− vákuumozás, 

− porbefúvás, 

− porbeles kezelés, 

− ötvözés, 

− salakképzés és eltávolítás, 

− ellenálljon a fürdőmozgás és a salak eróziós hatásának, 

− megóvja az acélt a túlzott elhűléstől, 

− lehetőséget nyújtson az öntés kivitelezésének. 

 

Ahhoz, hogy felsorolt számos feladatnak megfeleljen az üst, körültekintő tervezés és kivitelezés 

szükséges. 

 

1.1. Az üst felépítése 

Az üst felfelé bővülő csonkakúp alakú alul zárt, felül nyitott edény. A nagy igénybevétel miatt örege-

désálló acéllemezből készül (páncél), csavarozással, hegesztéssel (1. ábra), vagy szegecseléssel - elsősor-

ban kisebb méretben – (2. ábra) történő rögzítéssel. A daruval végzett szállítás miatt – a megtöltött állapo-

ti súlypont felett elhelyezett – kettő darab csappal van ellátva az üst, hogy megtöltve is stabil maradjon. 

Az üst méreteit úgy kell megválasztani, hogy – munkavédelmi okok miatt – a falazattal ellátott üstöt a 

teljes adag legfeljebb a 7/8-áig töltse meg. 
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1. ábra Hegesztett öntőüst [1] 

 

 
 

2. ábra Szegecselt öntőüst [1] 

 

1.2. Üstfalazás, falazat javítása 

A páncél és az olvadék között tűzállófalazat helyezkedik el (3. ábra), ami a salak bázicitásának meg-

felelő és a gyártmányszerkezet szerint előírt tűzállóságú anyagból (1. táblázat) készül. Mivel ma már a 

nagy acélművek kizárólag bázikus salakkal dolgoznak, ezért az üst is bázikus falazattal van ellátva. A 

falazat készülhet falazott és döngölt kivitelben.  
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3. ábra Üstfalazási rajz [2] 

 

 

1. táblázat Üsttéglák jellemző összetétele [2] 

 

 MgO, % CaO, % Fe2O3, % SiO2, % Al2O3, % 

Fenéktéglák 94,5-96 1,7-2,0 0,4-0,8 0,6-1,0 0,8-1,5 

Oldalfal téglák 96,0-98,0 1,1-1,9 0,4-0,7 0,4-0,8 0,2-0,8 

 

A páncél mellé közvetlenül egy úgynevezett állandó bélés kerül, ennek a „munkabélés”-nek a meg-

hibásodása (pl. fugáknál) biztonsági védelmet biztosít. Ez a munkabélés tűzállóbetonból vagy laptéglák-

ból (kisebb vastagságú téglákból) áll. 

Falazott üstben az oldalfal idomtéglákból készül, amik közé falazáskor dilatációt biztosító papírt he-

lyeznek el. Az egyes téglasorok közé, illetve mögé por alakú őrleményt szórnak a megfelelő zárás céljá-

ból. A döngölt falazat döngölőbetét és az állandó bélés közé bejutatott anyag vibrációval történő tömörí-

téssel készül (4.ábra). A döngölt falazatnál is a két felső zárósor téglákból készül. 
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4. ábra Öntőüst döngölésére szolgáló gép sémája [1] 

 

A fenék többnyire szintén téglákból készül, hogy a kagylót (5a-b. ábra) és a – egy vagy több – a 

öblítőtéglát (6. ábra) (inertgázos öblítéshez) befogadó tégla (öntőkő vagy méhszájtégla) könnyen cserél-

hető legyen. A kagylót és öblítőtéglát lehet belülről és kívülről is beépíteni. Természetesen a külső behe-

lyezés szerencsésebb és sokkal elterjedtebb is a nagyüzemekben a gyors és biztonságosabb elvégzése mi-

att. 

 

 
 

5. ábra A kagyló behelyezésének módjai (a-külső, b-belső) [3] 

 

 
 

6. ábra Öblítőtégla beépítése az öntőüstbe [3] 
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A döngölt falazat előnye, hogy kedvezőbb költségű, mert nem kell a téglák „kiégetését” is megfizet-

ni, illetve könnyebb a döngölőanyag szállítása, tárolása és a kőművest fizikailag is kevésbé terheli. 

 

A falazat javítása többnyire visszabontás után történik, mert nem túlzottan tartós a foltokban történő 

javítás. 

 

A falazást részletesebben a „Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológiatervezésének, 

technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai” című jegyzet ismerteti. 

 

1.3. Üst hevítése 

Az üst falazása után (különösen a döngölt falazatnál) elengedhetetlen a falazat kiszárítása. Ehhez a 

páncélt perforálják szabályos távolságokba elhelyezett furatokkal. A szárítás akár 24 órát is elérhet, a 

pontos felfűtési programot a falazóanyagot beszállító cég határozza meg. 

Általában előírás, hogy kiemelt minőségeket nem lehet friss falazású üstbe önteni, hanem első adag-

ként (öblítőadag) egy igénytelenebb acélt csapolnak bele. 

Minden csapolás előtt hevíteni kell az üstöt, még akkor is, ha néhány órával korábban használták, 

mert a „hideg” üst jelentősen le tudja hűteni az adagot. 

Az üstnek a méretétől és falazat korától (az üstkampány végén elvékonyul a fal) nemcsak a befoga-

dóképessége és súlya függ, hanem a hőszigetelő/-tartó képessége is. Az acél tömegétől függő üstben való 

lehűlését a 7. ábra mutatja be.  

 

 
 

7. ábra Az acél üstben történő lehűlésének értéke különböző befogadóképesség esetén [4] 

 

Az üsthevítés fekvő vagy álló pozícióban gázzal történik. Az égő a költséghatékonyság miatt gáz-

oxigén üzemű. 
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1.4. Inertgázos alsóöblítés 

Az inertgázos öblítés már a csapolás kezdetétől akár az öntésig tarthat. Az áthúzókocsiba épített csat-

lakozót összekötik az üstfenékbe épített öblítőtégla (6. ábra) csonkjával. Az üstbe a mérettől függően 

nemcsak egy darab öblítőtéglát szokás építeni, hanem 2-3 darabot is (8. ábra). 

 

 
 

8.ábra Üstfenék rajz [2] 
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2. ÖNTÉS 

2.1. Öntési megoldások 

Az üst nyitása történhet dugóval és tolózárral. Lehet egy vagy két kagylóval, illetve ugyanennyi du-

góval vagy tolózárral ellátni az üstöket. Ezeket általában nagyobb öntödékben, illetve tuskóöntéssel fog-

lalkozó acélművekben szokás alkalmazni a gyorsabb és egyenletesebb az öntés elérésére. 

 

2.1.1. Dugós üst 

A dugó mozgatása egy mechanikus szerkezettel történik (9. ábra). A dugót előzetesen készítik el, 

majd szárítják. A dugó a köracélból készült dugószárra szerelt dugófejből (10. ábra) és csőtéglákból áll. A 

dugófej zsinórmenettel, vagy egyéb megoldással rögzítik, ráhelyezik a csőtéglákat, amelyek fugáit tűzál-

lóhabarccsal tömítik, végét fakockával és csavarral lezárják. Az elkészült dugókat dugószárító kamrákban 

tárolják a felhasználásig. 

A dugós üst mára a nagy acélművekből kiszorult, elsősorban öntödékben használatos. A dugószerke-

zet viszont a folyamatos öntésnél a közbensőüstben gyakori megoldás a nagy pontossága és gyorsasága 

miatt. 

 

 
 

9. ábra Dugós üst félmetszet-félnézete [3] 
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10. ábra A dugófej ráerősítése dugószárra [3] 

 

2.1.2. Tolózáras üst 

A tolózáras öntés az üst fenekére szerelt tolózárral történik (11-12. ábra), a mozgatása hidraulikus 

megoldású. Az üstfenékbe helyezett fix kagyló és a tolózárra szerelt mozgókagyló azonos átmérőjű fura-

tának találkozásával szabályozható az öntés intenzitása. A tolózáras üst nyitása-zárása jól automatizálha-

tó. 

Az öntőüst tolózárának előnye a dugóval szemben, hogy többször is felhasználható, emberi erőt nem 

igényel, automatizálható. Hátránya azonban, hogy ha megszakad – akár percekre is – az öntés, beleder-

medhet az acél a kagylóba, amit csak oxigénnel lehet eltávolítani. Ezért csapolást megelőzően a kagylóba 

tűzállóhomokat szórnak, hogy az acél ne folyjon be és szilárduljon a kagylóba (13. ábra). 

 

 
 

11. ábra Üsttolózár szerkezete [5] 
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12. ábra Üstre felszerelt tolózár-mozgató berendezés [6] 

 

 
 

13. ábra Üstre felszerelt tolózár behomokolva [2] 

 

2.2. Öntési hőmérséklet 

Az öntési hőmérséklet meghatározása nagyon fontos feladat, mert mind a túl meleg, mind a túlzottan 

hideg olvadék a tuskó/buga/bramma minőségét rontja. Az öntési hőmérsékletet úgy kell meghatározni, 

hogy az öntés végén is meghaladja 10-30 °C-kal az olvadáspontot. 

A szükséges öntési hőmérséklet beállításához az acélgyártás – egy periódusú acélgyártás esetén az 

üstmetallurgiai kezelés – során szükséges túlhevítés pontos meghatározásakor figyelembe kell venni: 

− az acél összetételét – az ötvözők, szennyezők különböző mértékben csökkentik az acél olvadás-

pontját (2. táblázat), 

− az üst hőállapotát, 

− az öntés időtartamát, öntésre várás és manipulációs időt, amik alatt az üst méretétől függ a lehűlés 

mértéke (7. ábra). 
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2. táblázat Elemek olvadáspont csökkentő (tlikv) hatása az acélolvadékban [2] 
 

Elem 1 % elemre eső olvadás-

pont-csökkenés °C-ban 

Hidrogén 1300 

Nitrogén 90 

Oxigén 80 

Karbon 73 

Foszfor 30 

Kén 25 

Titán 20 

Arzén 14 

Cink 10 

Szilícium 8 

Mangán 5 

Réz 5 

Nikkel 1 

Molibdén 2 

Vanádium 2 

Kobalt 1,5 

Volfrám 1 

Alumínium 0 

 

öntmanötvüstlikvcsap tttttt   

ahol tcsap=  csapolási hőmérséklet,  °C 

 tüst = üst hűtő hatása,  °C 

 tötv = ötvözés hűtő hatása,  °C 

 tman. = manipuláció hűtő hatása, °C 

 tönt = öntés ideje alatti hőmérséklet esés, °C 

 

2.3. Az acél kristályosodása 

Az acél öntése kezdetben homokformákban történt, de hamarosan elterjedt a fémből készült kokillák 

használata, mivel így a tovább feldolgozásra alkalmasabb, kedvezőbb felülettel és kedvezőbb kristály-

szerkezettel bíró féltermék előállítására nyílt lehetőség. A 70-es évektől kezdve a tuskóöntés mellett egyre 

elterjedtebben alkalmazzák a folyamatos öntés technológiáját, mely a jelenleg a formaadó technológiák 

között a legnagyobb részarányt képviseli. A hagyományos tuskóöntéssel kapcsolatos ismereteket a 3., a 

folyamatos öntés elvét és gyakorlati megvalósítását, gépészeti berendezéseit pedig a 4. fejezetben részle-

tezzük. Ma az acélművekben szinte kizárólag a folyamatos öntés a gyakorlat, a hagyományos öntést szin-

te kizárólag a kovácsolásra szánt nagytömegű tuskók öntésére használják, illetve vészmegoldásként a 

folyamatos öntőművekben. 

 

A két alapvető formaadó technológiának a gyártási struktúrában elfoglalt helyét mutatja be a követ-

kező ábra egy tipikus vaskohászati üzem esetében. 
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14. ábra A tuskóöntés és a folyamatos öntés helye a kohászati üzem technológiai rendszerében 

 

Mindkét formaadó technológiát - a tuskóöntést és a folyamatos öntést is - egyaránt az acélolvadéknak 

a továbbfeldolgozási igényeknek megfelelő szilárd állapotú féltermék előállítása céljából alkalmazzák. Az 

öntött tuskóval, vagy folyamatosan öntött féltermékkel (bramma, buga, kisbuga) szemben ennek megfele-

lően alapvető elvárás, hogy a továbbfeldolgozási igényeknek megfelelő geometriájú, kristályszerkezetű, 

felületű, külső és belső hibáktól mentes és a felhasználási igényeket kielégítő homogenitású legyen. A 

kristályosodás során viszont – akár tuskóöntésről, akár folyamatos öntésről legyen szó – számos folyamat 

befolyásolja a külső geometria, a felület, a kristályszerkezet, a homogenitás stb. alakulását. A formaadó 

technológiák megvalósulása és a szilárd féltermék tulajdonságai között szoros – bár esetenként nem min-

den részletében ismert – kapcsolat áll fenn, ezért – kiemelkedő gyakorlati jelentőségére tekintettel – a 

következőkben röviden áttekintjük e kapcsolatrendszer elemeit mindkét eljárás vonatkozásában. 

 

2.4. Az öntött féltermék lehűlése 

Az öntési hőmérsékletű olvadt acél megszilárdításához – mind a tuskó-, mind a folyamatos öntés – 

esetében hőelvonás szükséges. A hőelvonás a tuskóöntés esetben ez a fémkokillán – közvetlenül –, fo-

lyamatos öntés esetén a vízhűtés segítségével a kristályosítóban – közvetett módon –, illetve az un. sze-

kunder hűtőzónán – közvetlen úton – keresztül valósul meg. 

 

A hűlés folyamatát a mennyiségi viszonyokon kívül az acél termikus fizikai jellemzői (entalpia, hő-

vezetési tényező, sűrűség, fajhő) szabják meg. Ez utóbbi kapcsán fontos megjegyezni, hogy a jellemzők 

erősen függnek a hőmérséklettől is. Példaként a termikus vezetőképesség (hővezetési tényező) alakulását 

mutatjuk be egy ötvözetlen acélra nézve (15. ábra). A termikus és fizikai paraméterek manapság adatbá-

zisokban megtalálhatók, vagy az erre a célra fejlesztett szoftverek segítségével az összetétel függvényé-

ben meghatározhatók. 
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15. ábra A hővezetési tényező hőmérsékletfüggése egy ötvözetlen lágyacél esetében (IDS szoftver) 

 

A képződő kristályok alakja, mérete, kölcsönös helyzete, valamint a kristályosodást kísérő jelenségek 

tekintetében a hőelvonás intenzitása, a lehűlés módja komoly különbséget okozhat. Régóta ismert, hogy 

pl. a homokformában és kokillában kristályosodó acéltuskó lehűléséhez szükséges idő tekintetében nagy-

ságrendnyi különbség van. Ezt illusztrálja az alábbi két, a korábbi szakkönyvekben is gyakran szereplő 

ábra, mely a lehűlés közben felvett idő-hőmérséklet diagramokat szemlélteti. 

 

 
 

16. ábra 180 mm átmérőjű acélöntvény hőmérsékletének változása 63 mm vastag száraz homokban és 28 

mm falvastagságú kokillában [7] 

 

A rossz hővezető homokformában az acéltömeg lassan hűl, mert a formának az öntvénnyel érintkező 

vékony rétege erősen felmelegszik és kicsi a hővezető képessége. A kristályosodó acélban forma falánál 
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és középen igen kicsi a hőmérséklet különbség, a kristályosodás tehát az egész keresztmetszetben vi-

szonylag egyszerre kezdődik, és egyforma ütemben folytatódik, végül majdnem egyszerre fejeződik be. A 

homokban visszahűlt öntvény kristályosodása közben nem tapasztaltak 30-40 °C-nál nagyobb hőmérsék-

letkülönbséget. Így egyenletes, de durva kristályszerkezet jön létre, amely a továbbalakítás esetén anizot-

rópiát is okozhat. A kokillában hűlő hengeres tuskó anyagában a 10. percben 350 °C-nyi különbség van a 

darab széle és közepe között, összességében a lehűlés is rövidebb idő alatt megy végbe. 

 

A folyamatosan öntött szelvény a kristályosítóban és a szekunder hűtőzónán történő áthaladás közben 

általában sokkal intenzívebben hűl le és dermed meg. A kristályosítóban a hűlés nagyon erőteljes és vi-

szonylag egyenletes, a szekunder zónában viszont „ciklikus” jellegű, amit a szálnak a hűtőfúvókák közötti 

elhaladása okoz. Egy folyamatosan öntött lemezbramma különböző részein kialakuló hőmérsékleti viszo-

nyokat mutat be a következő ábra, melynek vízszintes tengelyén az olvadékszinttől (meniszkusz) számí-

tott távolság szerepel, mely – figyelembe véve, hogy az öntés állandó sebességgel történik – az öntés kez-

dete óta eltelt idővel arányos. 

 

 
 

17. ábra Egy folyamatosan öntött lemezbuga jellegzetes pontjaiban a hőmérséklet változása 

 

A fekete színnel jelzett görbe az öntött termék oldalának középvonalában kialakult viszonyokat 

szemlélteti, melyen minden lokális minimum érték egy-egy hűtőfúvóka hatását reprezentálja. A hűtőfú-

vóka előtti elhaladást követően a szál a belső hőtartalma miatt visszamelegszik. A zöld színnel jelzett 

görbe a lemezbuga utoljára kristályosodó középvonalának hőmérsékletét mutatja, melynek alapján – jelen 

esetben – a kristályosodás a meniszkusz szinttől mintegy 11-12 m-re fejeződik be. 

 

2.5. A szilárd kéreg növekedése 

A részleteket mellőzve abban a tekintetben mindkét folyamat (tuskóöntés és folyamatos öntés) meg-

egyezik, hogy az acél hőtartalmának elvonása eredményeként a kristályosodás a kokillafal (kristályosító 

fal) környezetében indul el szilárd dendritek képződésével, kb. a hőmérsékleti gradienssel párhuzamos 

növekedési irányban (vagyis a hűtött felületre merőlegesen). A szilárd kéreg a további hőelvonás hatására 

az idő függvényében növekszik, vastagodik. A kristályosodás kezdeti pillanatait követően a szilárduló 

kéreg két részre osztható, a szolidusz izotermához kapcsolódóan definiálható a már tényleges csak szilárd 

acélt tartalmazó rész, ennél vastagabbra adódik a likviduszhoz tartozó kéregvastagság. A kettő között 

található az un. pépnemű (mushy) zóna, melyet a szilárd dendritvázak és az ágak közötti olvadék együtte-
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sen alkot. A mushy zónában a kristályosodás ideális körülmények között a vonatkozó egyensúlyi diag-

ramnak megfelelő hőmérsékleti és koncentráció értékek szerint történne, a valóságban ettől természetesen 

eltér. 

A hőelvonás folytatódásával a két oldalról növekvő szilárd kéreg likvidusz felületei előbb utóbb ösz-

szeérnek, ekkor a már teljesen szilárd kéreg által határolt térfogat középső részét a mushy állapot jellemzi. 

További hőmérsékletcsökkenés eredményeképpen a mushy tartományban a szilárd fázis mennyisége fo-

lyamatosan növekszik, és végül a rendszer teljesen megszilárdul. Bonyolítja a folyamatot, hogy tuskó 

kristályosodása során alulról is, esetleg felülről is növekszik a szilárd kéreg, illetve a folyamatos öntésnél 

is előfordulhat nem egyenletes kéregnövekedés. A folyamatos öntés során a szilárd kéreg növekedését 

szemléletesen mutatja a következő ábra. 
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18. ábra A szilárd kéreg (szoliduszra, likviduszra számított) növekedése folyamatosan öntött termékben 

(a szelvény félvastagságáig ábrázolva) 

 

Fontos információkat hordoz a kristályos kéreg keresztmetszeti növekedése. A következő 19. ábra az 

öntött szál keresztmetszetének negyedéről készült. A metszetek a meniszkusztól különböző távolságban 

mutatják a kristályosodás előre haladását a következők szerint: sárga - folyékony fázist, piros - szilárd 

fázist, narancssárga - mushy. A metszetek képei a kristályos kéreg egyenletes növekedéséről tanúskod-

nak. A kristályosodás előrehaladása során azonban a folyékony fázisban bizonyos egyenlőtlenség lép fel, 

és jól látható, hogy 200-250 mm-rel a bramma szélétől a kristályosodás késik. Az ábra utolsó képei sze-

rint a kristályosodás nem a középvonalban fejeződik be („W” alakú olvadéktócsa esete). 
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19. ábra A kristályosodás előrehaladása egy folyamatosan öntött termékben (a szelvény negyedében áb-

rázolva) 

 

A kristályosodási folyamatnak számos olyan részlete és következménye van, mely a megszilárdult 

féltermék felhasználói tulajdonságait erőteljesen befolyásolja és esetenként selejtes, vagy a követelmé-

nyeknek nem teljesen megfelelő féltermék minőséget eredményez. Ezek közül a legfontosabbak a követ-

kezők: 

 nem az ideális egyensúlyi diagramnak megfelelően történik a kristályosodás, a szilárd fázis túlhű-

lése jön létre, sem az olvadékban, sem a szilárd fázisban általában nem tökéletes a diffúzió, 

 a szilárdulás közben a rendszerben lévő olvadék többféle okból is áramlik 

 a kristályosodás és a lehűlési és átalakulási folyamatok térfogatváltozással járnak, 

 a lehűlési viszonyok függvényében egyenlőtengelyű, vagy oszlopos dendritek növekednek. 
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2.6. A kristályosodás során kialakult öntött szerkezet 

Az öntött acéltuskónak és a folyamatosan öntött acélterméknek (buga, bramma) jellegzetes primer, 

vagy más szóval öntési szövetszerkezete van. A primer szerkezet a kristályosodás során kialakuló dend-

ritváz struktúráját tükrözi, mely szerkezetre a lehűlés során az átalakulási folyamatok eredményeképpen 

egy másfajta, az un. szekunder szerkezet rakódik (20. ábra). 

 

 
 

20. ábra A kristályosodási és átalakulási struktúrák egymásra épülése (delta ferrit kristályosodás, del-

ta/gamma, majd gamma/alfa átalakulás) 

 

A primer szerkezet feltárása többféle módon pl. izotópos nyomjelzéses eljárással, vagy speciális, ún. 

primer marószerek alkalmazásával lehetséges (21. ábra). 

 

 
 

21. ábra Primer szövet dendrites szerkezet (izotópos nyomjelzéses módszer) 

 

Általánosságban az öntött termék keresztmetszetében a primer szövet három jól elkülöníthető része 

ismerhető fel, amint azt a következő vázlat (22. ábra) is mutatja. Az ábrán a szemcsék az egy dendritváz-

hoz tartozó anyagrészeket reprezentálják. 
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22. ábra Az öntött termék metszete 

 

A primer szövet morfológiai jellegzetességeit lényegében a lokális dermedési idő nagysága határozza 

meg, amely fordítottan arányos a dendrit csúcsánál kialakuló hőmérsékleti gradiens (G) és a dermedési 

front sebességével (R) az alábbi összefüggés alapján (Fleming nyomán): 

GR

T
Kf


 ~ , ahol 

a K állandó, ΔT pedig a szolidusz és a likvidusz közötti hőmérsékleti tartomány. 

A primer szerkezeten megfigyelhető három zóna a következőképpen jellemezhető: 

 I. zóna: a kokilla, vagy a kristályosító fala melletti vékony, egymástól függetlenül növekvő, finom 

krisztallitokból (a finom krisztallitok termikus túlhűlés eredményeképpen jönnek létre) álló 

egyenlő tengelyű dendrites zóna alakul ki. Az egyenlő tengelyű, vagy ekviaksziális megnevezés 

arra utal, hogy a dendriteknek nincs kitüntetett növekedési iránya, vagyis a növekedési sebesség 

kb. azonos minden dendritág irányában. Ez réteg a finom krisztallitok termikus túlhűlése 

eredményeképpen jön létre. 

 II. zóna: oszlopos dendritek alkotta zóna. Az oszlopos, vagy kolumnáris dendritek növekedését 

lényegében az összetételi túlhűlés és a termikus gradiens iránya határozza meg, jellemzője, hogy a 

termikus gradienssel párhuzamos irányban sokkal nagyobb a növekedési sebesség, mint más 

irányokban. 

 III. zóna: az egyenlő tengelyű dendritek alkotta zóna, amely a termék közepén alakul ki. Az 

oszloposból az egyenlő tengelyű zónába való átmenet helyét lényegében a hőmérsékleti gradiens 

nagysága szabja meg. 

Az öntési körülmények és az acéltípus függvényében az egyes zónák kiterjedése módosulhat, 

szélsőséges esetben akár el is tűnhet. A folyamatos öntés körülményei között például a két oldalról 

növekvő oszlopos dendritek a bramma középvonalában összeérhetnek, vagyis a középső ekviaksziális 

zóna nem feltétlenül alakul ki. Ilyen primer szövetet elsősorban ausztenites acélok mutatnak. 

