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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

A tantárgy/kurzus címe A tantárgy/kurzus  száma Félév 

ACÉLÖNTÉS, SPECIÁLIS 

ACÉLGYÁRTÁS 
MAKMÖT265B 7 

A kurzus tipusa Óraszám/hét Kreditek száma 

ELŐADÁS + GYAKORLAT 1 + 2 Gy 3 

 

 

 

Tárgyjegyző és előadótanár: Dr. Harcsik Béla adjunktus 

Tanszék : Műszaki Anyagtudományi Kar 

                  Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

 

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 

Anyagmérnök BSc. nappali tagozatán a fémelőállítási szakirányon tanulók számára kötelező 

tárgy 

 

A kurzus célja:  

A hallgatók megismerkednek az acélgyártás vertikális technológiájában a nyersacélgyártást 

(primer acélgyártást) és az üstmetallurgiát követő öntéssel, s az esetleges speciális acélgyártó 

műveletekkel 

 

A kurzus leírása: 

A szemeszter tananyaga az acélok leöntésén túlmenően foglalkozik a speciális technológiai 

megoldásokkal is. Nyilván röviden a klasszikus tuskóöntés is ismertetésre kerül, de 

részletesebben a folyamatos öntés. Itt is az alapelvek ismertetését követően áttekintjük a 

berendezések sajátosságait, majd elemezzük a folyamatos öntés technológiájának részleteit 

annyira, hogy a leendő anyagmérnökök e folyamat irányításában – a helyi adottságok 

megismerését követően – mielőbb részt vehessenek. A szemeszter végén áttekintjük az 

átolvasztó eljárások sajátosságait, különböző módszereit, alkalmazásuk területeit. 

 

A kreditpont megszerzésének követelménye: 

A olvasztási gyakorlaton való részvétel, szemeszter során három darab félévközi zárthelyi 

sikeres megírása: 

− 1. zárthelyi dolgozat: Acélmetallurgia alapjai és Primer acélgyártás tárgyak tananyaga 

(20 % súlyozás), 

− 2. zárthelyi dolgozat: hagyományos és szelektív injektálásos üstmetallurgiai kezelések 

(40 % súlyozás) 

− 3. zárthelyi dolgozat: egyszerű vákuumkezeléses megoldások,komplex üstmetallurgiai 

kezelések (40 % súlyozás) 

 

A három dolgozat eredményéből kerül meghatározására a gyakorlati jegy: 

− 0-50 %: elégtelen, 
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− 51-60 %: elégséges, 

− 61-70 %: közepes, 

− 71-80 %: jó 

− 81-100 %: jeles 

 

Oktatási módszer: 

Power-pointos bemutató, internetes anyagok, szemléltető videók és számítógépes animációk, 

és tábla mellett előadás 

 

Előfeltételek: 

A üstmetallurgia tárgyból sikeres vizsga 

 

Kötelező szakirodalom: 

− Dr. Harcsik Béla, Dr. Károly Gyula, Dr. Réger Mihály: Acélöntés, speciális acélgyártás, 

Digitális tananyag, Miskolci Egyetem 2013. kohasztananyagok.uni-miskolc.hu, 

− Dr. Harcsik Béla, Dr. Kiss Lász-ló, Józsa Róbert: Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés 

technológiatervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai, Digitális 

tananyag, Miskolci Egyetem 2013. kohasztananyagok.uni-miskolc.hu, 

− www.steeluniversity.org  

 

Ajánlott szakirodalom: 

− Simon S., Sziklavári J., Szőke L.: Újabb technológiai megoldások az acélgyártásban, 

Budapest, 1978 

− Nyitray Dániel: Az acél leöntése, Lenin Kohászati Művek Acélmű Gyáregység, 

Miskolc, 1977. 

− .R Irwing: Continuous Casting of Steel, The Institute of Materials, 1993. 

 

Kell-e jelentkezni a kurzusra? 

Igen, a regisztrációs héten a NEPTUN-ban 

 

TANTÁRGYTEMATIKA 

1. hét Ismétlés (Acélmetallurgia elmélete, Primer acélgyártás, Üstmetallurgia tárgyak 

tananyaga) 

2. hét I. ZH. Acélöntés, kristályosodás alapjai, tuskóöntés elmélete 

3. hét Tuskóöntés eljárásai, eszközei, gyakorlata 

4. hét A folyamatos öntés elve, változatai, 

5. hét Az öntőgép részei, a folyamatos öntés eszközei, reoxidáció elleni védelem 

6. hét II. ZH, A folyamatos öntés szimulációja a www.steeluniversity.org segítségével 

7. hét A folyamatosan öntött bugák dermedésének sajátosságai, selejtokok. A folyamatos 

öntés fejlődési irányai, modern öntési eljárások 

http://www.kohasztananyagok.uni-miskolc.hu/
http://www.kohasztananyagok.uni-miskolc.hu/
http://www.steeluniversity.org/
http://www.steeluniversity.org/
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8. hét Pót ZH Laboratóriumi olvasztási gyakorlat 

9. hét Átolvasztó eljárások (vákuumívfényes eljárás; elektrosalakos, elektronsugaras, 

plazmaíves átolvasztás) 

10. hét III. ZH, gyakorlati jegy megállapítása 

 

3. MINTA ZÁRTHELYI 

1. Hagyományos öntés elve, típusai, 

2.  Hagyományos öntésnél a kokilla alakja, dermedés irányítása, dúsulások okai. 

3.  Folyamatos öntés elve, részei 

4.  Folyamatos öntés típusai (keresztmetszet, illetve kivitel szerint). 

5. Folyamatos és hagyományos öntés összevetése. 

6. Vékonybuga öntés előnyei a „hagyományos” folyamatos öntéssel szemben 

7. Miért van szükség átolvasztásra, s mik az átolvasztóeljárások főbb sajátosságai? 

 

A feladatsor megoldására rendelkezésre álló idő 50 perc, ezt követően az 

előadáson(gyakorlaton) együttesen összegezzük a megoldás részleteit. A megoldás 

mindegyike előadáson elhangzott anyag, ennek leírása Pen-drive-on a tanszékről 

beszerezhető. Minden egyes kérdés 1-5 közötti érdemjeggyel értékelhető (az előadó részéről 

az óra után), aláírást az kaphat, aki legalább elégségesre (≥50 %, azaz több mint 12 pont) 

megírja zárthelyiét. 

 

 

 

 