A külső ekviaksziális zóna méretét a minőségen kívül a kokilla, vagy a kristályosító hűtőhatása 

szabályozza. Ez utóbbi hűtőhatását a felületi hibák kialakulásának megakadályozása céljából csökkenteni 

igyekeznek, melynek eredményeként a ténylegesen egyenlőtengelyű zóna helyett igen finom oszlopos 

szerkezetű dendritek jönnek létre, ahogy az a következő képen is megfigyelhető. A kép felső része mutatja 

a lemezbuga külső, kristályosítóval érintkező falát, melyen a kristályosító alternáló mozgásából adódó 

oszcillációs nyomok is jól láthatóak a 23. ábrán. 
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23. ábra Folyamatosan öntött buga felületén a dendritek növekedése (a képen látható nyíl hossza 5 mm) 

(a buga külső felülete a kép felső részén látható, a domborulat az un. oszcillációs nyom) 

 

Az összetételtől és a hűlési viszonyoktól függően a dendrit kristályosodási formája a szál 

középvonalában megváltozhat a már említett egyenlő tengelyű (equiaxialis) típusra. Ennek az a lényege, 

hogy kicsi hőmérsékleti gradiens és viszonylag nagy hűlési sebesség esetén az olvadékban több dendrit 

csíra is képződik, és ezek növekedése nem követi a hőelvonás irányát (kicsi gradiens), vagyis az ilyen 

dendritek növekedési iránya rendezetlen (24. ábra). 

 

 

 

24. ábra Oszlopos-egyenlőtengelyű dendrites kristályosodás átmenete (CET - Columnar to Equiaxed 

Transition) 

2.7. Az acél összetételének szerepe 

A szilárd kéreg képződése közben lejátszódó folyamatok jellege az acél összetételétől, elsősorban 

annak karbontartalmától függ. A járatos karbonacélok zöme esetében a kristályosodás delta-vas 

képződésével kezdődik, mely a karbontartalom függvényében azután vagy közvetlenül ausztenitté alakul 

át, vagy a peritektikus reakció szerint olvadék jelenlétében zajlik a reakció. A peritektikus összetételnek 

azért van különös jelentősége, mert a tapasztalatok szerint ezen összetétel környezetében az éppen 

kristályosodó termék felületi repedésérzékenysége igen nagy. Ezt a hatást mutatja be szemléletesen a 25. 

ábra. 
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25. ábra A karbontartalom és a felületi repedésérzékenység közötti kapcsolat 

 

Az ötvözetlen acélok esetében a legnagyobb jelentősége tehát a peritektikus reakció 

megvalósulásának, illetve a megvalósulás mértékének van. A folyamat lényege a következőkben 

foglalható össze. 

A likvidusz hőmérséklet alatt megjelenő delta-ferrit dendritek a felületre közel merőlegesen 

növekednek, növekedésüket az összetételi túlhűlés szabja meg. Ahogy a hőmérséklet csökken, a felület 

hőmérséklete közelíti a peritektikus kristályosodás kezdő hőmérsékletét, és így a delta-ferrit dendritjei 

egyre mélyebben nyúlnak az olvadékba. A peritektikus reakció kezdő hőmérsékletén az egymással még 

nem érintkező delta-ferrit dendritek tövénél elindul a peritektikus reakció. A peritektikus reakció kezdő és 

befejező hőmérséklete közötti hűlés közben a delta-ferrit dendriteket egyre mélyebben vonja be az 

ausztenit. Végül a peritektikus reakció alsó határhőmérsékletén kialakul az összefüggő, kétfázisú szilárd 

kéreg. A viszonyokat jól nyomon követhetők a 26. ábrán. 

 

 
 

26. ábra Egy hipo-peritektikus acél dendrites kristályosodásának sematikusan vázlata 

 

A repedésérzékenységet elsősorban az okozza, hogy a peritektikus összetételnél a lehető legnagyobb 

hőmérsékleten és legnagyobb mennyiségben történik meg a peritektikus reakció. A folyamatot kísérő 
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fajtérfogat változás következtében a kristályosodó szilárd kéreg elválik a hűtött felülettől, mely mechani-

kailag terhelődik, miközben a rosszabb hőelvonás miatt az vissza is melegszik. 

 

2.8. Dúsulások 

Az öntött termékben kétféle, – egymással összefüggésben lévő – dúsulást szokás megkülönböztetni a 

következők szerint: 

 Mikrodúsuláson azt a koncentrációkülönbséget értjük, mely a kristályosodással összefüggésben a 

dendritágak mérettartományában (általában mikron nagyságrendben) létrejön. 

 A makrodúsulás szintén a kristályosodással összefüggésben létrejövő koncentrációkülönbség, de 

jellemzően lényegesen nagyobb mérettartományban (makroszkópikus, cm-es, dm-es) alakul ki az 

öntött termék belsejében. A makrodúsulás egy speciális esete az un. középvonali dúsulás, mely 

elsősorban a folyamatosan öntött termékek tipikus hibajelensége. 

2.8.1. Mikrodúsulás 

Acélöntés során a dermedés, megszilárdulás dendritek képződésével és növekedésével történik, 

ahogy azt az előző pontban tárgyaltuk. A kristályosodási folyamat során az ötvöző és szennyező elemek 

eltérő módon oldódnak (a hőmérséklet, a szilárd fázis arány és a megoszlási hányados függvényében) az 

egymással párhuzamosan jelen lévő szilárd és olvadék fázisok között. Általában az először kristályosodó 

dendrit rész (a dendrit középvonalának környéke) kevesebb ötvözőt és szennyezőt tartalmaz, mint a 

kristályosodási folyamat végén megszilárduló, két dendrit közé eső tartomány. Kedvező körülmények 

között (nagy diffúziós együttható, magas hőmérséklet) a dendrit középvonala és széle között kialakuló 

koncentráció különbség már a kristályosodás végére, vagy közvetlenül azután diffúzióval kiegyenlítődik. 

A 27. ábra egy Fe-C ötvözet dendrites kristályosodásának matematikai modellezésével készült, 

melyen színkódok jellemzik a kristályosodási front környékén a szilárd és olvadékfázisban kialakuló 

koncentráció viszonyokat. A kristályosodás kezdetén a szilárd fázis az átlagosnál kevesebb (kék), az 

olvadék több (piros) karbont tartalmaz, de a folyamat végére a már teljesen kristályos rész (dendritek 

alatti terület) karbontartalma megegyezik a kiinduló olvadék karbontartalmával (zöld szín)
1
. 

 

 

 

27. ábra Fe-C kétalkotós rendszerben az oszlopos dendritek kristályosodásának modellje (közel tökéletes 

diffúzió, nincs mikrodúsulás a folyamat végén [8] 

                                                 
1
 Megjegyzendő, hogy a folyamatban nem a koncentráció, hanem a kémiai potenciálok kiegyenlítődése történik. Ha olyan 

komponens is van a rendszerben, amelyik az adott körülmények között mikrodúsul (pl. mangán), akkor ez befolyásolhatja a 

karbon kémiai potenciálját mindkét fázisban, így a kémiai potenciálok kiegyenlítődése végső soron koncentrációkülönbséget is 

eredményezhet. 
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Sokkal gyakoribb, hogy a kristályosodása során kialakult összetételi különbségek a folyamat végére, 

vagy azt követően nem egyenlítődnek ki, ekkor mikrodúsulásról beszélünk.  

Az öntésre kerülő acélok mikrodúsulási jellegzetességeinek magyarázatához tekintsük a leginkább 

járatos 0.02-0.5 % karbontartalmú ötvözetlen acélok kristályosodási és átalakulási folyamatait. 

Megjegyezzük, hogy a mikrodúsulás kialakulását ebben a megközelítésben közel egyensúlyi viszonyok 

(kicsi hűlési sebesség, kb. 0,1-1 K/s) feltételezésével tárgyaljuk, mivel hozzávetőlegesen ez felel meg az 

öntött termék dúsulási szempontból kritikus részeiben kialakuló termikus viszonyoknak. 

A pre-peritektikus, kb. 0,1 %-nál kevesebb
2
 karbont tartalmazó acélokban a kristályosodás delta-

ferrit dendritek képződésével történik, és – a diffúziós számítások alapján – a koncentráció különbségek 

nagyrészt ki is egyenlítődnek a dermedést követően. Példaként a 28. ábra egy 0,04 %C tartalmú acélban a 

mangán mikrodúsulására vonatkozó számítási eredményeket tartalmazza. Az ábra jobb oldali része a 

hőmérséklet függvényében ábrázolja a jelen lévő fázisok mennyiségét (olvadék, delta, gamma). A 

kristályosodás során az olvadék teljes mennyisége delta-vassá alakul, a delta/gamma átalakulás csak jóval 

a szolidusz alatt kezdődik
3
. Az ábra bal oldali diagramjában a pirossal keretezett rész a kristályosodási 

folyamat közben kialakult koncentráció különbségeket reprezentálja. Az éppen képződő dendrit tengelye 

a likvidusz közelében az átlagosnál kisebb mangántartalmú, a dendritközi olvadék eközben mangánban 

dúsul. A koncentráció kiegyenlítődés már a szolidusz felett elindul, és az alatt is folytatódik. Mire a 

rendszer hűlés közben eléri a delta/gamma átalakulás kezdeti hőmérsékletét, a dendrit széle és tengelye 

közötti mangán koncentráció különbség lényegében kiegyenlítődik. A delta-gamma allotróp átalakulás a 

dermedési folyamattól elkülönülten játszódik le, és e folyamat során szintén létrejön koncentráció 

különbség a delta-ferrit mátrixban képződő ausztenit szemcsék közepe és széle között. 

 

Dendritközi konc.

Dendrit teng.konc.

Átl.konc.

Hőmérséklet           

 

28. ábra Egy 0,04 %C és 0,2 %Mn tartalmú acélban a mikrodúsulás kialakulásának folyamata (a 

kristályosodási folyamat pirossal, a delta/gamma átalakulás kékkel jelölve, IDS szoftver) 

Mivel az ausztenitben a diffúziós tényezők általában kisebbek, mint a delta-ferritben, és ez a folyamat 

alacsonyabb hőmérsékleti tartományban játszódik is le, mint a kristályosodás, így a koncentráció 

különbségek nem egyenlítődnek ki teljesen, hanem alacsonyabb hőmérsékleten is megmaradnak, és 

befolyásolják a szekunder szövet létrejöttét, eloszlását. Mint említettük, hagyományosan mikrodúsuláson 

a dermedéssel összefüggésben létrejövő, a dendritágak mérettartományában megvalósuló koncentráció-

                                                 
2
 A pre-peritektikus/peritektikus összetételi határ karbontartalmát az egyéb ötvözők és szennyezők is befolyásolják (pl. Mn, Si, 

stb.) 
3
 A modell készítői feltételezték, hogy a delta/gamma átalakulás a dendritek közötti határfelületen indul meg. 
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különbséget értjük. A tárgyalt pre-peritektikus minőségnél a koncentráció-különbség lényegében csak a 

szilárd állapotban bekövetkező allotróp átalakulás eredménye. Mivel a szilárd állapotban kialakult 

mikrodúsulás a későbbiek során a szekunder szövet kialakulása tekintetében formailag ugyanazt a 

szerepet játssza, mint a kristályosodáshoz szorosan kapcsolódó dúsulás, így ebből a szempontból ezt a 

jelenséget mikrodúsulásként is értelmezhetjük. 

Némileg bonyolultabb a helyzet, ha a kristályosodási folyamatban a peritektikus kristályosodás is 

szerepet játszik (peritektikus összetételű acélok 0,1-0,5% közötti karbontartalommal) (29. ábra). 

 

Dendritközi konc.

Dendrit teng.konc.

Átl.konc.

Hőmérséklet         

 

29. ábra Egy 0,13 %C és 1,38 %Mn tartalmú acélban a mikrodúsulás kialakulásának folyamata (a 

kristályosodási folyamat pirossal, a delta/gamma átalakulás kékkel jelölve, IDS szoftver) 

 

Ebben az esetben a kristályosodás három fázis egyidejű jelenlétében (olvadék, delta-vas, ausztenit) 

peritektikus kristályosodással (reakció + átalakulás) fejeződik be, vagyis a kristályosodási és az allotróp 

átalakulási folyamatok egy időben, egymással kölcsönhatásban zajlanak le. A kristályosodásból és az 

allotróp átalakulásból adódó koncentráció különbségek egymásra szuperponálódnak, így a dendrites 

szerkezet és a végső koncentráció eloszlás között igen szoros a kapcsolat. Ez utóbbi annak a ténynek az 

eredménye, hogy a peritektikus reakció mindig a dendrit határfelületének környezetében játszódik le, 

vagyis geometriailag kapcsolat van a dendrites szerkezet és a végső mikrodúsulási kép között. Az, hogy 

melyik elem az eredeti dendrites szerkezet mely részében és milyen mértékben dúsul, az a megoszlási 

tényezőktől (olvadék delta-ferrit, delta-ferrit-ausztenit viszonylatokban), az illető elemek diffúziós 

együtthatójától (delta vasban, ausztenitben), a hőmérséklettől és hűlési sebességtől, valamint az egyes 

elemek közötti kölcsönhatásoktól (pl. MnS zárványképződés) függ 

Megjegyzendő, hogy a hagyományos Oberhoffer-féle makromaratás (30. ábra) a foszfor egyenlőtlen 

eloszlásának, azaz a mikrodúsulásának kimutatásán alapszik. 
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30. ábra Egy kísérleti acélöntvény primer szerkezete (Oberhoffer marószer) 

 

2.8.2. Makrodúsulás 

A kristályosodás során olvadék és szilárd fázis tart egymással egyensúlyt. Bár az egyes elemek 

koncentrációja eltérő lehet a jelenlévő fázisokban, egy kicsi térfogatrészre vonatkozóan (pl. 0,1 cm
3
) az 

átlagos összetétel megegyezik az ötvözet összetételével. Elméletben az olvadék nem mozdul el a vele 

egyensúlyt tartó szilárd fázis közeléből, vagyis abból az olvadékból képződik a szilárd fázis, amely 

eredetileg ott jelen volt. Gyakorlati viszonyok között azonban sor kerülhet az olvadék elmozdulására a 

szilárd fázis közeléből, így az öntött terméken belül helyileg eltérő átlagos összetételek alakulhatnak ki. 

Az olvadék, mint láttuk, a dermedés megindulása után eltérő mértékben (általában nagyobb 

koncentrációban) tartalmazza az ötvözőket és szennyezőket, mint a már szilárd dendrit, így az olvadék 

elmozdulása az ötvözők és szennyezők elmozdulását, vándorlását is eredményezi. Ezzel a 

mechanizmussal ötvözőkben és szennyezőkben dúsabb (pozitív dúsulás), illetve szegényebb (negatív 

dúsulás) térfogatrészek kristályosodhatnak, ezt nevezzük makrodúsulásnak. A makrodúsulás geometriai 

kiterjedése lényegesen meghaladja a dendritek méretének nagyságrendjét. A mikro- és makrodúsulás 

között a fentiek alapján egy bonyolult, de egyértelmű kapcsolat feltételezhető, hiszen a mikrodúsulási 

folyamat eredményeként megváltozott összetételű olvadék áramolni tud, és ezáltal okoz makrodúsulást. 

Elsősorban a tuskóöntés viszonyai között nagy jelentőséget kap a növekvő dendritcsúcsok letöredezése, 

sodródása és ülepedése, mely szintén makrodúsulást eredményez. A folyamatos öntés viszonyai között 

kiemelt jelentősége van a makrodúsulás egyik speciális esetének, az un. középvonali dúsulásnak. 

A fentiek alapján az az egyszerű következtetés is levonható lenne, hogy minél kisebb a 

mikrodúsulás, annál kisebb lehet a vele összefüggésben létrejövő makrodúsulás. Ez lényegében igaz is, de 

a valós folyamatokban, a makrodúsulást eredményező mechanizmusokban olyan hatások, kereszthatások 

fordulhatnak elő, melyek meglepő dúsulási jelenségeket okozhatnak. 

A makrodúsulás az olvadéknak a vele egyensúlyt tartó szilárd fázis közeléből történő elmozdulására 
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(vagy a szilárd fázisnak az olvadék közeléből történő elmozdulására) vezethető vissza. A tuskóöntés és a 

folyamatos öntés viszonyai között az alábbi tényezők eredményezhetik a két fázis relatív elmozdulását: 

a. Az olvadék kristályosodása és a szilárd fázis hűlése, valamint az allotróp átalakulások okozta 

fajtérfogat változás kiegyenlítése. 

b. Felhajtóerő okozta áramlás, mely az olvadékban kialakuló termikus és koncentráció gradiens 

eredménye. Mindkét hatás az olvadék sűrűségváltozását okozza. A koncentráció gradienst 

létrehozó elemek vagy növelik, vagy csökkentik az olvadék sűrűségét, így a végső áramlás a két 

hatás eredőjeként jön létre. 

c. Beömlés okozta állandó, vagy maradó áramlás. 

d. Gázbuborékok okozta áramlás. 

e. Az olvadék-gáz határfelületen kialakult kapilláris erők okozta áramlás. 

f. Elektromágneses keverés, elektromágneses fék okozta áramlás. 

g. Letöredezett dendritcsúcsok, ezek sodródása, ülepedése. 

h. A szilárd fázist érő deformációs hatások, pl. külső erők, termikus és/vagy zsugorodási 

feszültségek, metallosztatikus nyomás, vagy külső erők miatt kialakuló áramlások. 

i. Letöredezett dendritcsúcsok és az olvadékban képződött egyenlőtengelyű dendritek mozgása az 

olvadékban. 

 

2.8.2.1. Öntött tuskó makrodúsulása 

Egy adott öntési esetben kialakult olvadékáramlási végeredmény a fenti tényezők együtteseként jön 

létre, de az egyes tényezők szerepe természetesen eltérő lehet. A folyamatok bonyolultsága miatt az 

áramlási képet modellvizsgálatokkal és matematikai modellezési eszközökkel lehet becsülni (31. ábra). A 

következő ábra egy tuskó dermedését kísérő kéregnövekedési és áramlási modell számítási eredményeit 

mutatja. 

 

 

 

31. ábra Egy tuskó kristályosodási folyamatának elemzése 
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(a) végeselem háló, (b)-(f) olvadékáramlási sebességmező 1, 10, 30 60, 150 perc után 

(M. Bellet, V.D. Fachinotti / Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 193 (2004) 4355–4381) 

 

A tuskó belsejében kialakult inhomogenitás tipikus jellegzetességeit vázolja a 32. ábra 

 

 

 

32. ábra Az öntött tuskó tipikus makrodúsulási képe [9] 

 

A tuskó alján jellemzően negatív szegregációs tartomány (vagyis az ötvöző és szennyező elemek 

átlagosnál kisebb mennyiségben tartalmazó anyagrész) található (negatív szegregációs kúp), melynek oka 

elsősorban a tuskó oldalfalaira merőlegesen növekvő dendritcsúcsok letöredezésével és ülepedésével, 

valamint az olvadékban közvetlenül kristályosodó ekviaksziális dendritek lesüllyedésével és 

lerakódásával hozható kapcsolatba. A dendritcsúcsok – melyek először kristályosodnak az olvadékból – 

az elmondottak szerint kevesebb ötvözőt és szennyezőt tartalmaznak így a mikroszintű darabkák 

felhalmozódása makroszintű negatív dúsulást eredményez. 

A tuskóban tipikusan három pozitív szegregációs tartomány fordul elő, egy részük „A” alakban, 

másik részük „V” alakban, erről kapták az elnevezésüket is. A táplálás felöli oldalon, többé-kevésbé a 

fogyási üreggel együttesen is általában azonosítható egy pozitív dúsulást mutató tartomány. 

A dúsulás számszerű értéke nem azonos az egyes dúsult tartományokban. A 33. ábrán egy 

részletesen megvizsgált 65 tonnás, átlagosan 0,22 % C-tartalmú tuskó különböző típusú dúsulásai 

láthatók, mely ábrán feltüntették a szemcseszerkezet sematikus mintázatát is (a felület közelében oszlopos 

szerkezet, gömb alakú egyenlőtengelyű szemcsék a középpontban a tuskó aljától egészen a magasság 75 

%-áig és dendrites egyenlőtengelyű szemcsék a tuskó tetején). Az oszlopos zóna kémiai összetételét 

tekintve homogén, amely kis mértékben tér el a névleges kémiai összetételtől. A tuskó alján a 

karbontartalom kisebb, mint a nominális érték. Ez az előbbi ábrán is feltüntetett negatív szegregációs kúp. 

Több mint 50 %-át foglalja el a tuskó magasságának a tengely vonalában, akárcsak a gömbös 

egyenlőtengelyű zóna. A tuskó felső része az intenzív pozitív dúsulás helye. Erre a nagy dúsulási zónára 

tevődnek rá a közepes dúsulások: a tuskó felső része felé mutató „A” típusú dúsulások (a gömbös és 

dendrites egyenlőtengelyű szemcsék határvonalának közelében helyezkednek el), a „V” típusú dúsulások, 

melyek a gömbös egyenlőtengelyű szemcséket tartalmazó zóna közepén láthatók. Az ábrán látható tuskót 

alsó öntéssel gyártották öntöttvas kokillában (méretek 3,8 m x átm. 1,8 m,.öntési hőmérséklet 1555 ºC, 48 

K túlhevítés). A dermedési idő körülbelül 20 óra volt.  
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33. ábra Egy 65 tonnás tuskó szerkezete, dúsulásai és makromaratott képe 

(G. Lesoult / Materials Science and Engineering A 413-414 (2005) 19–29) 

 

Az öntött tuskóban a hűlési viszonyok és az olvadék utánpótlás lehetőségeinek függvényében fogyási 

üregek, lunkerek képződhetnek. Lunkerek és makrodúsulás kialakulása együttesen is előfordulhat. A fo-

gyási üreg méretét az öntési hőmérséklet is befolyásolja, azaz olvadási hőmérséklet fölött előírt 20-30 °C 

helyett nagyobb különbség esetén nagyobb lunker képződése valószínűsíthető. A lunker elhelyezkedését a 

kokilla alakjával is lehet befolyásolni, ezt illusztrálja a 34. ábra. 

 

 
 

34. ábra A kokilla alakjának hatása az acél fogyási üregére 

(a,c,e - felsőöntés; b,d - alsóöntés), (a,b,e - felfelé szűkülő, c,d – felfelé bővülő) [7] 

 

2.8.2.2. Folyamatosan öntött termék makrodúsulása 

A folyamatosan öntött szál belsejében az olvadékmozgást ugyancsak a korábban felsorolt, azaz belső 

és külső hatások válthatják ki. A folyamatosan öntött szelvények dúsulási folyamatának specialitása, hogy 

az öntött szál egy meglehetősen hosszú szakaszán a kétoldalról növekvő szilárd kéreg között csak mushy 

állapotú anyagrész van. Ennek következtében minden olyan deformációs hatás, amely a dermedő, még 

magas hőmérsékletű szilárd kérget éri, óhatatlanul áramláshoz vezet a 2.8.2. fejezet h.) bekezdésében leírt 
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mechanizmusnak megfelelően. Ennek megfelelően az ún. külső hatásoknak lényegesen nagyobb a szerepe 

a folyamatos öntés esetében. 

Kényszeráramlást generál a kristályosodásból és hűlésből adódó fajtérfogat változás. A buga külső 

kérge, mint egy kvázi merev edény, a hőmérsékleti változásoknak megfelelően változtatja az alakját, a 

hőmérséklet eloszlásnak megfelelően változik a szilárd kéreg vastagsága is. A szilárd kéreg belső 

felületére kristályosodó olvadék a kristályosodás közben mintegy 4 %-os fajtérfogat csökkenést szenved, 

ennek utánpótlására az olvadék a környezetből (a „mushy” zóna ágas bogas ágrendszerén keresztül) kell, 

hogy érkezzen. Hasonló hatás van természetesen a tuskóöntés esetében is, de ott a tuskó külső felületének 

hőmérséklete viszonylag egyenletesen csökken, ezzel ellentétben a folyamatosan öntött buga felületi 

hőmérséklete „ciklikusan” ingadozik. 

A fajtérfogat-változás kompenzálására az öntőgépeken a támgörgők precíz beállítása az egyetlen 

eszköz. A cél, hogy a zsugorodásból adódó térfogatcsökkenést a külső támgörgők egyre szorosabbra való 

állításával ellensúlyozzák. Mivel a belső térfogatcsökkenést külső alakváltozással kell kompenzálni, így 

szükségessé válik az öntött szál kismértékű alakítása (hengerlése), amihez megfelelően merev támgörgő 

beállítási rendszer szükséges. A zsugorodás kompenzálása a folyamatos öntési technológia egyik legké-

nyesebb része, mivel az erősen igénybevett támgörgőkkel, nagy erők alkalmazásával kell tizedmilliméte-

res alakításokat végezni, így az öntőgép gépészeti felépítése, karbantartottsága, ellenőrzöttsége kiemelke-

dő jelentőségű. További gondot jelent, hogy a középen csak „mushy”-t tartalmazó szálszakasz helyzete 

függ az összetételtől és a technológiától is. Ez azt jelenti, hogy ha például egy – a zsugorodás kompenzá-

lására – jól beállított öntőgépen a sebesség valamilyen oknál fogva megváltozik, akkor az új helyzetnek 

megfelelően kell korrigálni a kompenzációt is. Hasonló a helyzet az összetétel vagy a túlhevítés értékének 

megváltozása esetén. 

A szál kristályosodásának utolsó szakaszában az olvadék utánpótlás lehetősége lényegében megszű-

nik a mushy anyagrész permeabilitásának csökkenése miatt, így ebben a szakaszban a szál külső defor-

mációjának még nagyobb a jelentősége. Ha nincs olvadék utánpótlás, akkor a dermedés fogyási üregek, 

pórusok kialakulásával fejeződik be, ezek tipikusan az utoljára megdermedt anyagrészben, azaz a szál 

középvonalában alakulnak ki (35. ábra). 

 

        

 

35. ábra Egy folyamatosan öntött lemezbuga középvonali részének töretén feltárt zsugorodási üregek, 

melyek belső felületén megfigyelhető a dendrites szerkezet 

A dúsult anyagrészt és/vagy pórusokat is tartalmazó középvonali hibajelenséget a makrodúsulás spe-

ciális (középvonalra koncentrált) esetének, azaz középvonali dúsulásnak (centerline segregation) tekint-

jük. Tipikus megjelenési formáját a 36. ábra mutatja. 

 



33 

 

 

 

36. ábra Lemezbuga keresztmetszetében található középvonali dúsulás 

 

A fentebb bemutatott vizsgálati és matematikai modellezési tevékenységből származó eredmények 

összességében azt a feltételezést erősítik, hogy a lemezbugák feldolgozása és felhasználása szempontjából 

veszélyt jelentő dúsulások kialakulásához alapvetően a lemezbuga középvonalában létrejövő zsugorodási 

üregek létrejötte is szükséges. E következtetés tükrében a támgörgők helyes beállításának és az olvadék-

mag redukciós eljárások megfelelő alkalmazásának jelentősége teljesen nyilvánvalóvá válik. 

A makrodúsulás és a középvonali dúsulás jellegének értelmezése kapcsán elmondottakból öntés-

technológiai szempontból az a következtetés szűrhető le, hogy öntés közben a lehetőségek végső határáig 

biztosítani kell a pépes zónában levő olvadék és a zóna feletti olvadék közötti áramlás lehetőségét.. To-

vábbá arra kell törekedni, hogy adott szilárdfázis-arány esetén a pépes zónában levő dendritek alkotta rész 

olvadékáramlással szembeni ellenállása minél kisebb legyen. A dendrites váz olvadékáramlást gátló hatá-

sa a dendrites váz metallurgiai és fémtani jellemzőinek függvénye. 

Az öntött szál szilárd kérgének kényszer alakváltozása más okokból is bekövetkezhet. Amíg a 

dendritek közötti olvadék közvetlen kapcsolatban van a felette lévő olvadékoszloppal, addig ennek az 

olvadékoszlopnak a nyomása kifelé igyekszik hajlítani a szálat (a jelenség neve angolul „bulging”). Erre 

elsősorban a támgörgők közötti szakaszokon van lehetőség (37. ábra). A metallosztatikai nyomás 

következtében a támgörgők közötti részen kihasasodik az öntött szál, ezen a helyen nagyobb a belső 

térfogata, vagyis olvadékot szív be. A következő támgörgő elérése során a szál kérge visszahajlik a 

támgörgő által megszabott pozícióba, csökken a belső térfogat, így olvadék kinyomásra kerül sor. Az 

egymást követő támgörgők között végighaladva, így a szál belsejében ciklikus olvadék beszívás, 

kinyomás történik, mely a szakirodalmi közlések szerint szintén jelentős forrása a makro-, illetve 

középvonali dúsulásnak. Megjegyzendő, hogy az ívelt öntőgépek esetén kisebb az olvadékoszlop 

magassága, mint a vertikális rendszereknél, így általában kisebb a kihasasodás veszélye. Nagymértékben 

csökkenthető a kihasasodás sűrűbben elhelyezett és stabilabb, un. osztott (több helyen csapágyazott) 

támgörgők alkalmazásával. 
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37. ábra A folyamatosan öntött szelvény kihasasodási (bulging) folyamatának vázlata 

 

Az elmondottak alapján a támgörgők típusa, elhelyezkedése, beállítási pontossága is nagyon 

erőteljesen befolyásolja a szál belsejében kialakuló olvadékmozgást. Az egyes, szekunder hűtőzónába eső 

támgörgő szekciók közötti pozícionálás hasonló fontosságú. Itt kell megemlíteni a támgörgők 

excentricitásának kérdését, mely a pontosan beállított öntőgépek esetében is extra száldeformációt 

okozhat. Minden öntőműben előfordulhatnak üzemzavarok, melynek következtében pl. egy-egy támgörgő 

intenzív, aszimmetrikus hőterhelést kaphat (pl. hűtés kimaradása, szál megállítása, stb. miatt). Az öntött 

szállal érintkező támgörgő a nem egyenletes melegedés miatt maradó alakváltozást szenvedhet, melynek 

eredményeként excentrikus mozgás adódik a körülfordulás során. Az excentricitás hasonló hatású, mint a 

kihasasodás: ciklikus olvadék beszívást, kinyomást eredményez. Az osztott támgörgők alkalmazása 

drasztikusan csökkenti a támgörgők excentricitásából adódó olvadékáramlásokat. A támgörgők 

állapotának, beállításának ellenőrzésére sok üzemben „roll checker” berendezést üzemeltetnek (öntési 

szekvensenként, naponta), és a mérési adatok alapján módosítják a beállítási adatokat, illetve döntenek a 

karbantartás, szekciócsere szükségességéről.  

A fenti hatások eredményeképpen kialakuló olvadékmozgás makrodúsulást okozó hatásával 

kapcsolatosan még egy körülményre kell felhívni a figyelmet. A dúsult olvadék hatása akkor a 

legkedvezőtlenebb, ha a dúsulás nagy intenzitású és viszonylag keskeny középvonali tartományra terjed 

ki. Ilyen dúsulás kialakulását az is nagyon elősegíti, ha a kristályosodás a buga felületétől kezdve egészen 

a középvonalig oszlopos dendritek növekedésével történik (a növekedés iránya a hőmérsékleti gradienssel 

meghatározott). Az összetételtől és a hűlési viszonyoktól függően a dendrit kristályosodási forma a szál 

középvonalában megváltozhat ún. egyenlő tengelyű (equiaxialis) típusra. 

Az equiaxialis dendrites szerkezet makrodúsulást befolyásoló hatásáról megoszlanak a vélemények a 

szakirodalomban. A hivatkozások zöme azt állítja, hogy kedvező hatású, mert a rendszertelenül álló, 

egyenlő tengelyméretű dendritek között a dúsult olvadék eloszlása egyenletesebb, nagyobb térfogatrészre 

terjed ki, mint a tisztán oszlopos kristályosodás esetén. Az oszlopos/egyenlő tengelyű kristályosodás 

átmenetének helyzete (vagyis a belső egyenlő tengelyű zóna vastagsága) erőteljesen függ a hőmérsékleti 

gradienstől, vagyis általában az a cél, hogy a szál dermedése során a kristályosodási fronton minél kisebb 

hőmérsékleti gradiens jöjjön létre a szál belsejében. Mivel a hűtési intenzitások általában technológiai 

okok miatt nem csökkenthetők, így a túlhevítés mértékének, vagyis az öntési hőmérséklet és a likvidusz 

hőmérséklet közötti különbség csökkentése a megoldás. Állítható, hogy szinte minden üzemben 

próbálnak élni ezzel e lehetőséggel. A túlhevítés mértékének átlagértéke 30-40 °C között van, néhány 
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üzemben 20 °C körüli értékkel is dolgoznak. Ezen érték alá az öntés biztonságos lefolytatása miatt nem 

nagyon lehet menni. Összetételi oldalról elmondható, hogy üzemi körülmények között minél kisebb az 

acél karbontartalma, annál kevésbé hajlamos az oszlopos/egyenlő tengelyű kristályosodási átmenetre. 

Ebben persze az is szerepet játszik, hogy a kis karbontartalmú acélok likvidusz hőmérséklete magasabb, 

így azonos túlhevítést feltételezve nagyobb hőmennyiség elvonására van szükség a kristályosításhoz, mint 

a nagyobb karbontartalmak esetében. Ugyanakkor a kisebb karbontartalmú acélok dúsulási hajlama a 

korábban leírtaknak megfelelően kisebb. 

A fent elemzett, összetett folyamatok eredményeként tehát a folyamatosan öntött termékekben is 

számítani kell – elsősorban „V” alakú – makrodúsulásra, és a makrodúsulás speciális, gyakorta porozitást 

is tartalmazó speciális esetére, a középvonali dúsulásra (38. ábra). 

 

  

 

38. ábra Folyamatosan öntött féltermék V alakú makrodúsulása és a középvonali dúsulás (makromaratás) 
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3. HAGYOMÁNYOS TUSKÓÖNTÉS 

A hagyományos tuskóöntés a folytacél gyártásának kezdete óta ismert alakadási eljárás. A leöntött 

tuskót (öntecset) tovább feldolgozó alakítástechnológusok igényei határozzák meg a tuskó alakját és mé-

retét.  

Ma már erősen visszaszorult a tömeggyártásban a tuskóöntés, de vannak olyan egyedi méretek és 

alakok, amiket folyamatos öntéssel nem lehet biztosítani. Az 39.ábrán bemutatott 500 tonnás tuskó az 

nagy darabsúlyával jól példázza annak a lehetőségét, hogy a hagyományos öntés jó lehetőséget nyújt arra, 

hogy akár extrém nagyméretű kovácsolt darabok is elkészíthetők egyetlen öntecsből, biztosítva a megfe-

lelő átkovácsolási számot. 

 

 
 

39. ábra 500 tonna darabsúlyú tuskó [2] 

3.1. Hagyományos öntés típusai 

Az öntés kialakulásakor a forma tetején kialakított nyíláson keresztül történt, így megtöltve a forma-

üreget, az acél kokillába is öntése a kezdetekben ezzel a módszerrel történt (felsőöntés). A felfröccsené-

sek és az atmoszférával történő találkozás miatti reoxidáció miatt azonban kifejlesztették az alsóöntést. 

(25.ábra). 
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40. ábra Az alsó- és felsőöntés elve [6] 

3.1.1. Felső- vagy zuhanó-öntés 

A felsőöntés (40. ábra) során az acél a kokillába közvetlenül, vagy közvetve – egy tölcséren keresztül 

– jut (41. ábra). Az ábrán jól látható, hogy az acél becsapódás után felfröccsen. A tapadványok a kokilla 

falazatára kerülve rögtön oxidálódnak, majd miután eléri őket az acélszint beoldódnak, ezzel felületi 

egyenetlenséget okozva, ami a tovább feldolgozáskor okozhat gondot. A becsapódást tompítandó az alap-

lapba egy a 42. ábrán bemutatott üreget alakítanak ki, ezzel is mérsékelve a felfröccsenéseket. Az üregben 

kialakul egy párna, amibe „zuhanva” az acél veszít a mozgási energiájából. A szabad acélfelület szintén 

oxidálódhat, ami összetételi és tisztasági eltéréseket is okozhat. Az oxidációt argon befúvásával lehet 

megelőzni. 

 

 
 

41. ábra Közbensőtölcsér elhelyezésének módjai [3] 
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42. ábra Felsőöntés [11] 

 

Bár az alsóöntés számos szempontból kedvezőbb, mégis nagyméretű (6 tonna feletti) tuskók továbbra 

is felsőöntéssel készülnek. Ennek egyik oka az, hogy mivel felülről jut az acél a kokillába, így egész biz-

tosan a felöntésben lesz a legtovább folyékony az acél, így a tuskóban a lunkerképződés a felöntésben fog 

koncentrálódni, azaz jobb lesz a kihozatal. 

 

3.1.2. Alsó- vagy emelkedő-öntés 

Az alsóöntés során egy beömlő rendszeren keresztül jut az acél a kokillába (40.ábra). Számos előnye 

van az alsóöntésnek a felsővel szemben: 

− ha megfelelően lassan indul az öntést, elmarad a felfröccsenés, és így szebb lesz a tuskó felülete, 

− a kokillába szórt öntőpor hatására az oxidáció elmarad, 

− az öntőpor keni a kokilla oldalát, gyűrődésmentes, szebb felületet eredményezve, 

− egyenletes a kokilla töltődése, 

− egyszerre több, akár nyolc kokilla is önthető, így rövidebb lesz az öntési idő: jobb üzemszervezést 

tesz lehetővé, illetve kevesebb túlhevítés is elegendő lesz, ami a tuskó minőségét is javítja. 

Hátrányai is vannak: 

− a lunkerképződés esélye nagyobb, mert alulról táplálás miatt a tuskó alsó harmadában marad leg-

tovább folyékony az acél, 

− a bemerülőcsőbe és az öntőlapba beépített téglák felületéről és az azokat összekötő habarcsból 

kimoshat az acélsugár darabokat, így rontva a tuskó tisztaságát, 

− rosszabb az öntés kihozatala a beömlő és a hozzávezetések miatt, 

− ha „rövid” az adag – kevés a csapolt acél tömege – több eltérő tömegű tuskó készül. 

 

3.2. Hagyományos öntés eszközei 

A tuskóöntés során számos eszközre és segédanyagra van szükség. Segédanyagok a következők: 

 Felsőöntésnél a kokilla belső felületét kokillalakkal – felszórással vagy festéssel – vonják be. 



39 

 

 Alsóöntésnél a kokillába papírzsákba csomagolva öntőport engednek, – amit az olvadék lyukaszt 

ki, – ami egyrészt folyékony salakot képezve megvédi az olvadék felületét az oxidációtól, más-

részt keni a kokilla falazatát, megakadályozva a megszilárdult kéreg begyűrődését. 

 Lunkerport szórnak a frissen leöntött tuskó tetejére, ami a hőtermelő képességének köszönhetően 

minél tovább olvadt állapotban tartja az olvadékot, így táplálva és a felöntésbe koncentrálva a 

lunkert. 

 Habarcsok a dugó és az öntőlap csatornáinak téglákból való kialakításának elkészítésére. 

 

3.2.1. Kokilla 

A kokilla az alacsony ára és megfelelő minősége miatt öntöttvasból készül, próbáltak acélból is önte-

ni kokillát, ami bár kopásállóbb volt, de vetemedett, így alkalmatlannak bizonyult. 

A kokilla keresztmetszete (43. ábra) a feldolgozási céltól függő: 

− hengerlésnél négyzet vagy téglalap keresztmetszetű (44. ábra), 

− kovácsdarabnál sokszög vagy kör alakúak (45. ábra). 

 

A kokilla kúpossága (43b ábra) fontos befolyással van a lunkerképződésre (34. ábra), korábban főleg 

a csillapítatlan acélokat öntötték felfelé bővülő kokillákba ma már a csillapítottakat is, mert elterjedtek a 

„behúzott” aljú kokillák (46. ábra). Ennek a kokillatípusnak előnye, hogy a kokilla aljába kagylót építe-

nek, ami megkönnyíti az öntőlapba épített csatornákra való pontos ráállást. 

 

 
 

 
 

43a-b. ábra Szokásos kokilla alakok [11] 
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44. ábra Hengerlésre szánt tuskó kokillája [4] 

 

 

 
 

45. ábra Kovácsolásra szánt tuskó kokillája [4] 
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46. ábra Alsóöntésű kokilla [12] 

 

3.2.2. Felöntés 

Az acél kristályosodásával járó fajlagos térfogatváltozás okozta zsugorodás lunker képződésével jár. 

Ez a lunker a tuskó hasznos hosszát rövidíti, ezért ezt minimalizálni kell (2.8.2.1. fejezet). Ezt az acélol-

vadék legtovább folyékony állapotban lévő részének a tuskó legfelső szakaszába koncentrálásával érhető 

el. Erre két megoldás létezik: 

− megnövelik a tuskó méretét a kokilla felöntéssel történő magasításával (47. ábra), így ugyanannyi 

hasznos hosszat lehet feldolgozni, a felöntés samott téglákkal van falazva 

− a kokillába hőtermelő lapokat lógatnak be (48. ábra). 

 

 
 

47. ábra A felöntés metszete és nézete [3] 
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48. ábra Benyúló hőtermelő lapokkal kiképzett felöntés [3] 

 

3.2.3. Öntőlap 

A kokillákat öntőlapra állítják, ami szintén öntöttvasból készül. A felsőöntésnél egy fészket alakíta-

nak ki a kokilla közepén, ami fogadja az acélt (40. ábra) mérséklendő a felcsapódás mértéke. 

Az alsóöntésnél az öntőlapnak (49. ábra) komolyabb feladata van: az olvadék szétosztását és kokil-

lákba vezetése idomtéglák (50. ábra) segítségével. Az öntőlapba kialakított mélyedésekbe helyezett sa-

mott téglák közül a csillagtégla (a) kerül középre és a csőtéglákkal (b) viszik a kokillákig az acélt, végül a 

feltörőre (c) ültetik a kokillát. 

 

 
 

49. ábra Négyöntőhelyű öntőlap [3] 
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50. ábra Csatorna téglák típusai [3] 

 

3.2.4. Beöntőcső 

Az alsóöntésnél egy középre elhelyezett beömlőcsővel juttatják el az öntőlapba kialakított csatorná-

kon keresztül az acélt a kokillákba. A beömlőcső a kokillához és az öntőlaphoz hasonlóan öntöttvasból 

készül. A csőbe csőtéglák kerülnek, amik mélyedések segítségével ülnek össze. A csőtéglák nincsenek 

habarccsal összeragasztva, viszont az öntőlapra helyezve körbeöntik szárazhomokkal a megfelelő zárás 

miatt. 

 

 
 

51.ábra Beömlőcső az alsóöntésre készült összeállításban [11] 

 

3.3. Hagyományos öntés előnyei 

A hagyományos öntés képes nagyméretű, sokszögű vagy körszelvényű tuskók öntésére is, ami a ko-

vácsolás elengedhetetlen alapanyaga.  
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A tuskóöntés nagyfokú rugalmasságot biztosít az acélműnek: 

− szakaszos üzemmódban is működhet az acélmű,  

− kellően nagy kokillapark mellett igen változatos termékstruktúra tartható fent, 

− akár mindenegyes adag nagymértékben is eltérő lehet az előző, illetve következő adaghoz viszo-

nyítva, 

− olyan minőségek öntésére is képes, amelyek folyamatos öntés során repedésre hajlamosak. 

 

3.4. Hagyományos öntés hátrányai 

− A nagy tuskók dúsulásra hajlamosak (52. ábra), ezért acélgyártás során fokozottabban kell a 

szennyező-tartalom csökkentésére odafigyelni. 

− Nagyobb a fajlagos veszteség a lunkerek miatt levágott fej- és lábvégek, illetve alsóöntés esetén a 

beömlőrendszer miatt. 

− Kevésbé termelékeny, mint a folyamatos öntés. 

− Kokilla- és nagyobb tűzállóanyag-fogyasztás. 

− Rosszabb minőségű is lehet a felület. 

− Több alakítási lépcsőben lehet ugyanazon késztermékig eljutni. 

− Nagyobb előmelegítő kemence szükséges a feldolgozás során. 

 

 
 

52. ábra 200 tonnás tuskó primerszövete [11] 

 

3.5. Acéltuskók legfontosabb öntési hibái és megelőzésük módja 

3. táblázat 

 

A hiba fajtája és 

helye 
A hiba oka A hiba elkerülésének módja 

Kéreg 

Megszakadt öntés; öntőberendezé-

sek nedvessége; selejtes dugók, 

kagyló. 

Előmelegítés. 

A tűzállóanyagok minőségének felülvizsgála-

ta. 

Túl nagy öntési sebesség az öntés 

kezdetekor. 

Az öntési sebesség szabályozása; alsó öntés 

alkalmazása; az öntőgarnitúra helyes kialakí-

tása és előkészítése; kokillalak vagy öntőpor 

használata. 

Az üstkagyló szűkülése. 
Megfelelő öntési hőmérséklet beállítása; lera-

kódásra hajlamos nemfémes zárványok eltá-
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volítása. 

A kokilla belső felületének hibái. 
Kokillák rendszeres karbantartása; kokillalak, 

öntőpor összetételének ellenőrzése. 

Szélhólyagok 

Szabálytalanul elhelyezkedő gázhó-

lyagok, a kokilla fala mentén kiváló 

gáz alakú reakciótermékek: szeny-

nyezett kokillák. 

A kokillapark ápolása. 

Az öntőberendezések nedvessége. Előmelegítés. 

Oxidos kéreg reakciói, fröccsenések 

és hidegforradások reakciói a folyé-

kony acéllal: hibás kokillakezelés.  

Öntési folyamat zavarainak elkerülése. Kokil-

lák tisztításának, a lakk és öntőpor használatá-

nak ellenőrzése. 

Az egyazon öntőlapon öntött tuskók 

különböző öntési sebességei. 

Öntőlapok kifalazásának ellenőrzése, csator-

natéglák tisztítása. 

Oldott vagy reakciógázok szabály-

szerű kiválása: hidrogénfelvétel. 

Gyártás közbeni nedvességfelvétel megakadá-

lyozása. 

Az adag túloxidáltsága, nem kielégí-

tő dezoxidálás. 

Hőmérséklet-szabályozás és kikészítés ellen-

őrzése. 

Hidegforradások 

A tuskófelület idő előtti részleges 

megdermedése: túl alacsony öntési 

hőmérséklet. 

Hőmérséklet-szabályozás. 

Túl alacsony és szabálytalan öntési 

sebesség. 
A legkedvezőbb öntési sebesség betartása. 

Öntés megszakadása. 
Az öntőberendezések karbantartása, az öntési 

folyamat ellenőrzése. 

A tuskó felületének idő előtti der-

medése és oxidálódása. 

Az emelkedő acél felületének folyékonyan 

tartása és védelme öntőporral. 

Idegen fémes 

zárványok 

A folyékony acél nem megfelelő 

oldóképessége a szilárd nehezen 

olvadó fémekkel és ötvözőkkel 

szemben. 

Helyes gyártási és csapolási hőmérséklet 

megválasztása. 

Hosszrepedések 

A tuskóréteg termikus belső feszült-

ségei, túl nagy öntési hőmérséklet. 
Öntési hőmérséklet ellenőrzése. 

Túl nagy öntési sebesség. Az öntési sebesség ellenőrzése. 

Örvénylőöntés. A beömlősugár központosítása. 

Nem megfelelő kokillalak. 
Sokszögű kokillák használata a kedvezőbb 

kristályosodás érdekében. 

Keresztirányú 

repedések 

A tuskó zsugorodásának megakadá-

lyozása a kokillában: hibás kokilla 

vagy felöntés. 

Megfelelő alakú kokilla alkalmazása, kokillák 

ellenőrzése és ápolása, a kokilla és a felöntés 

közötti gallérképződés megakadályozása. 

Túl nagy öntési hőmérséklet. Hőmérséklet-szabályozás 

Túl nagy öntési sebesség. 
A legkedvezőbb öntési sebesség megválasztá-

sa és betartása 

Lunker 
Szilárdulás során a folyékony acél 

utánpótlás megakadályozása. 

Felület védelme a hűléstől, hőutánpótlás biz-

tosítása a hőcentrumnak a felöntésbe helyezé-

sével. 

Fizikai egyenlőt-

lenség, kristály-

közi repedések 

Az anizotróp kristályok egymástól 

eltérő nagysága, alakja, eloszlása és 

irányítottsága. 

Metallurgiai munka és dezoxidálószerek el-

lenőrzése. 

Túl nagy öntési hőmérséklet Hőmérséklet-szabályozás. 

Túl nagy öntési sebesség. 
A legkedvezőbb öntési sebesség megválasztá-

sa és betartása. 

A hőelvonás nem megfelelő iránya 

és intenzitása. 

Kokilla megfelelő keresztmetszetének és alak-

jának kiválasztása. 
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Dúsulások Széles hűlési front Hőcentrum áthelyezése a felöntésbe 

Pelyhek 
A hidrogén nyomásának emelkedése 

a megszilárdult acélban. 

Hidrogénfelvétel elkerülése a metallurgiai 

munka és öntés során a segédanyagok és be-

rendezések megfelelő kiizzításával, öntött 

tuskó lassú lehűtése. 

Dúsulások a kris-

tályhatárokon, 

vörös- és 

melegtörékenység 

Káros elemek és vegyületek, külö-

nösen szulfidok, szilikátok és gázok 

kiválása a kristályhatárokon, a kivá-

lások idő előtti megolvadása révén 

gyenge melegalakíthatóság. 

Gázszegény és zárványtiszta acél gyártása, 

likvidusz-szolidusz köz csökkentése az össze-

tétel módosításával. 

 

3.6. Acéltuskók felületének javítása 

A hibák, repedések jellegét, mélységét ultrahanggal vagy penetrálással lehet meghatározni. A tuskók 

felületét minősítés után: 

− köszörüléssel, 

− véséssel, 

− esztergályozással, 

− lángtisztítással 

− hántolással 

lehet javítani. 



47 

 

4. FOLYAMATOS ÖNTÉS 

A folyamatos öntés már a XIX század közepétől ismert eljárás, 1843-ban az ólomcsövek folyamatos 

öntéssel történő készítésére már szabadalmat jegyeztek be, 1846-ban Bessemer tervezett és szabadalmaz-

tatott acélra folyamatosan öntő-hengerlő eljárást.  

A nemvas fémek, elsősorban az alumínium és réz folyamatos öntése már az 1930-as évektől haszná-

latos technológia volt, de az acélok folyamatos öntése csak a második világháború után indult igazán fej-

lődésnek. Az acél folyamatos öntésének megoldása ugyanis lényegesen komolyabb műszaki problémákat 

vet fel, mely elsősorban abból adódik, hogy a dermedés magasabb hőmérsékleten, történik, ugyanakkor 

az acél hővezető képessége sokkal kisebb az alumíniuménál (4. táblázat). 

 

4. táblázat Alumínium és acél kémiai jellemzőinek összevetése 

 

Jellemző Alumínium ötvözet Acél 

Dermedési hőmérséklettartomány, 
o
C 630-660 1400-1450 

Hővezetési tényező, W/mK 237 58 

Sűrűség, kg/m
3
 2700 7800 

 

Végül a XX. század utolsó negyedében történt a drasztikus változás az acélolvadékok primer forma-

adó technológiáiban, vagyis a fémolvadék megszilárdítását célzó kohászati műveletekben. A 70-es évek 

elejére az acélolvadék kohászati előtermékké (bramma, buga, lemezbuga) való alakítására is a folyamatos 

öntés honosodott meg az acélgyártó üzemekben, mely mind a termelékenységben mind a késztermék mi-

nőségében jelentős változást hozott a kokillaöntési eljáráshoz képest. 

 

Az acélok folyamatos öntési technológiájának kialakításában úttörő szerepet játszott a Sziklavári Pro-

fesszor vezette szakembergárda, akik 1956-ban Diósgyőrben megépítették, majd rövid ideig üzemeltették 

az első hazai folyamatos öntőművet (53. ábra). Ez akkor világszinten is jelentős eredménynek számított. 

 
 

53 ábra Az első diósgyőri kísérleti folyamatos öntőmű vázlata (1956-57) 
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4.1. Folyamatos öntés elve 

A folyamatos öntési technológia lényege, hogy egy alkalmasan kialakított hűtőegységbe (kristályosí-

tóba) csapolt acélolvadéknak a hűtött felülettel érintkező tartománya megszilárdul és ez a szilárd kéreg a 

benne levő olvadékkal együtt megfelelő ütemben, további hűtés mellett lefelé kihúzható a kristályosító-

ból. Ha a kihúzás üteme összhangban van a felülről beömlő olvadék mennyiségével, akkor az öntés fo-

lyamatossá tehető és az igényeknek megfelelő hosszúságú féltermék készíthető. A további hűtés eredmé-

nyeként az öntött termék teljes keresztmetszetében megszilárdul, ekkor kerülhet sor az öntött szál elvágá-

sára, darabolására (54. ábra). 

Az öntőüst és a kristályosító közötti közbensőüst lehetővé teszi, hogy egymás után, szekvensben (so-

rozatban) több adagot is le lehet önteni. 

A kristályosítóból kilépve olyan vastag kéreggel kell rendelkeznie a szálnak, hogy az a belül még fo-

lyékony olvadék ferrosztatikus nyomásának ellenálljon. Az a cél, hogy a vágóberendezés előtt teljes ke-

resztmetszetében megszilárduljon az acél, azt a távolságot, ami a kristályosító tetejétől eddig a pontig tart 

metallurgiai hossznak nevezik. A metallurgiai hossz függ 

− a buga keresztmetszetétől, 

− az öntési hőmérséklettől, 

− a hűtés intenzitásától, 

− az kihúzás (öntés) sebességétől. 

 

 

Üst

Közbenső üst

Kristályosító

Vízhűtés

Vágás

 
 

54. ábra A folyamatos öntés technológiájának vázlata 

 

A folyamatos öntés a felmerülő összetett technológiai problémák ellenére számos előnnyel bír a ha-

gyományos kokillaöntéshez képest. Ezek közül az alábbiak érdemelnek említést: 

 

Kihozatal, termelés 
− csökken a leégési veszteség (oxidálódás öntés közben, a revésedési veszteség), 

− kisebb fej- és lábvágási veszteség, 

− szekvens öntés lehetősége, vagyis több acéladag egymás utáni leöntése az öntés megszakítása nél-

kül, 

− összhang a konverteres acélgyártási kapacitással. 

 

Minőség 
− a vegyi összetétel homogenitása, 

− dermedés a szál hossza mentén egyenletes, 
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− öntött termék jobb felületi minősége, 

− egyenletesebb minőségű termék. 

 

Energiafelhasználás és környezeti terhelés 
− energia megtakarítás (mélykemence, előnyújtás), 

− jobb fajlagos anyagkihozatal (adott mennyiségű késztermékhez kevesebb nyersacél előállítása 

szükséges), 

− megfelelő üzemviteli szervezés mellett a hengerművi melegbeadás lehetősége, vagyis a hengerlési 

hőmérsékletre való melegítés energiájának egy része az öntött termék hőtartalmával kiváltható. 

 

Költségek 
− kisebb üzemeltetési költségek a tuskóöntéshez viszonyítva, 

− egyszeri nagy beruházást igényel, de fajlagosan alacsonyabb költségek adódnak. 

 

Ezek a körülmények magyarázzák a folyamatos öntés acélgyártásban történő elterjedésének gyors 

ütemét (55. ábra). Az diagram a teljes acéltermelésben a folyamatos öntéssel gyártott mennyiség részará-

nya látható a világ, az Európai Unió és Magyarország tekintetében. Jól érzékelhető, hogy az évezred első 

évtizedének végére a folyamatos öntés részaránya világviszonylatban megközelíti a 90 %-ot, az Európai 

Unióban ez 95 % körüli érték, míg a Magyarországra számított részarány közel 100 %. 
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55. ábra A folyamatos öntés részaránya a teljes acéltermeléshez viszonyítva 

 

A folyamatos öntéssel és a tuskóöntéssel készült termékek között is lényeges különbségek vannak. A 

folyamatosan öntött féltermék (buga/bramma) felülete és szövetszerkezete is jobb (56. ábra), továbbá 

méretben közelebb van a késztermékhez, ami komoly energia- és alakítási-költség megtakarítást eredmé-

nyez. Fajlagos költség megtakarítást eredményez, hogy a magasabb beruházási költség után az üzemelte-

tési költség lényegesen alacsonyabb (kokilla felhasználás teljesen elmarad, a tűzállóanyag fogyasztás je-

lentősen mérséklődik), automatizálható, kevesebb munkaerő szükséges. Csak az öntés indításakor, befe-

jezésekor és az esetleges öntési zavaroknál képződik hulladék. 
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56. ábra Kokillában és folyamatosan öntött tuskó primer szövetének összehasonlítása [7] 

 

4.2. A folyamatos öntéssel készült termékek 

A buga a négyzetes vagy hozzá nagyon közeli alakú öntött terméket jelöli (angolban a kisebb ke-

resztmetszet a billet, a nagyobb a bloom), ezt hosszútermékek előállítására alkalmazzák. A lapostermékek 

(lemez, tekercs, tábla) előgyártmánya a bramma (angolul slab). A továbbiakban ahol nem különül el éle-

sen a buga és a bramma, ott buga/bramma-ként kerül említésre az öntött féltermék. 

 

Az öntőgépek a gyártott keresztmetszet alapján három nagy csoportba sorolhatók (57. ábra): kisbuga 

(billet), blokkbuga (bloom), lemezbuga (bramma, slab). Egymáshoz közelálló mérettartományok esetén 

átfedések előfordulnak, ha az öntőgépen lehetőség van a kristályosító cseréjére. Előfordulhat, hogy egy 

öntőgép kis- és blokkbuga (billets/bloom), vagy blokkbuga és lemezbuga (bloom/slab) szelvényt is képes 

önteni. Ezen kívül léteznek olyan gépek, amelyekkel különleges alakú, háromszög, vagy "kutyacsont" 

alakot lehet önteni, ezek az alakzatok az adott késztermék végső alakjához igazodhatnak. 

 
 

Lemezbuga (Slab) 
Max. 3000 x 320 mm 

Kisbuga 
(Billet) 

Max. kb.  
180 mm 

Blokkbuga 
(Bloom) 
Max. kb.  
500 mm  

 

57. ábra Az öntött termékek jellegzetes méretei 

 

A kisbugaöntő gépek, amelyekkel kb. max. 180 mm-es négyszögszelvény önthető (58. ábra), többszá-

lasak, ezeket széles körben használják az iparban az un. mini-acélművekben. Ennek gyakorlati oka van, 

mely az adagméretből, öntési sebességből (tonna/perc) és az öntési időből adódik. Általában az adagon-

kénti öntési idő hossza kb. egy órában limitált az üstben történő hőveszteségek miatt. Célszerű például 50 

tonnás adagot két szálas gépen, 100 tonnás adagot 4 szálas gépen önteni. 
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58. ábra Kisbuga öntése a folyamatos öntőművön 

 

A blokkbuga (bloom) öntő gépek sokkal elterjedtebbek az integrált üzemekben, mivel a keresztmet-

szet nagyobb, mint a kisbuga (billet) esetén, ebből adódóan nagyobb adagméreteket relatíve kevesebb 

szálon lehet leönteni. A bloom keresztmetszete változhat, például egy 150 tonnás adag 6 szálas, 210 mm-

es négyzet keresztmetszetétől a 180 tonnás 3 szálas öntőgépen öntött 420 x 500 mm-es keresztmetszetig 

(59. ábra). Az - alapvetően varratnélküli csőgyártásra szánt - körszelvények öntése relatíve ritka. Jellemző 

méretek általában 125 és 210 mm-es közé esnek, de létezik 232 mm-es körszelvényt önteni képes beren-

dezés is. 

 
59. ábra Blokkbuga öntése 

 

Sokkal nagyobb a száma a lemezbuga öntőgépeknek, melyek a hengerelt lapostermékek (lemez, sza-

lag) gyártásához szükséges félterméket (lemezbuga) állítják elő. Ezek a gépek általában nagyteljesítmé-

nyű egységek, 1,4 millió tonna, vagy ennél nagyobb évi kapacitással. Általában egy- vagy kétszálas (iker) 

kivitelűek, és nagy adagmérettel dolgoznak (270 tonna). Az öntött keresztmetszet is nagy, lemez céljára 

pl. a 2160 x 305 mm keresztmetszet egy szokásos méret (60. ábra). A kiskarbontartalmú, gyengén ötvö-

zött, ötvözött és rozsdamentes acélok nagy választékát öntik le lemezbuga öntőgépekkel. 
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60. ábra Öntött lemezbuga a kifutó asztalon vágás után 

 

A fenti csoportokon kívül speciális keresztmetszeteket öntőgépeket is telepítenek, általában hosszú-

termékeket gyártó acélművekben. A melegen hengerelt I tartó előtermékeként például a már említett „ku-

tyacsont” alakú kristályosító keresztmetszet terjedt el (61. ábra). 

 

 
 

61. ábra Folyamatosan öntött alakos szelvény 

 

Lapostermékek (lemez, szalag) nagytömegű, gazdaságos gyártása érdekében az elmúlt húsz évben el-

terjedtek a vékonybramma öntési eljárások (4.8. fejezet), ebben az időszakban ez volt a folyamatos acél-

öntési technológia fejlesztésének egyik fő iránya. Vékony lemezbuga öntés esetén a bugavastagság a 40-

125 mm-es tartományban van, a hagyományos folyamatos öntésnél ez az érték 150-320 mm közötti. A 

vékony lemezbuga öntő gépek közvetlenül a meleghengerműhöz kapcsolódnak, ezzel csökken a fajlagos 

energiafelhasználás, viszont alkalmazása a hagyományosnál lényegesen nagyobb összehangoltságot igé-

nyel az egyes üzemrészek között. 

 

4.3. Folyamatos öntőgépek típusai 

Az első acélöntőgépek függőleges (vertikális) elrendezésűek voltak, melyek fejlesztése során a leg-

főbb célkitűzés az öntési teljesítmény, valamint az öntött termék minőségének javítása volt. Ezeket a cé-

lokat a vertikális öntőgép magasságának növelésével lehetett elérni, ami a tartószerkezet, az építési ma-

gasság és az alapozás méretének növekedését, vagyis a beruházási költségek drasztikus emelkedését 

eredményezte. A múlt század második felében kezdtek kísérletezni olyan technikai megoldásokkal, me-

lyek lehetővé tették az eredetileg függőleges öntési irány vízszintes irányba való fordítását. Ez a művelet 
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a kívül szilárd állapotú, de belül olvadékot tartalmazó szál elhajlítását, illetve kiegyenesítését igényelte, 

amely természetszerűleg ismét egy sor műszaki nehézséget vetett fel. Ennek ellenére ezek a megoldások 

terjedtek el, mivel az ilyen öntőgépek telepítése lényegesen kisebb költségekkel jár, mint egy hasonló 

teljesítményű vertikális gép. Az idők során az öntőgépek öt olyan alaptípusa fejlődött ki, amelyek lénye-

gében alkalmasak az összes keresztmetszet (kisbuga - billet, blokkbuga - bloom, lemezbuga - slab) leön-

tésére. Időrendi sorrendben ezek a típusok a következők (a típusokat sematikusan ábrázolja a 62. ábra): 

 

− Függőleges öntőgép egyenes kristályosítóval, az elvágás függőleges pozícióban történik. 

− Függőleges gép egyenes kristályosítóval, egypontos hajlítás és kiegyenesítés. 

− Függőleges gép egyenes kristályosítóval, progresszív hajlítással és kiegyenesítéssel. 

− Ívelt gép ívelt kristályosítóval és kiegyenesítéssel 

− Ívelt gép ívelt kristályosítóval és progresszív kiegyenesítéssel. 

 

 
 

62. ábra A folyamatos öntőgépek fejlődése, típusai 

 

Az öntőgépek közötti választás a termelékenység, termék minőség, gép komplexitás és ár által meg-

követelt speciális jellegzetességekből adódó igények optimalizálásán alapszik. Az ívelt öntőgépet általá-

ban egyszerűbb telepíteni (kisebb költség) és fenntartani, mint a függőleges, hajlító rendszerrel szerelt 

gépeket, mivel ennél a megoldásnál hajlító berendezés nem szükséges. Általában az öntés és az öntőgép 

komplexitása nagyban változik az öntött termék típusa, mérete függvényében. Ez egyrészt az öntött szel-

vény termo-mechanikus sajátosságaival (a kisebb keresztmetszetű termékek öntartóak a szekunder hűtő-

zónában, a nagyobbak nem, lásd később), másrészt az öntött termék különböző felhasználásával kapcsola-

tos. 

Általában a kisebb keresztmetszetet öntő gépek az egyre egyszerűbb tervezés irányában mozdulnak. 

A nagyobb keresztmetszetet gyártó gépek viszont összetettek és az összes, a későbbiekben ismertetett 

alrendszert alkalmazzák, beleértve a sugár védelmét, a számítógépes szabályozást és a támgörgők széles-

körű használatát az egész berendezésre nézve. 
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Az öntőgépek általában több szál öntésére képesek egyidejűleg (63. ábra), az erről szóló videók a 

http://www.youtube.com/watch?v=d-72gc6I-_E oldalon láthatók. A szálak száma, keresztmetszete és az 

öntési sebesség összhangban kell legyen az acélmű acéltermelési kapacitásával. 

 

 
 

63. ábra A többszálas öntőgépek elvi felépítése 

 

4.4. Folyamatos öntés eszközei 

A folyamatos öntés öntőgépeken zajlik, ez a bonyolult szerkezet (64. ábra) komoly gépészeti hátteret 

igényel. 

 

Bemerülő tölcsér, SEN 
(Submerged Entry Nozzle)

Folyékony fémszint
(Meniscus)

Metallurgiai hossz
Tócsamélysg
(Metallurgical length)

Kristályosító
(Mold)

Támgörgők
(Support rolls)

Öntött szál
(Strand)

Szilárd kéreg
(Solid shell)

Vágási pont
(Cutoff point)

Olvadék-
tócsa

(Liquid
pool)

Hűtés
(Cooling)

Üst
(Ladle)

Közbenső üst
(Tundish)

Lemezbuga
(Slab)

Olvadék
(Molten
steel) 

Indítás:

Indítószál

(dummy bar,

starter bar)

 
 

64. ábra Folyamatos öntőgép vázlata és fő részei 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d-72gc6I-_E
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4.4.1. Üsttorony 

Az öntésre kerülő acél az öntőüstben érkezik az acélműből, ezt az öntőgép legfelső szerkezeti egysé-

gébe, az üsttoronyban található üstfordító villába helyezik. Az üstfordító általában kétállású, vagyis két 

üst helyezhető el benne, ezek közül az egyik van öntési helyzetben. Ahhoz hogy több adag is leönthető 

legyen egymás után, gondoskodni kell a minél gyorsabb üst cseréről, erre megoldást nyújt a két üstöt be-

fogadó üsttorony (65. ábra). Amíg az egyik állásban folyik az öntés, addig – kivárva a másik adag öntésé-

nek utolsó 10-15 percét – felkészítik a szekvens következő adagját. Ha az öntési helyzetben lévő üstből 

kifogy az acél, akkor az öntővilla megfordításával a következő acéllal teli üst kerül öntési helyzetbe. Az 

öntővillán keresztül mérhető az üstben lévő acél tömege is, így a folyékony acél mennyisége folyamato-

san nyomon követhető. 

A két adagnak azonos minőségűnek vagy legalábbis nagyon hasonlónak kell lennie, vagy az öntést 

vezetőnek figyelnie kell, hogy mikor változik az öntött buga/bramma összetétele, majd az átmeneti sza-

kaszt kivágni, a hulladékot visszajáratják az acélgyártásba. 

 

 
 

65. ábra Öntővilla két üsttel 

 

4.4.2. Sugárvédőcső 

Az öntőüstbe épített kagylón keresztül távozik az acél az üstből. A nagy acélművekben tolózáras üs-

töket (2.1.2. fejezet) használnak a könnyebb automatizálás miatt. A beépített kagylóra csatlakoztatják a 

légkör okozta reoxidáció és elhűlés elkerülésére a sugárvédő- vagy árnyékolócsövet (66a-c. ábra). 

Az acél áramlása a nem pontos illesztéseknél beszívja a légköri levegőt, így gázfelvétel történhet. 

Ennek kiküszöbölésére szigetelőanyaggal „zárják fel” a csövet, vagy kis nyomású argont vezetnek be az 

illesztéshez. 
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66a-c. ábra Sugárvédőcső és csatlakozása az öntőüst kagylójára 

 

Sugárvédőcsövet az üst öntési állásba fordításakor helyezik fel és már ezen keresztül nyitják meg ön-

tésre az üstöt. Amennyiben többszöri próbálkozás után sem nyílik meg, akkor levéve először pálcával, 

majd oxigénnel próbálják „megnyitni” az üstöt. Az utóbbi amennyire csak lehet kerülendő, mert 

reoxidációt és így összetételi eltérést és tisztaságromlást okoz. 

 

4.4.3. Közbensőüst 

Az öntőgépeken a folyékony acélnak az üstből a kristályosítóba való átadása két lépésből áll. A fo-

lyékony acél először – folyamatosan, vagy félfolyamatosan – a közbenső üstbe kerül, mely szétosztja a 

folyékony acélt a bemerülő tölcséreken (bemerülő csöveken) keresztül az egyedi kristályosítókba. 

 

A közbenső üst (67. ábra) lényegében egy téglatest, vagy vályú alakú tartály, ennek az alján helyez-

kednek el a kristályosítókhoz vezető, un. bemerülő tölcsérek. A közbenső üst alapvető feladata az olvadt 

fém szétosztása a közbenső üsthöz tartozó kristályosítók között, de ezen kívül az alábbi, nem kevésbé 

fontos funkciókat is ellátja: 

− a közbenső üstben kialakuló áramlásnak stabil fémsugarat kell biztosítania a kristályosítók számá-

ra, 

− stabil fémoszlop magasságot kell biztosítania a bemerülő tölcsérek fölött annak érdekében, hogy 

állandó legyen a fém távozási sebessége a közbenső üstből, vagyis ennek eredményeként állandó 

öntési sebesség legyen fenntartható, 

− fémtárolóként, pufferként működik, ez lehetővé teszi a szekvenciális öntést, vagyis az üres öntőüst 

olvadékkal teli öntőüsttel való felcserélését anélkül, hogy az öntés folyamata megszakadna, 

− lehetőséget ad az üstből érkező zárványok és a salak eltávolítására. Ez a feltétel a fém tartózkodási 

idejével, vagyis az egységnyi térfogatú acél közbenső üstön való átfolyási idejével van szoros 

kapcsolatban,  

− lehetőséget ad az acél porbeles huzalkezelésére. 
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67. ábra Közbensőüst öntőüsttel és manipulátorokkal 

 

Közbensőüstben lévő acél légkör okozta reoxidációja elkerülhető, az acélfelszín jól záró és nem 

reoxidáló hatású fedősalakkal való elszigetelésével. Kémiailag inaktív salak kialakítására kell törekedni. 

A zártöntés technológiája szerint a közbensőüst felszínén a védősalakot valamilyen fedőpor alkalmazásá-

val képzik. 

A fedőpor feladatai: 

− folyékony acél hőszigetelése a közbensőüstben, 

− kémiai védelem a levegőtől, hogy elkerüljék a reoxidációt, 

− nemfémes zárványok abszorpciója. 

 

A közbensőüst tetejére fedőt is tesznek egyrészt a hűlés elleni védelemként, másrészt a balesetvédelmi 

okokból. 

 

A közbensőüstbe különböző gátakat, öblítőtéglát, kagylókat és a becsapódás helyére fészket építenek 

be (68-69 .ábra). Ezek feladata a turbulencia-mentes (70. ábra), nyugodt belső áramlás biztosítása annak 

érdekében, hogy a zárványok felúszása megtörténjen és a kifolyás is állandó maradjon (71. ábra). 

 

 
 

68. ábra Közbensőüst belső felépítése 
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69. ábra Közbensőüst állandó bélése és a benne kialakított üregek 

 

 

 
 

70. ábra Közbensőüst áramlási viszonyai 

 

 

 
 

71. ábra Közbensőüst kagylója 

 

A kifolyás szabályozása történhet tolózárral és dugóval (72. ábra). 
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72. ábra Közbensőüst tolózárja és dugója 

 

A tolózáras öntés hátránya a dugós megoldással (73a-b. ábra) szemben, hogy megtörik az áramlás, 

ennek következtében az acél szilárd zárványtartalma lerakódhat (74. ábra) és így leszűkülhet az átfolyási 

keresztmetszet (kagyló szűkülés – nozzle clogging). 

 

      
 

73a-b. ábra Dugó mozgatása 

 

 
 

74. ábra Áramlás tolózáron keresztül 

 

Mindkét típusnál csökkenthető a nemfémes zárványok kagylóra való lerakódása argoninjektálással: 

dugó esetén a fejen át vezetve (75. ábra), tolózárnál a téglán keresztül. 
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75. ábra Argon bevezetése dugón keresztül 

 

A közbensőüst falazata állandó és munkabélésből áll (hasonlóan az öntőüsthöz). Az állandó bélés 

(69. ábra) betonból, a munkabélés felszórással (76. ábra) készül. Az öntőüsthöz hasonlóan a közbensőüs-

töt is szárítani kell használat előtt. 

 

 
 

76. ábra Munkabélés elkészítése felszórással 

 

A közbenső üstöket az öntés előtt előmelegítik annak érdekében, hogy az öntés kezdeti szakaszában a 

hőveszteségek mérséklődjenek. Különös gondossággal kell elvégezni az előmelegítést a bemerülő tölcsé-

rek környékén, különben fennáll annak a veszélye, hogy ezen kis keresztmetszetű részeken befagy, meg-

dermed az olvadék. 

 

4.4.4. Merülőcső 

A folyékony fém a közbenső üstből a kristályosítóba alapvetően kétféle módon juthat el, nyitott su-

gárban védelem nélkül, vagy zárt sugárban, vagyis védelemmel. A nyitott sugarú öntés esetében az acél 

közvetlenül, a levegővel érintkezve jut a közbenső üstből a kristályosítóba. Ilyen körülmények között a 

védelem nélküli acélsugár oxigént és némi nitrogént vesz fel a levegőből és káros zárványok képződnek a 

folyékony acélban. Ezek a zárványok átkerülnek a kristályosítóba, ahol vagy bent maradnak az acélban, 

vagy felúsznak a folyékony fém felszínére. Azok a zárványok, melyek acél felületére felúsznak, a kristá-

lyosodás folyamán beleragadhatnak a kristályosodó kéregbe, felületi hibát, vagy szálszakadást okozva a 

kristályosító alatt. 
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Az oxidzárványok képződése és az ebből eredő káros hatások minden acéltípusnál várhatóak, de az 

alumíniummal csillapított típusok különösen érzékenyek ilyen szempontból. Ezekben az acélokban a le-

vegővel való érintkezés (reoxidáció) eredményeként elsősorban alumíniumoxid zárványok képződnek, 

melyek a beömlő tölcsér bizonyos, áramlástanilag kedvező részein szilárd formában kirakódhatnak. Ez a 

kirakódás olyan mértékű lehet, hogy az tekintélyes mértékben leszűkítheti az áramlási keresztmetszetet. 

Az öntött acél belső minősége szempontjából a legrosszabb az az eset, ha az alumíniumoxid tapadvány 

leválik a beömlő tölcsér faláról, így nagymérető nemfémes zárványok juthatnak a kristályosodó acélba. 

E problémák elkerülése érdekében az acélsugarat meg kell védeni a levegővel való érintkezéstől. A 

legfontosabb a közbenső üst és a kristályosító közötti acélsugár védelme, de az üst és a közbenső üst kö-

zötti átfolyás esetén is hasonló a helyzet. Két alapvető megoldás létezik a védelemre, melyek egymással 

kombinálhatóak is: az acélsugár védelme gázzal, illetve a tűzálló merülőcsöves védelem (77. ábra). 

 

A merülőcső funkciója hasonló, mint a sugárvédőcsőé (reoxidáció és elhűlés elkerülése), de fontos 

feladata ezen kívül a kristályosítóba jutó acélolvadék kedvező áramlási képének biztosítása (78a-b. ábra). 

A sugárvédőnél már ismertetett módon - a nem megfelelő illesztéseknél - a merülőcsőben áramló acél is 

hajlamos a levegőt beszívni. 

 

 

 
 

77. ábra Merülőcső csatlakoztatása a közbensőüst tolózárára [14] 

 

A tűzálló védőcső, vagy bemerülő tölcsér kilépési oldali alakja, kiképzése alapvetően meghatározza 

az olvadékáramlási képet a kristályosítóban. A legegyszerűbb az alul nyitott védőcső. A kétnyílású cső 

alul zárt, de a cső aljának közelében két oldalirányú nyílás található. Ezzel a megoldással el lehet kerülni 

az olvadéksugár mély behatolását a szilárduló szál belsejébe és ez megváltoztatja, kedvezőbbé teszi a 

kristályosítóban kialakuló áramlási képet. Ez az áramlás lehetővé teszi, hogy az öntősugárban lévő zárvá-

nyok felúszhassanak a folyékony fém felszínére és azok onnan eltávolíthatók legyenek a salakkal. Ez a 

salak az öntőpor hatására képződik, a mechanizmust a későbbiekben tárgyaljuk. 
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78a-b. ábra Áramlás a merülőcsövön keresztül 

 

A merülőcső kialakítása az öntendő keresztmetszettől függ (79. ábra). 

 

    
 

79. ábra Merülőcső típusok 

 

A tűzálló csöveket általában szilícium-oxid vagy alumínium-oxid és grafit keverékéből állítják elő. 

 

Gázvédelmet is gyakran használnak kis keresztmetszetet öntő (kisbuga) gépeken, mivel ott általában 

nincs elegendő hely a tűzálló védőcső bevezetésére (a védőcső és a kristályosító fala között be is fagyhat 

a fém). Általában nitrogén és argon használatos erre a célra. 

 

A gáz és mechanikai védelem kombinációjaként sok üzemben túlnyomással argont vezetnek a tűzálló 

csőbe, illetve a beömlő tölcsérbe annak érdekében, hogy elkerüljék a levegőnek a pórusokon és a kötése-

ken keresztüli beszívódását, amit a mozgó fémsugár Venturi hatása okoz. 

 

4.4.5. Kristályosító 

A kristályosító elsődleges funkciója a folyékony acél megtartása valamint a kristályosodás elindítása. 

A kristályosító működése alapvetően meghatározza az öntött termék felületi minőségét és felületközeli 

részének belső minőségét. A kristályosítóban kialakuló szilárd kéregnek elegendően vastagnak és mecha-

nikailag ellenállónak kell lenni a kristályosítóból kilépő keresztmetszetet érő hatások elviselésére (pl. a 

húzásból és az olvadék ferrosztatikus nyomásából adódó igénybevétel, stb.). 

A kristályosító belső borításának tradicionális anyaga a nagy tisztaságú hidegen hengerelt réz. Újab-

ban elterjedten használnak réz ezüst (kis mennyiségű ezüst tartalommal) ötvözetet, mivel ez nagyobb hő-

mérsékleten nagyobb szilárdságot biztosít. Az olvadt fémmel érintkező munkafelületet gyakran krómmal, 
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vagy nikkellel borítják, egyrészt az így adódó mechanikai (nagyobb kopásállóság) és hőtani tulajdonsá-

gok miatt, másrészt az öntött felület rézfelvételének megakadályozása céljából. 

 

A kristályosító egy nyitott végű forma, belső lapja rézötvözetből készül, amely az öntött acél határfe-

lületeinek pozícionálására szolgál, vagyis biztosítja az öntött keresztmetszet megkívánt alakját. A rézla-

pok egy külső támasztó acélszerkezethez mereven kapcsolódnak. A réz-acél határfelületen a hűtővíz szá-

mára hornyok találhatók, ez a hűtővíz vonja el a belső rézlappal érintkezésbe kerülő kristályosodó acélból 

a hőt. A kristályosító méretei megfelelnek az öntendő keresztmetszet méreteinek, hossza pedig általában 

400 és 1000 mm közötti. Ebből a hasznos, az effektív hűtésre alkalmazható hossz, vagyis a meniszkusz 

szint és a kristályosító alja közötti távolság általában mintegy 100 mm-el rövidebb, vagyis a kristályosító 

felső szintje alatt kb. 100 mm-re található a folyékony acél meniszkusz szintje. 

 

A kristályosítóknak cső, illetve téglatest alakú alaptípusai vannak. A csőszerű kristályosítóban vé-

kony falú réz bélés található, ennek használata a kisebb kis- és blokkbuga öntőgépekre korlátozódik (80. 

ábra). A téglatest alakú kristályosító négy, acéllemezhez kapcsolt rézbetétből áll (81. ábra). A téglatest 

alakú kristályosítók esetén az egymással szemben lévő lemezpárok helyzete általában megváltoztatható, 

így különböző öntési keresztmetszetek biztosíthatók. Például a lemezbuga szélesség megváltoztatható 

keskeny oldali lemezek pozícionálásával, a lemezbuga vastagsága pedig a keskeny oldali lemezek mére-

tével módosítható. A téglatest alakú kristályosító rugalmasabb gyártási méret spektrumot tesz lehetővé, 

mint a fix elrendeződésű csőszerű kristályosító. A belső keresztmetszet változtatásán túl módosítható a 

kristályosító fal dőlésszöge is. A kristályosító keresztmetszete az öntési irányban kismértékben csökken 

annak érdekében, hogy a már megszilárdult kéreg termikus zsugorodását kompenzálja, vagyis lehetőség 

szerint a kristályosító mérete követi a kristályosodó szál méretét. A termikus zsugorodás a különböző 

acélminőségek esetén eltérő, ezért módosítható a kristályosító lapok dőlésszöge. 

 

 
 

80. ábra Kisbuga kristályosítók 
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81. ábra Beépített lemezbuga kristályosító a kristályosító alatt un. lábgörgőkkel 

 

Az öntés során a kristályosító belső rézborítása által meghatározott geometria torzul, vagyis megvál-

toznak a kristályosító belső méretei. Ennek legfőbb oka a kopás és a deformáció, ez utóbbi termikus és 

mechanikus alakváltozás következtében jön létre. 

 

Az acélolvadék a kristályosítóban kapja meg az öntött alakját és méretét (82. ábra). A acél a – belül 

lágyított vízzel –hűtött kristályosítóban kap egy vastag szilárd kérget, amely a buga/bramma közepén lévő 

még olvadt rész ferrosztatikus nyomásának ellenáll, nem engedi annak „kitörését”. A kristályosító alatt 

található vízpermetes hűtési szekcióban hűl és dermed meg teljes keresztmetszetében az öntött termék. 

 

 
 

82. ábra Kristályosító működési elve 

 

A kristályosító, vagyis a termék alakjának megfelelő belső keresztmetszetű mindkét végén nyitott 

„kokilla” felépítésére vonatkozóan mutatnak be példákat a következő ábrák (83-86. ábra). 
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83. ábra Szerelt kristályosító 

 

 

   
 

84a-b. ábra Kristályosító különböző típusú hüvelye és beszerelése 

 

 

 

 
 

85a-d.ábra Kristályosító robbantott képe 
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86a-b. ábra Állítható méretű kristályosító brammaöntésre 

 

Mivel a kristályosító felül nyitott, így könnyen oxidálódhat az acélolvadék felülete. Ennek megaka-

dályozására a közbensőüst tetején létrehozotthoz hasonló védősalakot képeznek a kristályosítóban is (ön-

tőpor). A védősalaknak redukálónak, a felúszó szennyezőket könnyen befogadónak kell lennie, továbbá 

ez segíti az öntött terméknek a kristályosító faltól történő elválást. 

 

A dermedt acélnak a kristályosító falához tapadását oszcilláló mozgással akadályozza meg. A kristá-

lyosítót egy mechanikus szerkezet mozgatja, az aktuális öntési sebesség függvényében számolt frekvenci-

ával és úthosszal. 

 

4.4.6. Öntőpor 

A kristályosító oszcilláló mozgása önmagában nem elegendő a felszakadás megelőzésére, lényeges a 

kenőanyagok használata. A kenőanyagok két csoportba sorolhatók, folyadékok és szilárd anyagok, porok 

használatosak (87. ábra). 

 

 
 

87. ábra Öntőpor adagolása a meniszkusz szintre a merülő cső köré 

 

A folyékony kenőolajok ásványi, növényi, állati és szintetikus eredetűek lehetnek Az olajat a kristá-

lyosító felső részén, a meniszkusz fölött apró lyukakon, vagy réseken keresztül injektálják, hogy folyama-

tos film alakuljon ki a kristályosító falán. Alapvetően olajat a kisbuga és blokkbuga öntőgépeken hasz-

nálnak szilíciummal csillapított acélok esetén. 

 

A kristályosítóba, az acéltükör tetejére egyenletes mennyiségben öntőport adagolnak. Az öntőpor a 

nagy hőmérséklet hatására megolvad, és befedi mind a folyékony acélt, mind a kristályosító fala mentén 

megszilárdult acélkérget (88. ábra). 
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88. ábra Az öntőpor viselkedése a kristályosítóban [13] 

 

Az üzemek a tűzálló védőcsővel, vagy bemerülő tölcsérrel öntött alumíniummal csillapított acélok ön-

téséhez szinte csakis szilárd kenőanyagokat (folyósítószert és öntőport) használnak, elsősorban a lemez-

buga, vagy blokkbuga gyártásában. Ezek a porok nemcsak kenőanyagként, hanem a következő funkciók-

ban is működnek: 

 Növelik a hőátadást a kristályosító - öntött szál határfelületen. 

 Megvédik a folyékony fémfelszínt a környező levegő reoxidációs hatásától. 

 A folyékony fémfelszín termikus szigetelőjeként megelőzik a nem kívánt kristályosodást, különö-

sen meniszkusz - kristályosító fal határfelületen és a bemerülő cső körül. 

 Abszorbeálják a folyékony fémfelszínre felúszó nemfémes zárványokat. 

 

Az öntőport kézzel, vagy mechanikus töltőgéppel a folyékony fémfelszínre adagolják, nem sokkal az 

acél öntés megkezdése után. A folyékony acéllal érintkezve az öntőpor réteg alsó része megolvad és fo-

lyékony salakot képez, ami beszivárog a kristályosító fal és a kristályosodó acél közé, ahol részben meg is 

szilárdul. További öntőport adagolnak, hogy pótolják az öntött keresztmetszet által eltávolított mennyisé-

get. Az öntőporral való kenés nagyon összetett mechanizmussal működik, mely nemcsak az öntőpor tu-

lajdonságaitól, hanem az öntőgép működési feltételeitől (pl. acélminőségtől, öntési sebességtől, oszcillá-

ciótól) függ. 

 

Az öntőpor egyik legfontosabb jellemzője a viszkozitás, mely alapvetően az öntőpor szilícium-oxid és 

alumínium-oxid tartalmától függ. Ezen kívül meghatározó jelentőségű az öntőpor olvadáspontja és kristá-

lyosodási jellegzetessége (amorf, vagy kristályos). A kicsi viszkozitású, folyós és alacsony dermedési 

hőmérsékletű öntőpor biztosítja a leghatásosabb hőátadást a kristályosítóban. 

 

Az öntőporok anyagkeverékek, amelyeknek alapösszetétele SiO2-CaO-Al2O3-Na2O-CaF2 és grafit.  

 

Az oxidáció elleni védelmet az öntőpor alábbi paraméterei befolyásolják: 

− az öntőpor olvadási jellemzői, 

− a salak oxidációs hajlama (FeO-tartalom, bázicitás, C-tartalom), 

− reoxidáló hatású oxidok (SiO2, Na2O, Fe2O3) mennyisége, 

− a salak és az oxidok közti felületi feszültség. 

 

A nemfémes zárványok felvételére hatással van:  

− a salak és a zárványok közti felületi feszültség, 

− a salak és az acél közti felületi feszültség, 

− a salak viszkozitása, 
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− a salak Al2O3-oldóképessége (kis Al2O3 és SiO2 tartalom a kedvező). 

 

4.4.7. Hőátadás a kristályosítóban  

A kristályosítóban történő hőátadás igen összetett és a termékminőség szempontjából kiemelkedő je-

lentőséggel bír. Elsődlegesen a keresztirányú hővezetést érdemes megvizsgálni. Ebben a tekintetben a 

hőmennyiség egy sor termikus ellenálláson keresztül jut el az öntött szál olvadékmagjától a hűtőrendszer-

ben áramló vízig (89. ábra). A rendszer főbb elemei a következők: 

 Hőátadás a kristályosodó öntvényben. 

 Hőátadás az acél szilárd kéreg (felszín) és a rézlap között. 

 Hőátadás a ráz bélésen át. 

 Hőátadás a rézlap külső felszíne és a kristályosító hűtővíz között. 

 

 
 

89. ábra Vázlat a kristályosítóban zajló folyamatok tárgyalásához 

 

A kristályosodó öntvényen keresztüli hőátadás önmagában is bonyolult, mivel az elvonandó hő-

mennyiség két részből, az acél hőtartalmából és a szerkezeti átalakulások okozta entalpiaváltozásból ered. 

Ez utóbbi a látens hő, mely természetesen a halmazállapot és fázisátalakulásokra is értelmezhető. Különö-

sen érdekes és összetett a kétnemű, szilárd és olvadék fázist is tartalmazó anyagrészekben (mushy zóna, 

vagy pépnemű zóna) lezajló hőátadás. A hőátadás módja ebben a tartományban alapvetően hővezetés, ha 

eltekintünk az olvadékmagban és mushy zónában jelen lévő áramlásoktól. 

 

A megszilárdult acélfelület és a kristályosító közötti hőátadás a legkevésbé ismert és legösszetettebb 

a hőátadási lépések között. Alapvetően két mechanizmussal zajlik: hővezetéssel és sugárzással. Különös 

jellegzetessége ennek a hőátadási folyamatnak, hogy a kristályosodó acél a hőtágulás (hőzsugorodás) mi-

att – mely az acéltípus és az öntőgép működési feltételeitől is függ –, az acél kéreg és a kristályosító felü-

let között egy rés képződik. A rés képződési feltételrendszere és mechanizmusa igen összetett, így annak 

mérete mind hossz-, mind keresztirányban változhat. Ennek eredményeképpen változatos hatást fejt ki a 

működő hőátadási mechanizmusokra és a végső hőfluxus nagyságára. Ez a hőátadási lépés meghatározó 

az egész kristályosító hőelvonó képességére nézve, vagyis a kristályosítóban kialakuló hőelvonás nagy-

részt a légrés képződés függvénye. Általában a légrés szélessége növekszik a meniszkusztól való távol-

sággal, ahogy a megszilárdult kéreg vastagodik, ugyanakkor a meniszkusztól való távolság függvényében 

növekszik a belső olvadékmag ferrosztatikus nyomása, mely igyekszik a szilárd kérget a kristályosító 

falához préselni, vagyis a légrést csökkenteni. 
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A réz belső felületén zajló hőátadás tovább bonyolódik a kristályosítóba juttatott kenőanyagok miatt. 

A kristályosító kenőanyagok két csoportba oszthatók: olajos kenőanyagok és öntőporok. Az olajos kenő-

anyagok (nyitott öntés esetén használnak ilyet) nedvesítik a réz felületét és a kristályosító felső felében 

nagyobb hőátadást tesznek lehetővé. Az öntőporok (tűzálló csöves védelem esetén alkalmazzák) szintén 

nagyobb hőátadást biztosítanak. 

 

A másik tényező, amely befolyásolja a résméretet, vagyis a hőátadást a kristályosító lapok dőlésszö-

ge (konicitása). Ez a hőátadás növekedése irányában hat, mivel ellensúlyozza a légrések kialakulását. 

 

Általában a helyi hőfluxus értéke, a kristályosítón lefelé haladva éppen a meniszkusznál, vagy azalatt 

egy kicsivel elér egy maximum értéket, és ezután csökken. Az egész kristályosítóra értelmezett átlagos 

hőfluxus növekszik az öntési sebességgel (90. ábra). 

 

Távolság a kristályosító tetejétől

Hőfluxus
Szilárd kéreg

Folyékony 

fémszint

 
 

90. ábra A hőfluxus alakulása a kristályosítóban az öntési irány mentén 

 

A rézbélésen keresztüli hőátadás hővezetéssel történik. Ez a réz termikus vezetőképessége és vastag-

sága függvénye, minél nagyobb a vastagság, annál nagyobb a réz bélés meleg oldali hőmérséklete. 

 

A rézbélés külső, hideg oldala és a hűtővíz közötti hőátadás a víz kényszeráramlása mellett jön létre. 

Bár a hűtővíz hőmérséklete – tipikusan 40 °C körüli – általában a telítési hőmérséklet alatt van az adott 

víznyomásnál, elképzelhető, hogy helyileg forrás is kialakulhat. Ez akkor történhet, ha a helyi hőmérsék-

let ezen a felületen elegendően magas ahhoz, hogy gőzbuborékok képződjenek a felületen. A buborékok a 

hideg vízben azután kondenzálódnak. Ez a hatás növeli a hőátadást. A forrás jelensége, megindulása, 

majd a nagyobb hőelvonás miatti megszűnése a hőmérsékletmező ciklikus változását eredményezheti, 

ami az öntött termék minőségromlást eredményezhet. A forrás visszaszorítható a hűtőrendszerben a víz 

sebességének növelésével, vagy a víznyomás növelésével. A kezdődő forrás jelenségének előfordulási 

valószínűsége a kisbuga öntés esetén nagy, mivel a hideg oldali falhőmérséklet lényegesen nagyobb, mint 

a pl. a lemezbuga kristályosító esetén, tekintve, hogy ez utóbbi esetben a rézlap falvastagsága nagyobb. A 

hideg oldali falhőmérséklet tipikus értéke kisbuga kristályosító esetén 150 °C, lemezbuga kristályosító 

esetén 100 °C körüli. 

 

4.4.8. A kristályosító hűtőrendszere (primer hűtés) és mozgása 

A kristályosítóban a hőátadás szabályozása a külső, kényszeráramlást biztosító hűtővíz rendszerrel 

történik, ezt hívják primer hűtőkörnek. Ennek a rendszernek kell eltávolítania azt a hőmennyiséget, amely 

kikényszeríti a kristályosodási folyamat megfelelő mértékű előrehaladását az öntött termékben. A kristá-

lyosító hűtővíz rendszernek az elsődleges funkciói a következők: 
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 A hőelvonáshoz megfelelő mennyiségű, hőmérsékletű, nyomású és minőségű vizet kell szolgál-

tatnia. 

 Megfelelő sebességű és egyenletes áramlást kell biztosítania a hűtőjáratokban a kristályosító kö-

rül. 

 

Általában a hűtővíz alul lép be a kristályosítóba, azután függőlegesen, egy sor párhuzamos, a külső 

kristályosító fal és a támasztó acél köpeny között kialakított vízjáratokban halad, és a kristályosító tetején 

lép ki (91. ábra). Leginkább zárt rendszerű, recirkulációs, nyomás alatti rendszereket alkalmazzák. 

 

 
 

91. ábra Lemezbuga kristályosító rézlapjain a külső, hűtőcsatornák kiképzése 

 

A hűtővíz rendszert úgy méretezik, hogy a vízáram elegendően legyen az öntött szálból származó 

hőmennyiség felvételére a hűtővíz tömeg hőmérsékletének lényeges emelkedése nélkül. A hőmérséklet 

erős növekedése a hőátadás hatásosságát csökkentheti és a kristályosító hőmérsékletét emelheti, ugyan-

ezen okból a belépő víz hőmérséklete nem lehet túl nagy és megfelelő kristályosító víznyomás is szüksé-

ges. Például a nagyobb víznyomás gátolja ugyan a forrást, de a túl nagy nyomás a kristályosító mechani-

kai deformációjához is vezethet. 

Fontos tényező a vízminőség is a hűtőcsatornákban való vízkő lerakodás miatt. A vízkő lerakódás 

súlyos probléma lehet, mivel megnöveli a kristályosító-hűtővíz határfelületen a termikus ellenállást, ami a 

kristályosítófal hőmérsékletének emelkedéséhez, ezen keresztül kedvezőtlen hatásokhoz, gőzképződéshez 

és a rézbélés szilárdságának csökkenéséhez vezet. A képződött vízkő minősége és mennyisége nagyrészt 

a hűtővíz hőmérsékletének és sebességének, a kristályosító hideg oldali hőmérsékletének, valamint a víz 

kezelési módjának függvénye. 

Megfelelő folyási sebesség elérése céljából a hűtőrendszert úgy tervezik, hogy a sebesség elegendő-

en nagy hőátadási együtthatót biztosítson a kristályosító-hűtővíz határfelületen. A túl kicsi sebesség na-

gyobb termikus ellenálláshoz vezethet ezen a határfelületen, amely forrást és annak az összes negatív kö-

vetkezményét okozhatja. Általában minél nagyobb a hűtővíz sebesség, annál alacsonyabb a kristályosító 

hőmérséklete. 

A kristályosító hűtő rendszer paramétereinek ellenőrzése lehetőséget ad a kristályosodási folyamat 

követésére. Például állandó húzási sebesség mellett a kristályosító felületéről elszállított hő közvetlenül 

arányos a hűtővíz ki- és belépése közötti hőmérséklet különbséggel, a T értékkel. Így a kiugróan nagy 

T érték abnormálisan alacsony áramlási sebességet jelent egy, vagy több kristályosító lapon, ugyanakkor 

a kiugróan kicsi T érték utalhat egy, vagy több kristályosító lapon abnormális mennyiségű salak felra-

kódására. Az ellentétes oldalakon mért nem egyenletes T nem szimmetrikus beömlésből, kristályosító 

torzulásból, vagy a szál nem megfelelő pozíciójából adódhat. 

 

A kristályosító és az öntött szál közötti tapadás csökkentése céljából a kristályosító oszcilláló rezgő-

mozgást végez, valamint a két felület közé kenőanyagot is juttatnak (92. ábra). Az oszcilláló mozgás és a 

kenőanyag hiánya megnöveli a felületek összetapadási valószínűségét, melynek az eredménye általában a 

szálszakadás. Ennek bekövetkeztekor a kristályosítóban, vagy az alatt a folyékony fém kitör a megszilár-
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dult kéregből. Az oszcillálást előidézhető motorral hajtott bütykös mechanizmussal, amely támasztja és 

mozgatja a kristályosítót, vagy forgattyús emelővel és hidraulikus működtető szerkezet alkalmazásával is. 

 

Sebesség, m/s2

Öntőpor

Kristályosító

Idő

Szál

Krist.

 
92. ábra A kristályosító oszcillációs mozgásának jellegzetességei 

 

Az oszcilláló mozgás célja a nagy súrlódás kialakulásának, valamint az öntött és a kristályosító mű-

ködő felülete összetapadásának megelőzése, a mely a felület feltépődéséhez vezethet. Összetapadás tör-

ténhet, ha az öntött szál lefelé mozdul a kristályosító mentén, és húzóerők alakulnak ki a kristályosodó 

kéregben a kristályosító és a szilárd kéreg közötti súrlódás miatt (ezt erősítheti a növekvő ferrosztatikus 

nyomás). Ha a kialakuló feszültségek meghaladják a kristályosodó acél szilárdságát, akkor szálszakadás 

történhet. 

Sokféle kristályosító ciklust alkalmaznak, változhat a frekvencia, az amplitúdó és a jelforma is. Az 

oszcillációs mozgást generáló rendszerek általában változtathatók, vagyis a mozgás paraméterei az éppen 

öntött keresztmetszethez és acélminőséghez igazíthatók. Az összes rendszerre definiálható viszont egy 

paraméter, mely a technológia tervezésében segítséget nyújt, ez az un. negatív csúszási idő (negative strip 

time). Negatív csúszás akkor jön létre, ha a ciklus lefelé lökete alatt a kristályosító sebessége nagyobb, 

mint a szál húzási sebessége. Ilyen körülmények között nyomófeszültségek alakulnak ki a kristályosodó 

kéregben, amely összenyomja az esetleges felületi hibákat, felületi porozitást, így összességében növeli a 

kéreg szilárdságát. A fölfelé löket során a kristályosító visszatér az eredeti helyzetébe és a ciklus ezután 

ismétlődik. Ennek megfelelően az oszcillációs ciklus nem feltétlenül szimmetrikus az idő vonatkozásá-

ban. 

 

Az oszcillációról szóló interaktív animáció a: 

http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=27&pageid=2081271520 

linken található, 

 

4.4.9. Szekunder hűtés, szekunder hűtőzóna 

A modern öntőgépeken a másodlagos hűtés, a szálvezetés és a húzás zártan integrált és összekapcso-

lódó rendszer, ami magában foglalja – a gép felépítésétől függően – a szál hajlítását és egyenesítést. A 

régebbi kivitelű kisbuga és blokkbuga öntő gépeken funkcionálisan és fizikailag is jobban szétváltak az e 

funkciókhoz tartozó berendezések. 

A másodlagos hűtés, a tám- és húzórendszer a kristályosító aljától a gép teljes hosszán a vágási mű-

veletig terjed. A rendszer feladata a végső öntött keresztmetszet előállítása megfelelő alakkal, felületi és 

belső minőséggel. E célok érdekében a kristályosítót elhagyó kristályosodó keresztmetszetet egy sor hű-

tőzóna hűti és egy sor tám- és húzóhenger vezeti addig, amíg a megszilárdult keresztmetszet el nem éri a 

vágógépet és a kifutó asztalt. 

A másodlagos hűtőrendszer általában részekre, szekciókra van tagolva annak érdekében, hogy ahogy 

a szál halad a gépen keresztül, a hűlési sebesség szabályozható legyen. A rendszer hagyományosan vízfú-

vókákat tartalmaz, amelyek a támhengerek közötti résben a szál felületére irányulnak (93-95 ábra). Szo-

kásos, általában a szál alsóbb részein levegő-víz „ködöt” előállító fúvókák alkalmazása, ezek egyenlete-

sebb hűtést eredményeznek. 

http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?catid=27&pageid=2081271520
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93. ábra Vízhűtő fúvókák a támgörgőkkel 

 

A vízfúvóka rendszer fő feladata a megfelelő hőelvonás biztosítása, azaz: 

 megfelelő mennyiségű víz biztosítása a teljes megszilárdulás érdekében, az adott öntési körülmé-

nyek között (pl. acélminőség, öntési sebesség, stb.), 

 lehetőség a szál termikus feltételeinek szabályozására a kristályosítótól a vágásig (pl. szál felületi 

hőmérséklet, szálon belüli hőmérsékleti gradiens), 

 kiegészítő funkciók ellátása (pl. támhengerek hűtése). 

 

 
 

94. ábra Két egymás utáni támgörgők közé benyúló hűtővíz fúvóka 

 

    
 

95. ábra Vízhűtő fúvók és annak működése (lapos szórási kép) 

 

Mind a hőmérséklet, mind a szálban kialakuló hőmérsékleti gradiens szabályozása szükséges a felü-

leti és belső hibák (pl. nem megfelelő alak, repedések) elkerülésére. Nagy hőmérsékleten az acél kéreg 

szilárdságán, alakváltozó képességén múlik, hogy az öntés közben a szálat érő erők hatására az öntött 

termék károsodik e. Ezek a hatások a hőfeszültségekből, a folyékony mag ferrosztatikus nyomásából 

(támgörgők közötti kihajlás, bulging), a húzásból, valamint a szálat érő deformációs hatásokból (pl. 

támgörgők) származnak. Az acélnak, különösen a szolidusz környékén kicsi az alakíthatósága így repe-

désre hajlamos, de alacsonyabb hőmérsékleten is lehetnek kisebb alakváltozó képességet eredményező 

hőmérsékleti tartományok (pl. allotróp átalakulás hőmérsékleti tartománya). A hőmérsékleti gradiens sza-

bályozása is fontos, mivel túl nagy gradiens esetén a szilárdságot meghaladó termikus feszültségek éb-

redhetnek, amelyek repedéseket okoznak. 
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A másodlagos hűtés megvalósításában olyan termikus feltételek kialakítására kell törekedni szál 

hossz-, kereszt- és vastagsági iránya mentén, amelyek biztosítják a termék külső és belső hibamentessé-

gét. Ez gyakran igen összetett és elméleti alapon nehezen definiálható feltételrendszer. Többnyire a gyár-

tási tapasztalatok alapján határozható meg pl. az a kívánatos felületi hőmérséklet eloszlás, mely a hiba-

mentes öntést eredményezi. Erre alapozva kijelölhetők azok a hűtési paraméterek, melyek alkalmazásával 

a célfüggvényként definiált hőmérséklet eloszlás teljesíthető. A számítások lényeges paramétere a vízhű-

tés felületi hőátadási együtthatója, illetve a hűtőrendszer által szolgáltatott vízfluxus (az egységnyi felület-

re eső vízmennyiség). A szükséges fúvókák típusát, számát, öntött szálhoz képest a fúvókák pozícióját 

ezen feltételek alapján lehet meghatározni. Természetesen fordítva is felmerülhet a kérdés, vagyis, hogy 

egy adott öntőgépen az adott hűtőrendszerrel milyen hűlési viszonyok alakulnak ki a szálban. 

Működés közben az öntési feltételekben bekövetkező változások kompenzálására (öntési sebesség, a 

szál felületi hőmérséklete, hűtővíz hőmérséklet, acélminőség) módosítják a vízfluxus nagyságát. A sze-

kunder hűtési rendszer általában recirkulációs megoldású. 

 

4.4.10. Az öntött szál vezetése, támgörgők 

Az öntött szálat támgörgők vezetik, szorítják össze, amelyek vízszintes irányban az öntött kereszt-

metszet ellentétes oldalain helyezkednek el (96. ábra). 

A mechanikus szálvezetés és kihúzás (ezek gyakran integrált egységet képeznek) alapfunkciói a kö-

vetkezők: 

− a szál támasztása és vezetése a kristályosítótól a vágási műveletig, és 

− szabályozott sebességgel vezetni (húzni) a szálat az öntőgépen keresztül. 

 

Mindkét funkciónak a végső célja a folyamatból adódó mechanikai feszültségek és alakváltozások 

minimalizálása. 

 

 
 

96. ábra Egy kiszerelt támgörgő elem 

 

A 97. ábra egy ívelt lemezbuga öntőgép támhengereinek elosztását és méreteit ábrázolja. Ebben az 

esetben van egy sor, a szálat ívben vezető henger a kristályosító alatt, azután következnek az egyenesítést 

végző hengerek, végül a vízszintes irányban haladó szálat megtámasztó hengerek sorozata a vágó beren-

dezés előtt. Minden hengersorozat részekre van osztva, különböző távolságú és átmérőjű hengereket tar-

talmaz annak érdekében, hogy a szükséges szálvezetés és alakítás – minimális extra feszültség és alakvál-

tozás nélkül – meg tudjon történni. 
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97. ábra Egy ívelt lemezbuga öntőgép támgörgő kiosztásának terve 

 

A szál támasztása magában foglalja a megszilárduló acél – mely szilárd kéregből és folyékony mag-

ból áll – alakjának megtartását. A folyékony acéloszlop magasságból adódó ferrosztatikus nyomás ki 

akarja hajlítani a szilárd kérget, különösen a gép felső részen, éppen a kristályosító alatt, ahol a kéregvas-

tagság még kicsi. A kihajlás ezen a szakaszon nemcsak belső hibákat, hanem felületi repedéseket és szál-

szakadást is okozhat. A kihajlás megfelelő görgőtávolsággal szabályozható, általában a kristályosító alatt 

a legkisebb ez a távolság, azután fokozatosan nő a gép alsóbb szintjein, ahogy a kéregvastagság növek-

szik. A kristályosító alatt általában a szál mind a négy oldalát támasztják, lemezbugák öntése esetén az 

alsóbb szinteken viszont csak kettőt, a két széles oldalt. A görgőtávolság megválasztása a ferrosztatikus 

nyomáson és a kéregvastagságon túlmenően a szál felületi hőmérséklete és az acélminőség alapján törté-

nik. A kisebb szelvényű bugák a megszilárdulás egy bizonyos szakaszától kezdve önhordóak, vagyis lé-

nyegesen kevesebb megtámasztást igényelnek, mint a lemezbugák. 

A támhengereknek – melyek a szálat az előírt íven vezetik a függőlegesből vízszintes síkba – megfe-

lelő merevségűnek és szilárdságúnak kell lenniük a hajlítás reakcióerejének felvételére. A hajlítás alatt a 

szilárd kéreg külső sugara húzás, a belső nyomás alatt van. Az eredményül adódó alakváltozás, mely az ív 

sugarának és az öntött acélminőség szilárdságától függ, kritikus lehet, túl nagy alakváltozás a külső rádiu-

szon hibákat, repedéseket eredményezhet. A felületi hibák előfordulásának minimalizálása és ugyanakkor 

a legkisebb hatásos ív fenntartása érdekében újabban hárompontos hajlítást vezettek be (három, fokozato-

san csökkenő sugarú ív egymás után). 

A hajlítás befejeződése után sokhengeres egyenesítő egység következik, mely – mint a neve is mu-

tatja –, kiegyenesíti a szálat és teljessé teszi a függőlegesből a vízszintes helyzetbe való átmenetet. Az 

egyenesítés során a szál "nem hajlítottá" válik, ez megfordítja a húzó és nyomó feszültségeket a szál víz-

szintes oldalin. 

A támgörgők beállításának fontos szerepe van az öntött termék, elsősorban a lemezbugák belső mi-

nősége szempontjából is. A támgörgők által meghatározott méret összhangban kell legyen a szál zsugoro-

dási tulajdonságaival. Ha kisebb a támgörgők közötti rés, mit az a zsugorodásból adódna, akkor a görgők 

összenyomják a szálat, ezáltal deformációt és olvadékmozgást generálnak a szál belsejében. Fordított 

helyzetben, ha nagyobb a rés, mint az a zsugorodásból következne, szintén olvadékmozgás jön létre (ol-

vadék beszívás), deformálódik is az öntött termék, mivel a belső ferrosztatikus nyomás szálat a 

támgörgők eléréséig alakítja. Az olvadékmozgás mindkét esetben növeli a makrodúsulás kialakulásának 
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valószínűségét, így ennek mértékét a lehetőségek szerint minimalizálni kell. A szál dermedésének utolsó 

szakaszában direkt módon végrehajtott olvadék mag redukció pontosan a makrodúsulási, középvonali 

dúsulási mérték csökkentését célozza (98. ábra). 

A támgörgőket a túlzott felmelegedés ellen vagy a szekunder zóna vízfúvókái, vagy saját, belső hű-

tőrendszerük védi. 

 

 
98. ábra Az olvadékmag redukció végrehajtása változtatható beállítású támgörgő szekciókkal 

 

4.4.11. Indukciós keverés 

Az egyenletesebb szövetszerkezet kialakítására (szemcsenagyság, homogenitás, dúsulás-mentesség) 

elérése érdekében indukcióskeverést (99. ábra) alkalmaznak a folyamatos öntés több szakaszában is: kris-

tályosítóban (100. ábra), illetve a szekunder zóna több részén még a teljes megszilárdulás előtt (101. áb-

ra). 

 

 
 

99. ábra Indukcióskeverés elve 
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100. ábra Indukcióskeverés a kristályosítóban [6] 

 

 

 
 

101. ábra Indukcióskeverés a helyei a folyamatos öntőgépben 

 

Az indukcióskeverés során az induktortekercsben (102. ábra) az átfolyó áram hatására mágneses tér 

indukálódik, ami nemcsak melegíti a fémeket, hanem a mágneses erővonalak mentén örvénylő mozgásra 

készteti az olvadékot. Ez a mozgás egyenletesebb kristálynövekedést és homogénebb összetételt eredmé-

nyez. 

 

 
 

102. ábra Induktortekercs öntésközben 
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4.4.12. A szál mozgatása, vágása 

Az öntőgép különböző részein keresztül a szál húzása hajtott görgőkkel történik, amelyek a függőle-

ges, ívelt és vízszintes hengerszekciókban lehetnek. A hajtott, többhengeres rendszereket – ahol lehet – 

úgy építik, hogy nyomást gyakoroljanak a felületre, ezáltal javítsák a felületi minőséget. A cél a szál "vé-

gig tolása" az öntőgépen, ellentétben a húzófeszültségekkel járó "húzással", ami felületi hibákhoz vezet-

het. A többszörös hajtó hengerek használata továbbá szétosztja a szükséges húzóerőt a szál hossza men-

tén, ennek megfelelően csökkenti a húzóerők káros hatását. A hajtóhengerek megfelelő elhelyezése 

ugyanakkor csökkentheti a hajlítás és egyenesítés okozta igénybevételt nyomó erő kialakításával. Ennek 

megfelelően a hajtott hengereket a hajlító görgőegység elé helyezik. Mindenestre a hajtott hengerek által 

a szálra gyakorolt nyomás nem lehet túl nagy, mivel az deformálhatja az öntött termék keresztmetszet-

ének alakját. 

Vertikális elrendezésű öntőgépen általában két húzóhenger pár található a vágás feletti szinten, azaz a 

húzás a szál teljesen megszilárdult részén történik. Ebben az esetben a hajtott hengerek részben húzzák, 

részben tartják az öntött szálat. Az öntési keresztmetszet, az acélminőség és az öntési technológia szabja 

meg ugyanis, hogy a szál mintegy beszorul e a támgörgők közé (elsősorban a támgörgők közötti kihasa-

sodás legyőzésére fordítandó alakítás miatt), vagy pedig az önsúlyánál fogva önmagától is az öntési 

irányban mozdulna. 

 

Az egyenesítést követően a szál a kifutóasztalra, a vágó berendezéshez jut, ahol a kívánt méretre vág-

ják. A vágó berendezéseknek két típusa van: oxigénes lángvágó és a mechanikai nyíró típus. Oxigénes 

lángvágást nagy keresztmetszetek, lemezbugák és blokkbugák esetén alkalmaznak (103. ábra). A kisbu-

gákat lánggal, vagy nyírással darabolják. Az öntött terméket ezután jelölik, csoportosítják és a tárolótérre, 

vagy közvetlenül a meleghengerműbe szállítják. 

 

 
 

103. ábra Vertikálisan öntött lemezbuga oxigénes lángvágása 

 

Mivel az öntés a vágás idejére nem állhat meg, ezért természetesen a vágóberendezés együttmozog a 

bugával/brammával. 

A leöntött darabok vagy közvetlenül a hengerműbe kerülnek, vagy hűtőpadon hűtik vissza. A nem 

megfelelő méretű darabokat (pl. öntés indítás és végén, öntés közbeni beavatkozások és adagváltások 

után) elkülönítve kezelik. 

 

4.4.13. Öntés megkezdése, befejezése 

Az öntés elindítása egy speciális feladat. Ennek általában az a menete, hogy egy un. indítószálat ve-

zetnek be az öntőgépbe a vágószint irányából egészen a kristályosítóba, mely gyakorlatilag hézagmente-

sen lezárja a kristályosító alját. Vertikális gép esetében az indítószál merev, ívelt gépeknél lehet merev, 
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vagy láncszerű elemekből is állhat. Az így lezárt kristályosítóba öntik a közbenső üstből az olvadékot, 

majd amikor az már stabilan rádermedt az indítószál fecskefarok alakú végére, akkor elkezdik kihúzni az 

indítószálat a rádermedt acéllal együtt. A vágószintet elérve az indítószál egyszerűen levágható az öntött 

termékről. 

A kristályosító kimenete felöl (tehát az öntéssel ellentétes irányból) vezetik be a speciális végű, a le-

öntött termékhez hasonló keresztmetszetű indítószálat a görgők segítségével. Ezt a darabot a kristályosító 

felső harmadáig juttatják fel, erre dermed rá a kristályosítóba beömlő acélolvadék (104. ábra). Ezt a fal 

mentén lévő réseket eltömésével és a könnyebb dermedés elősegítését szolgáló hűtőhulladék adagolásával 

érik el. 

 

 
 

104. ábra Szálindítás a kristályosítóban 

 

Az öntőgép kialakításától is függ (függőleges, szálelhajlításos, íves) az indítószál elhelyezése: 

− Függőleges öntőgépnél vagy a gép alatt a talajban kialakított gödörbe helyezik el a hidegszálat 

(105. ábra), vagy az öntéssel ellentétesen bukatókereten át viszik fel (106. ábra). 

− Szálelhajlításos öntőgépeknél csuklóval rögzített tagokból áll az indítószál és a függőleges öntés-

hez hasonlóan járatják fel. 

− Íves öntés esetén (107. ábra) egy, az ívvel azonos szögben hajlott acélszálat (108. ábra) használ-

nak. 

 

 
 

105. ábra Szálindítás függőleges öntőgépnél gödörből 
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106. ábra Szálindítás függőleges öntőgépnél buktatókereten keresztül 

 

 
 

107. ábra Íves öntőgép 

 

 
 

108. ábra Szálindítás íves öntőgép esetén 
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Az öntési folyamat, vagyis a szekvens végén, az utolsó adag leöntését követően következik az un. 

végszál kiadás, vagyis az öntés befejeződése. Ennek során megszüntetik az öntőpor adagolását, lecsök-

kentik az öntési sebességet és megvárják, hogy a meniszkusz szinten egy kristályos acélkéreg képződjön. 

Ezt követően az utolsó szálat megfelelő hűtési körülmények között kihúzzák a gépből. 

 

4.5. Folyamatos öntés előnyei 

A folyamatos öntés számos jó tulajdonsággal rendelkezik a hagyományos tuskóöntéshez viszonyítva: 

− jobb anyagkihozatal, 

− jobb kristályszerkezet és felületi minőség, 

− kevésbé hajlamos dúsulásra az öntött buga/bramma, 

− méretben közelebb áll a késztermékhez, így kevesebb melegítés és alakítás is elegendő, 

− könnyen automatizálható, kevesebb személyzet is elegendő, 

− elmarad a kokilla- és jóval kevesebb tűzállóanyag-felhasználás, 

− lehetséges a teljesen zártöntés, így elmarad a reoxidáció. 

 

4.6. Folyamatos öntés hátrányai 

Néhány hátránya is van a tuskóöntéssel szemben: 

− nagy a beruházási igény, 

− nem valósítható meg egy öntőműn belül nagyon eltérő keresztmetszetű bugák/brammák öntése, 

− kevésbé rugalmas, 

− nem lehet nagy átmérőjű kovácsolásra szánt tuskók leöntése, 

− vannak olyan acélminőségek, amelyek nem önthetők folyamatosan. 

 

4.7. Folyamatosan öntött bugák és brammák legfontosabb öntési hibái és 

megelőzésük módja 

Az előző áttekintő fejezetek jól érzékeltetik a folyamatos öntés technológiájának bonyolultságát, az 

egész folyamatsor összetettségét, valamint azt, hogy jó minőségű öntött termék csakis az öntésre kerülő 

acél tulajdonságai, az öntőgép műszaki adottságai és az alkalmazott öntési technológia megfelelő össz-

hangjában gyártható. A 109-110. ábrák és a 5. táblázat vázlatosan áttekinti a fenti tényezők közötti nem 

megfelelő összhang eredményeként kialakuló hibák típusait, a hibák kialakulásában szerepet játszó ténye-

zőket, valamint a hiba megszüntetésének valószínűsíthető módját. 
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109. ábra A folyamatosan öntött termékek leggyakoribb felületi hibái 
1 – keresztirányú sarokrepedés, 2 – hosszirányú sarokrepedés, 3 – keresztirányú repedés, 4 – hosszirányú felületi repedés, 

5 – csillagrepedés 6 – mély oszcillációs nyomok, 7 – tűlyukacsosság, 8 – makrozárványok,  

test scarfing, grinding – ellenőrzés céljából lángfúvatás, csiszolás 

 

 
 

110. ábra A folyamatosan öntött termékek leggyakoribb belső hibái 
1 - belső sarokrepedés, 2 - oldalrepedés, 3 - középvonali repedés, 4 - kőzépvonali dúsulás, 5 - porozitás, 

6 - félvastagsági repedés, 7 - nemfémes zárványok, 8 - felület alatti repedések, 9 - zsugorodási üregek, 10 - átlós repedé-

sek, 11 - tűlyokacsosság, 12 - fél-makrodúsulás 

(a) – gyorsan hűlt kéreg, (b) – oszlopos zóna, (c) – egyenlőtengelyű zóna 
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5. táblázat Folyamatosan öntött szálak legfontosabb öntési hibái és megelőzésük módja [6] 

 

A hiba fajtája és 

helye 
A hiba oka Befolyásoló tényezők A hiba elkerülésének módja 

Hosszrepedés az 

oldalfalon 

A kristályokban a szekunder 

hűtőszakasz felső részében 

kialakult húzófeszültség 

A repedés gyakoriságát növeli: 

− 0,12%-nál nagyobb karbontartalom, 

− növekvő kéntartalom, 

− csökkenő Mn/S-arány, 

− váltakozó vagy növekvő öntési sebesség, 

− magas öntési hőmérséklet, 

− kristályosító viszonyok: 

− egyenlőtlen hűtés, 

− szabálytalan oszcilláció, 

− nem elégséges öntőpor, 

− kopott kristályosító, 

− túlhűlés a szekunder zóna felső szakaszában, 

− elégtelen megtámasztás a kristályosító alatt, 

− helytelen szálvezetés a kristályosító és a húzó-

görgők között. 

− Biztosítani kell az egyenletes hűtést a 

kristályosítóban, 

− Csökkenteni kell a hűtést a szekunder 

zóna felső szakaszában, 

− Felül kell vizsgálni a szálvezetést a 

kristályosító alatt. 

Hosszrepedések 

az élen 

− Egyenlőtlen hűtés az él 

körzetében, 

− Brammák kihasasodása a 

kristályosítón belül. 

− rossz kristályosító-kúposság a kopás vagy torzu-

lás miatt, 

− nagy sarokhézagok a bramma-kristályosítóban, 

− magas közbensőüst hőmérséklet, 

− nagy öntési sebesség, 

− 0,17-0,25% közti karbontartalom, 

− 0,035%-nál nagyobb kén- és foszfortartalom. 

− Kristályosító belső felületének bevo-

nása krómmal vagy nikkellel, 

− Kristályosító ellenőrzése, 

− Kristályosító felszabályozása, 

− A vezetés és egyenletes kenés ellen-

őrzése. 

Keresztrepedések 

az oldallapon és 

az élen 

Nagy felszíni hőmérséklet-

lépcső a szekunder zónában és 

700-900°C közötti egyengetés. 

Ötvözőelemek: Al, V, Nb és legalább 1% Mn. 

− Kisebb szekunder hűtés, 

− Egyenletes hűtés az újramelegedés 

elkerülésére, 

− Egyengetéskor 900°C feletti hőmér-

séklet. 

Csillagrepedés 
Bevonat lekopása kristályosító 

belső felületéről. 
Szekunder hűtés 

Kristályosító belső felületének bevonása 

krómmal vagy nikkellel. 

Repedés negyed 

vastagságban 

A kéreg újramelegedése a sze-

kunder zónában vagy alatta. 

Magas öntési hőmérséklet, 0,02%-nál nagyobb kén- 

és foszfortartalom. 

Hűtőrendszer beállításával csökkenthető 

az újramelegedés, 
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Öntési hőmérséklet optimálása, minimá-

lis kén- és foszfortartalom. 

Hárompont-

repedés 

Kihasasodás a bramma széles 

oldalán. 
30-nál kisebb Mn/S-arány Görgőtávolságot csökkenteni. 

Központi repedés 

Brammákon: a széles oldal 

kihasasodása. 

Szekunder hűtés intenzitása, 

Öntési sebesség, 

Helytelen görgővezetés 

Szekunder hűtést erősíteni, 

Kisebb öntési sebesség, 

Görgőtávolság csökkentése 

Bugákon: túl gyors hűtés a 

magban a tócsa alatt. 

Erős szekunder hűtés és magas öntési hőmérséklet 

erősítheti a repedésképződést. 
Szekunder hűtés beállítása a tócsa végén. 

Átlós repedés 

Aszimmetrikus hűtés a kristá-

lyosítóban és a szekunder zó-

nában. 

Magas öntési hőmérséklet és kis szelvények erősíthe-

ti a repedésképződést. 

Élgörgők beállítása a kristályosító alatt, 

A kristályosító és a görgők közötti átve-

zetést átvizsgálni, 

Fúvókák eltömődését ellenőrizni.  

Hajlító-

egyengető repe-

dés 

Túl nagy alakítás a dermedési 

front közelében 
Dermedési fok 

Kisebb öntési sebesség, 

Az alakítást 0,3%-nál kisebb értéken kell 

tartani. 

Zúzódási repedés 
Nagy szorítónyomás a gör-

gőknél 
Dermedési fok Szorítónyomás csökkentése 

Szivacsosság és 

lunker 
Fajlagos térfogatcsökkenés 

Az acél túlhevítésének mértéke, 

Öntési sebesség, 

Szekunder hűtés, 

Acél összetétele, dezoxidáltsága. 

Kis öntésis ebesség, 

Szekunder intenzitásának csökkentése, 

A szál közvetlen alakítás. 

Dúsulás 

A magban a legutoljára meg-

szilárduló rész szennyezőkben 

és zárványokban gazdagabb. 

Magas öntési hőmérséklet, 

Dúsulásra hajlamos elemek (kén, foszfor) jelenléte. 

Öntési hőmérséklet csökkentése, 

Dúsulásra hajlamos elemek mennyiségé-

nek csökkentése. 

Zárvány 

Endogén és exogén zárványo-

kon kívül szekunder 

dezoxidálási termékek képző-

dése. 

A tócsa aljától való távolság növekedésével a derme-

dés során nehezebbé válik a zárványok felúszása. 
Öntőpor használata. 

Felületi hullá-

mosság 

A kristályosító oszcilláló 

mozgásának és az öntési hul-

lámok egymásra hatása. 

Süllyesztési sebesség, folyékony acél hőmérséklete, 

kristályosító kenése, acél összetétele. 

A hullámok alakja a kristályosító mozga-

tástól függ, 

A szál közvetlen alakításával. 

Hideghegedés 

A kéreg egy része a kristályo-

sító falára tapad, majd leválik, 

de nem olvad be. 

Kristályosító kenőanyag vagy öntőpor minősége és 

mennyisége, 

Kristályosító helytelen mozgatása. 

Optimális kenőanyag és öntőpor, 

A közepes kristályosító sebesség na-

gyobb legyen, mint a szál húzási sebessé-
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ge. 

Kihasasodás 

A kristályosító alatt a szál 

megdermedt kérge felreped és 

a kitüremkedik az acél. 

A szál kérge túl korán válik el a kristályosító falától, 

A kristályosító kikopott, 

A kéregben salakzárvány vagy acélfröccsenés van. 

A hűtés intenzitását csökkenteni kell. 

Kristályosító cseréje. 

Ráöntés 
Az öntést megszakítják, majd 

folytatják. 
Öntési körülmények. Megfelelő öntési körülmények. 

Salak okozta 

hegedés 

Közbensőüstből salak kerül a 

kristályosítóba. 
A közbensőüst acélszintje. Megfelelő szinttartás a közbensőüstben. 

Felületi pórusok, 

peremen lévő 

hólyagok 

CO-képződés, hidrogén vagy 

nitrogén. 

Nem megfelelő dezoxidálás, 

A folyékony acél magas hidrogéntartalma, 

Vízpára lecsapódás a kristályosító falára. 

Megfelelő dezoxidálás, 

Folyékony acél vákuumozása, 

Öntőberendezések gondos szárítása, 

Öntés megkezdése előtt a kristályosító-

ban nem szabad feleslegesen hosszú ideig 

hűtővizet áramoltatni. 

Behúzódás 
Helyileg túlzott hűtés a kristá-

lyosítóban. 

A további hűtés során a faltól elvált szál hűtése nem 

elég intenzív, a húzófeszültség hatására alakváltozás. 

A kristályosító falának egyenletes hűté-

sét, a csövezést ellenőrizni. 

Alakhiba 

A négyszögszelvényű bug 

trapéz alakú, a körszelvényű 

ovális vagy sokszögű.  

Hűtési egyenlőtlenség, 

Támgörgők egyenlőtlen beállítása. 

A hűtés egyenletessége,A kristályosító 

alatti görgők pontos beállítása. 
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4.8. Új típusú folyamatosan öntési eljárások 

A folyamatos öntés kifejlesztésének és elterjedésének a legfőbb mozgatórugója az energiatakarékos-

ság volt, azaz minél kevesebb melegítés és hengerlési lépésben készüljön el a hengerelt késztermék. 

A tradicionális folyamatos öntőműben leöntik a bugát/brammát, majd lehűl környezeti hőmérsékletre 

még a helyszínen egy csarnokban, majd tovább szállítják a hengerműbe és felhevítik az alakítás hőmér-

sékletére, (111a. ábra) tehát pazarló módon hagyják elveszni a buga/bramma az öntés végi hőtartalmát. 

Ennek a felismerésnek lett az eredménye a melegbeadás technológiája (111b. ábra), ekkor az öntőmű és a 

hengermű közvetlen kapcsolatban van. A leöntött bugának/brammának a hőmérsékletét megemelik any-

nyival, amennyi szükséges, majd közvetlenül hengerlik. A melegbeadás tehát megoldást jelent a hevítésen 

történő takarékossági szándéknak, de még mindig ugyanannyi szúrásra (hengerlési lépés) van szükséges. 

 

 
 

111. ábra Hideg-, meleg- és direkt beadás [14] 

 

A direktbeadás (111c. ábra) még nagyobb hatékonysággal képes hasznosítani azt a szenzibilis hő-

mennyiséget, amit az érc-nyersvas-konverter-üstmetallurgia, vagy hulladék-EAF-üstmetallurgia vonalon 

a metallurgusok bevittek a folyékony acélba, azonban a meleghengerléshez szükséges hőmérsékletet 

meghatározza a keresztmetszet változtatásának időigénye által meghatározott túlhevítés. Ezért felismer-

ték, hogy a szalaghengerlésnél túlhevítés mértékét a szúrások számának a végmérethez minél közelebb 

álló öntött termék (bramma) előállításával lehet mérsékelni. 

A tradicionális folyamatos öntéshez hasonlóan a szélesszalag öntő-hengerlő eljárásoknak is több típu-

sa alakult ki (112. ábra). Első lépésben a vékonybramma-öntés, majd ezt továbbfejlesztve előbb az 

előlemezöntés alakult ki, majd a szalagöntés. A termékek méretviszonyait a 113. ábra mutatja be. 
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112. ábra Acél lapostermékek: szélesszalag-gyártás hagyományos technológiával és kompakt öntő-

hengerlő technológiákkal [14] 

 

 
 

113. ábra Acél lapostermékek különböző gyártástípusainak alakítási viszonyai 

 

 

A szélesszalag öntő-hengerlő eljárások a nyolcvanas-kilencvenes években kezdett elterjedni, ezért 

még kristályosodott ki, hogy az elmúlt két évtizedben kifejlesztett altípusok közül melyik lesz az uralko-

dó, ezért inkább mindegyiket bemutatjuk. 
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4.8.1. Szélesszalag-gyártó acélöntő-hengerlő technológiák 

A fejlesztések során célul tűzték ki a berendezésgyártó cégek, hogy minél hatékonyabb megoldások-

kal működő gépeket fejlesszenek ki, hogy mérsékeljék a hengerlés költségeit. Mivel azonban sokféle 

hengerelt laposterméket gyártanak –igen széles összetételi palettán – és a fejlesztések még nem értek az 

univerzális gépek szintjéig, ezért számos altípus létezik. Amíg a tradicionális folyamatos öntésnél csak az 

öntőgép elrendezése szerint különböztetik meg a típusokat (62. ábra), addig a kompakt-öntőhengerlő eljá-

rásoknál az egyes kifejlesztő cégek eltérő szerkezeteket építenek, amiknek így saját típus megjelölésük 

van. 

 

 
 

114. ábra Hagyományos és vékonybramma [2] 

 

4.8.1.1. In-line Strip Prodcuction (ISP) 

A Mannesman Demag Hüttentechnik AG és a Averdi I.S.P. cégek közös fejlesztése (115., 116. áb-

ra). Előhengerlés során 22 mm-ig csökkentik a vastagságot (~1050-1080 °C), majd indukciós kemencé-

ben felhevítik 1150 °C-ra, ahol hőntartják (kétfázisú meleghengerlés), ezt követően feltekercselik hőmér-

séklet kiegyenlítés céljából, végül készre hengerlik akár ~ 1 mm alá. 

 

 
 

115. ábra ISP-technológia jellemzői és acéltermékei [16] 
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116. ábra ISP-technológia dimenziói-, teljesítmény- és hőmérséklet-paraméterei [16] 

 

4.8.1.2. Compact Strip Prodcuction (CSP) 

Az SMS Schloemann-Siemag AG fejlesztette ki (117. ábra), jelenleg ez a legelterjedtebb kompakt 

öntő-hengerlő eljárás. 

 

 
 

117. ábra Kétszálas CSP-berendezés sémája [2] 

 

A hagyományos folyamatos öntéstől eltérően a kristályosító oszcillációja nem csak mechanikus, ha-

nem hidraulikus is (nemcsak szinuszos). Elektromágneses fékkel kiegészített speciális kristályosítót al-

kalmaznak, erre speciálisan kifejlesztett merülőcsővel (118. ábra). Ezek hatására az olvadék áramlása és 

kristályosodása jóval egyenletesebb lesz a hagyományoshoz viszonyítva. A félkész vékonybrammát (40-

65 mm) kiegyenlítőkemencében 1100 °C-os hőmérsékletre előkészítik (~ 8 perc), majd revétlenítik, 

készrehengerlik, hűtik, végül készrehengerlik. Kétszálas kialakítása is létezik, ahol a készre hengerlő 

hengersor közös (116. ábra). 
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118. ábra Kristályosító elektromágneses fék nélkül (a) és fékkel (b) [2] 

 

4.8.1.3. Tippins Samsung Process (TSP) 

TippinsInc és Samsung Heavy Industries kooperációjának terméke a TSP eljárás (119. ábra) 

 

 
 

119. ábra ISP-technológia jellemzői és acéltermékei [16] 

 

4.8.1.4. Flexible Thin Slab Rolling (FTSR) 

Danieli & C. S.p.A. fejlesztése a FTSR eljárás (120. ábra) 

 

 
 

120. ábra FTSR -technológia jellemzői és acéltermékei [16] 
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4.8.1.5. Continuous Casting Rolling (CONROLL) 

VOEST-ALPINE GmBh és AVESTA AB közös fejlesztése a CONROLL eljárás (121. ábra) 

 

 
 

121. ábra CONROLL -technológia jellemzői és acéltermékei [16] 

 

4.8.2.Vékonybramma jellemzése 

Az intenzív hűtésnek és a hatékony termomechanikus kezelésnek köszönhetően számos előnyös tu-

lajdonsága van a vékonybrammának a hagyományoshoz képest: 

 jobb kristályszerkezet, 

 jelentős fajlagos energiamegtakarítás, 

 0,84-1,2 mm-ig csökkenthető vastagság, ami kiváltja a meleghengerlést, sőt néhány méretben még 

hideghengerlést is, de mindenképpen kevesebb szúrás is elegendő. 

 

Vannak hátrányos tulajdonságai is: 

 kevésbé termelékeny, 

 telepítése jelentős helyigényű, ezért egy régebbi kiváltása bonyolult, 

 gyengébb felületi minőség. 

 

A kezdeti összehangolási nehézségek mára a nagyfokú automatizálás mára megszűntek. 
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5. SPECIÁLIS ACÉLGYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK 

Az acéltermékek minőségével szemben is folyamatosan nőnek a felhasználói igények, ennek tudható 

be, hogy a hagyományos acélgyártási eljárások (oxigénes konverterezés, elektroacélgyártás) legmoder-

nebb, legversenyképesebb megoldásai – az üstmetallurgia sokrétű alkalmazásával kiegészülve – sem al-

kalmasak sok esetben a felmerülő felhasználói igények kielégítésére. Erősen ötvözött, különleges szuper-

ötvözetek, nagytisztaságú, kis anizotrópiát mutató, igen jól alakítható acéltermékek gyártásához elenged-

hetetlen különleges acélgyártó eljárások igénybevétele, esetlegesen a már leöntött acélok pótlólagos újra-

tisztítása, a folyamatos öntésnél is kedvező öntési struktúra kialakítása → az üstmetallurgiai eljárásokkal 

párhuzamosan fejlődtek ki az ún. különleges acélgyártó eljárások, ill. az ún. átolvasztva rafináló eljárások 

(122. ábra 31). 

 

 
 

122. ábra A speciális , különleges acélgyártási eljárások, átolvasztva rafináló eljárások kapcsolódása a 

klasszikus acélgyártás rendszerébe 

 

A klasszikus acélgyártásnál – metallurgiai szempontból – négy fázis: a fémes olvadékfázis, a salakfá-

zis, az atmoszféra és a kemence falazat egymásra hatásáról beszélhetünk, ezen egymásra hatás eredmé-

nyeképp születhet meg a termék: az acél. Az üstmetallurgia fejlődésének kezdetekor – a vákuumozás 

megvalósításával – éppen azáltal érhettünk el a minőségjavítás terén eredményeket, mert kikapcsoltuk az 

atmoszféra hatását, ill. ezt a kölcsönhatást egyirányúvá tettük (123. ábra). 
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123. ábra Acélfinomító technológiák összehasonlítása a hagyományos ívfényes elektroacélgyártással 

 

 

Fizikai-kémiából ismert tétel: a vákuumnak a metallurgiában való alkalmazását az teszi indokolttá, 

hogy segítségével egyes metallurgiai reakciókat a kívánt irányba terelhetünk, egyes reakciókat megfelelő 

hatékonysággal és pontossággal létrehozhatunk 32. Egy AB reakció egyensúlya nyomáscsökkentés 

által a kívánt irányba tolható el, ha az adott folyamattal összefüggő ∆V=VB – VA > 0. Ezen reakció alap-

ján elérhető gáztalanítás lehetőségei természetesen csak akkor állnak fenn, ha a megfelelő reakció vala-

mely komponense gáz, kondenzált rendszerekben lényegesen kevésbé (csak kinetikailag) befolyásolható 

mindennemű fizikai-kémiai folyamat. Az 123. ábrán az elektroacélgyártáshoz képest a gáztalanító (RH 

vagy DH) berendezéssel éppen ezért érhető el kisebb-nagyobb mértékű gáztalanítás, mert az atmoszférá-

val való kölcsönhatás a vákuumozás által egyirányúvá vált, viszont maradt még a salak hatása, a kemen-

cefalazat hatása, nyilván ebből eredően a tisztítóhatás csupán korlátozott mértékű lehet. 

 

A vákuumban dolgozó különleges acélgyártó eljárások (az 122. ábra szerint pl. a vákuumindukciós 

olvasztás, ill. a plazmaíves vagy plazmasugaras olvasztás) azért tekinthetők különleges olvasztó eljárá-

soknak, mert az atmoszféra hatásán túl kikapcsolják a salak hatását is. Az olvasztás során csupán a falazat 

hathat az olvadékban folyó metallurgiai folyamatokra, így nyilván ez egy jól szabályozható kohászati 

folyamatot képes biztosítani, de szokványos öntési struktúrájú, de a termék a konstrukciós adottságok 

miatt korlátozott méretű (és tömegű) öntött tuskó. A jól szabályozható kohászati folyamat annyit jelent, 

hogy hatékony lehet az oxidáció, a dezoxidáció, a gáztalanítás, a mikroötvözés, az ötvözés stb. Viszont a 

termék öntési struktúrája – függetlenül attól, hogy vákuum alatt avagy atmoszférán történik az öntés – a 

klasszikus öntési struktúra jegyeit viseli magán.→ a különleges olvasztás annyiban jelentkezik, amennyi-

ben az olvadék tulajdonságai a speciális paraméterek alkalmazhatósága révén befolyásolhatók. 

A különleges olvasztó eljárások az energia-hozzávezetéstől függően lehetnek indukciósak, plazma-

íves vagy plazmasugaras kemencék, az előbbi az elterjedtebb, ezért e jegyzetben, a vákuumindukciós 

kemencében történő acélgyártás ismertetésére térünk ki. 

 

Az átolvasztva rafináló eljárások egyszer már leöntött anyagok további tisztítását végzik (123. ábra 

alsó része) vagy fém-gáz reakciókon alapuló eljárásokkal, vagy fém-salak reakciókon alapuló eljárások-

kal. Mindkét esetben az átolvasztandó (tisztítandó) anyag cseppenkénti átolvasztásához hő szükséges, ezt 

végezheti előbbi esetben vákuumban ívfény avagy elektronsugár (az előbbi az elterjedtebb, ezért részlete-
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iben ezt, az un. vákuumívfényes átolvasztást tárgyaljuk), utóbbi esetben atmoszférán (újabban védőgáz-

ban vagy vákuumban is), de salak közvetítésével végezheti maga a salak ellenállásán fejlődő hő, avagy 

plazma (ez utóbbinál az elektrosalakos átolvasztás az elterjedtebb, ezért részleteiben ezt tárgyaljuk). Az 

átolvasztó eljárások mindegyikénél a kemencefalazat hatása is kikapcsolt, így olvadékban a cseppenkénti 

átolvasztás rafináló hatása is jelentős, ezen túlmenően azonban a cseppenkénti átolvasztással a vízhűtéses 

kristályosítóban az újradermedéskor a dermedési struktúra is kedvezőbbé válik javítva az anizotrópián, s 

az alakíthatóságon. 

 

5.1 Acélgyártás vákuumindukciós kemencében 

Vákuumindukciós olvasztáskor vákuumozott térben, de klasszikus indukciós kemencében történik az 

olvasztás 33, ezért érthető, hogy az első ipari méretű vákuumindukciós kemencét közel egy évszázaddal 

ezelőtt telepítették (1913-ban fejlesztették ki a vákuumozáshoz szükséges első diffúziós szivattyút 34). 

Ma több mint 2000 db 0,001-30 tonnás berendezés működik a világon 35. Rendkívül különböző típusú-

ak a működő berendezések: 

 laboratóriumi célú berendezés (ilyen működik a Miskolci Egyetemen is , ld. 124. ábra), 

 vákuum alatt olvaszt, de atmoszférán önt, 

 vákuumban olvaszt, vákuumban önt tuskót (125. ábra), 

 vákuumban olvaszt, vákuumban önt rúdterméket (126. ábra), 

 vákuumban olvaszt és folyamatosan önt (127. ábra), 

 vákuumban olvaszt és vákuumban huzalt önt (128. ábra) stb. 35. 

 

A vákuumindukciós kemence vörösréz induktortekercsébe helyezett tégely bélésanyaga általában 

grafit- vagy kerámiatégely, nagyobb kapacitások esetében döngölt MgO. Az alkalmazott generátorok kö-

zépfrekvenciásak vagy nagyfrekvenciás (kiváló keverő hatással) , a kemencék teljesítményszabályozása a 

gerjesztés változtatásával történhet különböző fokozatok kézzel történő beállításával: a maximális feszült-

ségi értékek 400-600 V, a maximális fajlagos energiabevitel 150-400 kW/t. 

Az alkalmazott maximális vákuumtartomány –attól függően, hogy a különböző kapacitású kemen-

céknél az elővákuumszivattyúk mellett milyen más szivattyúkat (elsősorban diffúziós szivattyúkat) hasz-

nálunk – 0,01…0,1 Pa. 

 

 
 

124. ábra A Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézetében 

Működő laboratóriumi vákuumindukciós kemence 36 

S RGY HEAT TREATMENT 
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125 ábra Vákuumindukciós olvasztás   126. ábra Vákuumindukciós olvasztás 

és vákuumban történő tuskóöntés 35   és vákuumban történő rúd-öntés 35 

 

 

 
 

127. ábra Vákuumindukciós kemence vákuumban történő folyamatos öntéssel 35 
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128. ábra Vákuumindukciós kemence folyamatos huzal-öntéssel 35 

 

5.1.1. A vákuumolvasztás metallurgiája 

A vákuummetallurgia mindazon metallurgiai folyamatokra kiterjedhet, melyekre a nyomáscsökken-

tés hat 36-38. A vákuumindukciós olvasztás fő erénye ezért elsősorban  a kiváló gáztalanítás és az oxi-

géntartalom csökkentésének lehetősége, de a vákuumban a C-O reakció lejátszódásának intenzifikálásával 

nem csupán az igen alacsony oxigéntartalom érhető el, hanem a C-tartalom csökkentése is. Mindezeken 

felül a vákuumozással javítható az ötvözés (a makro ill. mikroötvözés egyaránt) gazdaságossága és a talá-

lati biztonság, s egyértelműen összességében javítható a gyártott termék tisztasága. 

 

A gáztartalmak alakulása tekintetében a vákuumindukciós olvasztás során a Sieverts-törvény 

érvényrejutása alapján a nagyobb tisztaságú termékekben kívánatos 1 ppm-nyi hidrogéntartalom köny-

nyen biztosítható. Nitridképző elemek jelenlétében a Sieverts-törvény szerinti nitrogéntartalom nem biz-

tosítható, hiszen a nitridek bontása 0,01-0,1 Pa nyomáson nem lehet teljeskörű. 

 

Az oxigéntartalom csökkenthetőségét a C + O  CO egyenlet lejátszódása határozza meg: vá-

kuumindukciós olvasztás során, mivel ezen reakció terméke gázállapotú, a vákuumozással kedvező 

irányban és mértékben eltolható. Az oxigéntartalom alakulása (129. ábra) két lépcsőben megy végbe 37: 

 ha van frissítőszakasz, melynek során heves fövés figyelhető meg, az oxigéntartalom csökkenése 

gyors (ha nem lenne heves fövés karbon hiányában, akkor karbont kell a betétbe adagolnunk, 

hogy a reakció az oxigéntartalom csökkenése irányába játszódjék le). 

 a C + O  CO reakció heves lejátszódását követően a vákuumozott térből vákuumozással a 

CO eltávozik a rendszerből, beáll egy viszonylagos egyensúly, majd ezt követően – mivel tűzálló-

anyaggal bélelt tégelyekben történik az olvasztás – egy deszorpciós szakaszban a falazat tűzálló 

anyagából oxigén utánpótlás érkezhet az  

RxOy  xR + yO 
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reakció lejátszódása értelmében, ahol RxOy a tűzálló oxidot jelenti. Ez sajnos már nem az oxigén-

tartalom csökkenését eredményezi, hanem ellenkezőleg:oxigénfelvételt, ezért nagyon fontos, hogy 

a vákuumolvasztás során a falazathatás ne jusson érvényre. 

 

 
 

129. ábra Az adag oxigén- és karbonszintjének alakulása vákuumindukciós kemencében 37 

 

Az oxigéntartalom csökkenthetősége a vákuumindukciós kemencében rendkívül komoly előny a le-

égésre hajlamos elemek gazdaságos és pontos beötvözhetősége tekintetében, hiszen a drága ötvözött acé-

lok (sav- és hőálló acélok, szuperötvözetek, un. speciális orvostechnikai ötvözetek stb.) gyárthatósága 

tekintetében bárminemű reoxidáció nehezítő körülmény, s ezért ilyen termékek gyárthatósága tekinteté-

ben a vákuummetallurgia hallatlan privilégiumot élvez. Igaz ugyan, hogy a P-tartalom eltávolítása éppen 

az alacsony oxigénszintek miatt nem lehetséges, igaz, hogy a kéntartalmak csökkentése salak hiányában 

diffúziós úton nem lehetséges, a kicsapásos kéntelenítés sem számottevő a kénvegyületek képződését 

jellemző reakciók kicsi sebessége miatt, de az elgőzölgési lehetőségeket figyelembevéve az ötvözés rend-

kívül pontosan és gazdaságosan elvégezhető, így megteremtődik a lehetősége  

 a nagytisztaságú, reakcióképes elemekkel ötvözött (Al, Ti, Nb, Ta, Zr, B, Y, La) anyagok és ötvö-

zetek előállításának, 

 az erősen zárványmentes anyagok gyárthatóságának,  

 a rendkívül szűk összetétel-előírású ötvözetek gyárthatóságának. 

5.1.2. A vákuumolvasztás technológiája 

Az indukciós kemencében – atmoszférán – történő acélgyártás technológiája viszonylag egyszerű 

34, hiszen többnyire átömlesztéses folyamat zajlik, vákuumindukciós kemencében viszont a metallurgia 

sokrétűsége miatt az adagvezetés is bonyolult technológiai lépésekből tevődik össze 36. Természetesen 

a vákuumindukciós acélgyártásnál az adagvezetést segítik a vákuum alatti próbavételi, hőmérsékletméré-

si, adagolási, keverési, gáztalanítási lehetőségek (130a-d. ábra).  
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130a-d. ábra Vákuumindukciós olvasztás közbeni próbavételi (a), hőmérsékletmérési (b), gáztalanítási 

(c), keverési (d) lehetőségek 

 

Az általános technológia lépései: 

 

a) Betételőkészítés 

Csak olyan betétanyagot célszerű és szabad felhasználni, amelyek kémiai összetételét ismerjük. 

(hulladék, lágyacél és ötvözőanyagok) Nagyon fontos a szennyezőanyagok koncentrációjának isme-

rete, különösen a metallurgiai úton alig, vagy nehezen eltávolíthatókénak (S, P, Cu, Sn, As). Na-

gyon fontos a betétanyag felületi tisztasága is. Sok metallurgiai időt, munkát lehet vele megtakaríta-

ni. A felületek rozsdátlanítása mechanikusan (pl. drótkefével, szemcseszórással) vagy savazással. 

Ha nedves, szárítsuk meg. Ha olajos, oldjuk le róla. Az említett három intézkedés csökkenti a betét-

tel bevitt oxigén-, hidrogén- és karbontartalmat. 

Az olvasztási idő szempontjából nagy jelentősége van a betét egyes darabjainál az alaknak. Minél 

egyenletesebbek és nem túlzottan hosszúak a betétdarabok, annál jobban elhelyezhetők az olvasztó-

tégelyben, s annál könnyebben megolvaszthatók. 

 

b) Berakás az olvasztótégelybe 

A gazdaságos beolvasztást (minél rövidebb idejű legyen) két dolog segíti elő: az egymáshoz minél 

szorosabb berakása a betét darabjainak (mágneses erővonalak) és az, hogy ennek ellenére az olva-

dás előrehaladtával a darabok tudjanak lefelé csúszni a tégelyben kialakuló fürdőbe. 

 

c) Olvasztás 

A fent említettek szerinti tégely-megrakás után a vákuumtartály fedelét zárjuk és bekapcsoljuk az 

elő-vákuumszivattyút. Addig működtetjük, ameddig az adott esetnek megfelelő legkisebb vá-

kuumértéket el nem érjük, amikor bekapcsoljuk a Roots-szivattyút. Az ezzel elért gyakorlatilag 

megfelelő alacsony nyomás megjelenésekor argongázt engedünk be a tartályba kb. 12-80 mbar 

nyomásig. 

Az induktorra rákapcsoljuk a gerjesztéssel a maximális olvasztóáramot, úgy ahogy azt az automa-

tika engedi az induktivitás és kapacitás megfelelő összhangja (cos ) mellett és elkezdjük az ol-

vasztást. 

Az argon jelenléte biztosítja azt, hogy az olvadáskor hirtelen felszabaduló gázok miatt a folyékony 

fürdő nem fut ki a tégelyből és ugyanakkor meggátolja azt, hogy gáz (oxigén, hidrogén, nitrogén) 

jusson a fürdőbe. Az olvadás folyamatosan történik, de előfordul, hogy a gondos berakás ellenére 

is a szilárd betétdarabok nem csúsznak megfelelően az olvadt fürdőbe, sőt néha fennakadnak (híd-

képződés). Ez veszélyes helyzet, mert a fürdő alatta túlhevülhet és ez végsősoron a tégely kilyu-

kadásához, az adag elfolyásához vezethet (ezért kell olvasztás közben többször próbát vennünk és 

hőmérsékletet mérnünk). Kár keletkezhet a vízhűtéses tartályban is, ugyanis a vízhűtéses köpeny 

belső falát az elfolyó olvadt fém kilyukaszthatja, vízbetörés történhet robbanásveszéllyel, amit a 

keletkezett gőz, ill. hidrogén okozhat. Jobbik eset, ha csak a köpeny belső falához köt a kifolyt 

fém, de ezt a ráfolyt és megdermedt fémet is nagyon nagy munka eltávolítani. Ilyenkor a tégely 

előre-hátra buktatásával próbáljuk a beolvadást, ill. a szilárd darabok becsúszását elősegíteni. 

Amikor az adag teljesen beolvadt, akkor szép és tükörsima a fürdő felülete. 

 

d) Vákuumozás 

Óvatosan ki-be kapcsolgatva (mert a hirtelen nyomáscsökkenésre kifutna az olvadék a tégelyből) az 

elő-vákuumszivattyúval („Működtetés hidegállapotba”) fokozatosan csökkentjük a nyomást, tehát 

növeljük a vákuumot, miközben jóval kisebb teljesítménnyel fűtjük a fürdőt, mint beolvasztáskor. 

Hogy mekkora ez a teljesítmény, az függ az elérendő metallurgiai céltól, ill. az olvadt fürdő kialaku-

ló kémiai összetételétől. 
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Amikor azt látjuk, hogy a fürdő már nem fő intenzíven (130c. ábra), alig van buborékképződés 

(adott vákuummérték esetén tehát viszonylagos nyugalom, egyensúly alakul ki a fürdő és a gázfázis 

között) akkor újból bekapcsoljuk az elő-vákuumszivattyút (figyelemmel az előbb említett fürdőkifu-

tási veszélyre) és igyekszünk még magasabb vákuumértéket elérni. Ha elértük azt a vákuumértéket, 

amikor az elő-vákuumszivattyú már nem okoz vákuumjavulást, akkor kezdjük óvatosan 1-2 sec idő-

tartamra bekapcsolgatni a Roots-szivattyút (a fürdőkifutási veszély szempontja tehát marad.) 

Amikor a Roots-szivattyúval elérjük a vele gyakorlatilag elérhető maximális vákuumot, akkor már a 

vákuumozás folyamatos lehet és mi döntjük el, hogy mikor fejezzük be (befolyásolja döntésünket a 

fürdő fémének párolgása, ill. a tégelyreakció.) 

 

e) Végötvözés, öntés 

A dezoxidáló, denitráló és speciális ötvözőket (amelyek általában kis mennyiségűek) a tégely fölött 

levő külön vákuumozható kis oszloptartályban helyezzük el, ahonnan azok vákuumozás és nyomáski-

egyenlítés után közvetlenül – egy zárólapocska elfordításával – a tégelybe csúsznak. Értelemszerűen e 

művelet során is betartunk egy, a metallurgia által megszabott sorrendet. Az ötvözés végrehajtásával, 

ill. az ötvözők teljes beolvadásával (s a fürdő átkeverésével, 130d. ábra) az adaggyártás befejeződött. 

 

A gyártott adag öntése és továbbfeldolgozása annak a függvénye, hogy milyen típusú (124-128. ábra) 

kemencét használunk. 

 

* 

A fenti technológiai lépésekhez képest speciális technológia, ha a C + O  CO reakció leját-

szódását kívánjuk elősegíteni. 

A technológiai lépesek ezesetben is hasonlóak az (a), (b) (c), (d) és (e) alpontokban leírtakkal, 

ugyanúgy hajtandók végre, viszont a (c) alpont tevékenysége kibővül azzal, hogy az olvadt fürdőbe szén-

darabkákat adagolunk, s ezzel elindítjuk a C+O reakciót. A gyakorlatban a széndarabkákat jó minőségű 

ívkemence elektród-törmelék jelenti. Az elektróda-törmeléket a tégely fölött lévő külön vákuumozható 

oszloptartályba helyezzük, majd a leszívatás és nyomáskiegyenlítés után a tégelybe engedjük. E művele-

tet nagyon kis mennyiségű elektródatörmelékkel végezzük, nehogy még a nagyobb nyomás ellenére is 

(argon) kifusson az olvadt acél. A fürdő újbóli megnyugvása után (tehát már nincs buborékolás, fröcskö-

lés) elindítjuk a (d) alpontban leírt műveleteket, majd befejezzük az (e) alpontban leírtakkal. 

 

5.2. Átolvasztás vákuum-ívfényes kemencében 

A vákuumívfényes kemence egy fémgáz reakción alapuló átolvasztással rafináló eljárás. 

 

Az öntött vagy alakított tisztítandó tuskóból készült elektróda átolvasztás során vákuumos térben 

hőbevitel hatására cseppenként tölti fel azt a vízhűtéses kristályosítót, melyben a tisztítási folyamaton 

túlesett adag dermedése is célirányosan kedvezőbbé tehető. 
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131. ábra Elektronsugaras átolvasztó berendezés 
1- mágneses lencse , 2- mágneses terelőrendszer, 3- leolvasztandó elektród, 

4- fémtócsa, 5- vízzel hűtött rézkokilla, 6- leolvasztott tuskó 

 

Ilyen típusú kemence az elektronsugaras átolvasztás is (131. ábra), az elektronsugár előállításának 

bonyolultsága miatt azonban az ívfényes megoldás terjedt gyorsabban, mindkét átolvasztási folyamatnak 

a metallurgiája azonban hasonló. 

 

 
 

132. ábra Vákuumívfényes kemence 
Felül: az átolvasztandó elektróda tartó és mozgató részei, oldalt: az energiaellátó egység 

Alul: a kemencetest, oldalt: a vákuumozást biztosító egység 

 

A fém  gáz reakciókon dolgozó átolvasztó eljárásoknál az elméletileg biztosítható vákuum 4-5.10
-4

 

Torr (760 Torr  10
5
 Pa) nyomásérték, gyakorlatilag azonban ez az átolvasztáskor az átolvasztás terü-

letén 2-3 nagyságrenddel nagyobb, 0,1..1,0 Pa. (133. ábra). 
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133. ábra A vákuumívfényes átolvasztás sematikus ábrája a hőmérséklet- ill. nyomáseloszlással 

 

A szokásos 20-30 V mellett alkalmazott nagy áramerősség (amely 1-10 kA között változik általában 

az alkalmazott kemencekapacitástól függően) határozza meg az átolvasztási folyamat főbb mutatóit: a 

leolvadási, a kokilla-megtöltési, a dermedési sebességek értékeit, ill. a tartózkodási időt 32, 39. Mivel az 

utóbbiak a vákuumozás miatt elzárt rendszer mérési nehézségeiből eredően, olvasztás során nehezen mér-

hető adatok, adott kokillatípusra legcélszerűbb a folyamatot az áramerősséggel jellemezni. A megfelelő 

áramerősség kiválasztását kohászati szempontok adják. Ilyen szempont pl. a gáztartalom csökkentése, a 

tisztasági fok javítása, a dermedési struktúra célszerű kialakítása, melyeknek bizonyos kompromisszumá-

ra van szükség attól függően, hogy melyik szempont döntőbb a vizsgált acélminőség tekintetében. 

 

A gáztartalom csökkentése még önmagában nem lenne előnye egy vákuumívfénye átolvasztó-

eljárásnak, hiszen gáztartalom-csökkentés minden vákuumos –vákuumívfényes eljárásnál termelékenyebb 

és olcsóbb – eljárásra jellemző, sőt vákuumindukciós olvasztással – a lényegesen nagyobb tartózkodási 

idő miatt – még kisebb gáztartalmakat lehet elérni, mint vákuumívfényes eljárással (vákuumívfényes át-

olvasztáskor a hidrogén ill. oxigéntartalom 40-50 %-a, a nitrogéntartalom 20-25 %-a távolítható el). 

A tisztasági fok javítása azonban nem korlátozódik a gáztartalom csökkentésére, hanem pl. a zárvá-

nyosság javítása is fontos célkitűzés lehet. Átolvasztáskor az ívzóna környezetében a zárványok 

disszociálnak és diszpergálódnak, kémiailag könnyen redukálhatók, a fürdőbe kerülvén a mágneses keve-

rés hatására a flotálódó zárványok a fürdő felületén úszva maradnak, s a megdermedt tuskó fejrészében 

maradnak. 
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134. ábra. Flotációval felemelkedő zárványok elhelyezkedése a vákuumívfényes kemencében megder-

medő tuskó felszínén 

 

A 133. ábra alapján érthető, hogy adott kokillaméret mellett az áramerősség növelésével nő az ívmag 

területének hatékonysága és nő az intenzív kémiai aktivitás területe, s így kiterjedtebben játszódik le a 

disszociáció és a diszpergáció → könnyebben redukálódnak a zárványok. Növekvő áramerősséggel vi-

szont nő a dermedési sebesség is, így csak az egyre nagyobb sugarú zárványoknak van lehetőségük fel-

úszni a fürdőből (a cseppenként leolvadó, de még meg nem dermedt folyékony acélfázisból), tehát növelt 

áramerősség alkalmazása mellett a Stokes-törvény alapján mindig több és több durva zárvány marad a 

dermedt acélban. Kompromisszum eredményeképp dönthetünk: a zárványok redukcióját akarjuk-e előny-

ben részesíteni, avagy a flotáció hatásosságát (acélminőségtől függő igény). 

Ha nem használjuk ki az ívzóna környezetének a növekvő áramerősséggel fokozható hatását, hanem 

a lassúbb dermedési sebességgel inkább a zárványok felúszását segítjük elő, akkor azzal jelentősen módo-

síthatjuk a megdermedő tuskó szerkezetét is. A 135. ábra mutatja, hogy átolvasztó eljárásoknál a tisztító-

hatás mellett külön előny, hogy a dermedési szerkezet kedvezően befolyásolható azáltal, hogy a hagyo-

mányos – kokilla falára merőleges irányú – hűtőhatás mindinkább tengelyirányú hűtőhatássá alakítható át 

(135b. ábra). Ez pl. egy igen erősen ötvözött acél dendrites szerkezetét oly módon képes módosítani, hogy 

az eddig nehezen alakítható sugárirányú dendritesség jól alakítható tengelyirányú dendritességgé alakul 

(136. ábra). 
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135. ábra Vákuumívfényes kemencében átolvasztott tuskónál az olvadékfázis kimutatása radioaktív 

módszerrel 

 

 

 
 

136. ábra Egy saválló acél denditességének alakulása vákuumívfényes átolvasztás során az alkalma-

zott áramerősség függvényében 41 

 

A 136d. ábrán a nagyobb áramerősség melletti átolvasztásnál kialakuló nagyobb olvadékfázis (mint 

forgási paraboloid) inkább sugárirányú dendritességgel szilárdítja meg a tuskót, míg a kisebb áramerősség 

mellett a kisebb tócsából történő gyorsabb dermedésből adódóan tengelyirányú dendritesség alakul ki, 

kiváló alakíthatóssággal. 

 

Kérdés: mi a cél? A tisztasági fok növelése mindenekfelett (amit egyéb vákuumozó eljárások, ill. a 

vákuumindukciós olvasztás is tud, az átolvasztó-eljárásokhoz képest még jobb hatékonysággal is, avagy a 

dermedési szerkezet módosítása is (ami az átolvasztó-eljárások privilégiuma). 
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Egyértelmű, hogy a fém  gáz reakción alapuló átolvasztással rafináló eljárások (vákuumívfényes 

átolvasztás, az elektronsugaras átolvasztás) fő előnye, hogy kettős hatású : tisztít is, dermedési struktúrát 

is módosít. E kettős hatás eredményeképp: 

 jobb kovácsolhatósági és jobb hidegalakítási tulajdonságokat nyerhetünk, 

 a keresztirányú tulajdonságokat különösen a kifáradási határ és a képlékenység tekintetében javít-

hatjuk, 

 ott lehet jelentősége az ilyen átolvasztásnak, ahol a nagyon szigorú minőségi előírásokon kívül a 

megbízhatóság (reprodukálhatóság) is elsőrendű követelmény, 

 ott lehet jelentősége az ilyen átolvasztásnak, ahol a homogenitás mellett az izotrópia is fontos. 

 

A 137. ábra mutat egy nagyobb 30 t kapacitású vákuumívfényes kemencét 33 , s egy ilyen na-

gyobb kapacitású átolvasztó berendezésben történő átolvasztás termékét. Nyilván egy átolvasztás plusz 

költség, ami azonban megtérülhet a minőségjavításban. 

 

  
 

137. ábra Egy 30 t-ás vákuumívfényes kemence 33 , az ilyen nagykapacítású vákuumívfényes ke-

mencében történő átolvasztás terméke 11 . 

 

5.3. Átolvasztás elektrosalakos berendezésben 

Az elektrosalakos átolvasztás egy fémsalak reakción alapuló átolvasztással rafináló eljárás. 

Az öntött vagy alakított tisztítandó tuskóból készült elektróda átolvasztás során az alkalmazott speciális 

szintetikus salak ellenállásán fejlődő hő hatására megolvad, a salakon megtisztulva cseppenként tölti fel 
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azt a vízhűtéses kristályosítót, melyben a tisztítási folyamaton túlesett adag dermedése is célirányosan 

kedvezőbbé tehető(138. ábra). 

Az elektrosalakos technológia a vákuumívfényes átolvasztással párhuzamosan fejlődött ki, előbbi a 

vákuumtér létrehozása miatt korlátozott kapacitással fejlődött, viszont az elektrosalakos átolvasztás soká-

ig kizárólagosan atmoszférán történt, így az igen nagyméretű tuskók kezelésére is megfelelő tisztítóeljá-

rásként szolgálhatott, ma a legnagyobb működő berendezés nagyobb, mint 200-t-ás. 

 

 
 

138. ábra Az elektrosalakos átolvasztás elve 
1- elektródabefogó, 2- tisztítandó elektród, 3- hűtővíz elvezetés, 4- kristályosító, 5- folyékony szintetikus salak, 6- megdermedt 

salakréteg, 7- folyékony acéltócsa, 8- megdermedt acéltuskó, 9- hűtővíz bevezetés,  

10- vízhűtésű alátét 

 

 

 
 

139. ábra A plazmaíves átolvasztó-berendezés elve 
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Elvben a fém  salak reakción alapuló átolvasztással rafináló eljárások közé soroljuk a plazmaíves 

átolvasztó berendezést (139. ábra) is, legalábbis azt a változatot, amikor argon gázatmoszférában (az ar-

gon plazmagázként is szolgál) salak van a fémolvadék felett. Bonyolult ez a rendszer, ezért nem terjedt el, 

legalábbis az elektrosalakos eljárással szemben nem tudta a versenyképességét tartani. 

 

Amíg vákuumívfényes átolvasztáskor az átolvasztási folyamat főbb mutatóinál az áramerősség (I, 

Amper) volt a meghatározó paraméter, addig ez az elektrosalakos átolvasztásnál az elektródok távolsága 

(L, mm, 140. ábra). Az elektródok távolságával lehet ugyanis szabályozni a salakba vezetett hő mennyi-

ségét, továbbá a fémtócsa alakját és mélységét. A 140. ábra 100 mm-es elektródából (átolvasztandó 

anyagból) készített 240 mm-es tuskó átolvasztásakor a feszültség és az áramerősség hatását mutatja az 

olvasztóteljesítményre, a fajlagos áramfelhasználásra, ill. a tócsa mélységére 37. 

 

 
 

140. ábra Elektrosalakos átolvasztásnál az alkalmazott feszültség és áramerősség hatása az olvasztótelje-

sítményre, a fajlagos áramfelhasználásra, továbbá a tócsamélységre 240 mm átmérőjű tuskó 100 mm-es 

elektródából történő gyártásakor 37 

 

Elektrosalakos átolvasztásnál a berendezések általában hálózati (vagy annál még kisebb) frekvenciá-

val, 40...50 V feszültséggel és 2....80 kA áramerősséggel dolgoznak. Ilyen paraméterek mellett a lapos 

tócsa kialakulását – ami a sugárirányú dendritesség helyett a tengelyirányú dendritesség kialakulását segí-

ti ugyanúgy, mint a vákuumívfényes eljárásnál – az elektródtávolság (L, mm) növelése segíti kedvezően, 
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ez viszont adott körülmények között az Ohm-törvény (U=IR) értelmében a feszültséggel (U,Volt) és az 

áramerősséggel (I, Amper) szabályozható: 

 

L = U/I  A/,     mm 

ahol  

 a salakfürdő fajlagos ellenállása, m, 

A   az elektród keresztmetszete, mm
2
 

R   ellenállás,  

 

Elektrosalakos átolvasztás is kettős hatású: módosíthatja kedvezően a dermedési struktúrát, de emel-

lett tisztító hatású is. A tisztítóhatás közül ki kell emelni a kéntelenítést, hiszen a fém  gáz reakción 

alapuló átolvasztásnál ez egyáltalán nem lehetséges, itt viszont a salakon történő cseppenkénti rafináció 

során a kéntelenítésre kiválóak az adottságok, hiszen a cseppenkénti átmenet a diffúziós kéntelenítés dif-

fúziós időszükségletét képes minimumra csökkenteni, s ha megfelelő összetételű a salak, akkor minden 

más metallurgiai eljáráshoz képest hatékonyabb kéntelenítést érhetünk el. Az elektrosalakos eljárásnál 

alkalmazott salakokkal szemben ugyanis számos elvárásunk van 37: 

 kis gőznyomás, ezzel stabilitás az átolvasztás alatt, 

 az olvasztandó fémnél kisebb likvidusz-hőmérséklet, 

 megfelelő villamos ellenállás, 

 a célul kitűzött metallurgiai reakciókhoz való alkalmasság, 

 nemkívánatos reakciók – pl. ötvözőleégés – lefutásának megakadályozása, 

 kis viszkozitás, 

 kis felületi, ill. nagy határfelületi feszültség a salak és a fém között, 

 az olvasztott fémben lévő nemfémes zárványok abszorbeálására való megfelelő képesség, 

 megfelelő hőtartalom és hővezető képesség, 

 az átolvasztandó anyagra nézve káros alkotókat ne tartalmazzon, 

 ára alacsony és könnyen beszerezhető legyen. 

 

Elvárások acélminőségenként szelektíve igénylik átolvasztáshoz a különböző salakokat, ezekre mutat 

példát az 6. táblázat 37. 

 

6. táblázat Az elektrosalakos átolvasztáskor használatos salakok összetétele és jellegzetessége 

 

Összetétel, % 
Jellegzetesség 

CaO Al2O3 CaF2 MgO SiO2 TiO2 

- 30 70 - - - Általánosan használt salak, közepes kéntelenítés 

20 20 60 - - - Jó kéntelenítés, Ti- és Al-veszteség 

15 15 70 - - - Gyorsacélokhoz: jó kéntelenítés 

15 25 55 3 2 - Melegszerszámacélokhoz 

30 30 40 - - - Kis olvadáspontú salakok 

Nagy karbontartalmú szerszámacélokhoz 30 30 30 - 10  

- 25 50 - - 25 Kéntartalmú szerszámacélokhoz 

15 - 35 5 10 35 Környezeti hőmérsékleten jó vezetőképességű 

 

Az átolvasztáshoz kiválasztott salakot szilárd, avagy olvadt állapotban lehet a kokillába adagolni (ki-

sebb kapacitás esetén az előbbi, nagyobb kapacitású berendezéseknél az utóbbi a gyakoribb), s azt figye-

lembe kell venni, hogy átolvasztás során a lejátszódó metallurgiai reakciók miatt is, meg a tisztulás fo-

lyamataként a salak összetétele folyamatosan változik, időnként salakkorekciót kell végeznünk, többnyire 

a CaO-adagolásával. Ha ezt nem tesszük, akkor előfordulhat egy meg nem engedhető inhomogenitás, pl. 
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az oxigéntartalom a fejrészben többszöröse is lehet a tuskó aljához képest, de a kéntelenítés mértéke is az 

idő előrehaladtával romolhat. 

 

Összefoglalólag az elektrosalakos átolvasztás előnyei a következők: 

 nagy zárványosság: az igen kis kéntartalom, ill. az igen kis oxigéntartalom miatt kicsi az átolvasz-

tott anyagban a nemfémes zárványok előfordulásának lehetősége, a zárványok igen kicsinyek és 

rendkívül egyenletesen oszlanak el. 

 nagy homogenitás: a leginkább tengelyirányú kristályosodás következtében teljesen hiányzik a kü-

lönválás, a kristálydúsulás kisebb, mint a hagyományosan gyártott tuskóban. 

 kismérvű anizotrópia: a nagy zárványmentesség és homogenitás következményeképp a tuskó szí-

vóssága alakított állapotban kiváló. 

 

Az átolvasztó-eljárások közül a legperspektivikusabb az elektrósalakos átolvasztás. 

 

Kisebb kapacitású berendezéseknél ma már kombinálják védőgáz, esetleg vákuum alatti átolvasztás-

sal (141-142. ábra), ekkor a gáztalanítás is elérhető metallurgiai célkitűzés lehet, amely a nagyobb méretű 

tuskóknál kiváltképp minőségbiztosítási szempont. 

 

     
 

141. ábra Elektrosalakos átolvasztás  142. ábra Elektrosalakos átolvasztás 

védőgáz alatt  33     vákuumban 33 

 

Nagyobb tuskóknál un. csúszókristályos megoldást alkalmaznak 37, 42. 
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143. ábra Csúszókristályos elektrosalakos berendezés elve 
1- átolvasztandó elektród, 2- átolvasztott tuskó, 3- vizhűtéses kristályosító, 4- vízhűtéses alátét, 

5- olvasztásra előkészített elektród 

 

Mint a folyamatos öntésnél a kristályosító, itt is a vízhűtéses kristályosító (144. ábra) csupán a tócsa 

befogadására alkalmas méretű, viszont az alátét fontos, hisz az az egyik elektród. 

 

 
 

144. ábra Vízhűtéses kristályosító a csúszókristályos elektrosalakos átolvasztásnál 42 

 

Csuszókristályos átolvasztás ma még csupán atmoszférán megoldott, viszont ezt ma már 120-150 t-

ás óriás tuskók gyártására is alkalmazzák hagyományos körszelvényű bugák (24.ábra), ill. kisebb, 60-80 

t-ás négyszögbugák (145-146. ábra) gyártására. 
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145. ábra Egy 145-t-ás elektrosalakos átolvasztással gyártott körszelvényű buga 12 

 

 

   
 

146a-b. ábra Négyszögletes elektródák elektrosalakos átolvasztása (a), ill. egy 80 t-ás átolvasztott buga 

42 

 

Kovácsolt erőművi alkatrészek, repülőgép-szerkezeti elemek, nagy igénybevételű golyóscsapágyacé-

lok, hideg- és melegszerszámacélok, hideghengerek gyártásánál már ma is nélkülözhetetlen az 

elektrósalakos átolvasztás, ugyanígy terjed használatuk a jól polírozható (zárványszegény) korrózióálló 

ferrites és ausztenites acélok gyártásában. Az átolvasztás költségei azonban jelentősek, mindenkor mű-

szaki-gazdasági elemzés kell ahhoz, hogy hol és milyen acélminőségeknél pótolhatatlan versenyképessé-

gük. 
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