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1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték
A tantárgy címe

A tantárgy száma

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK 1.

MAKMÖT267B-BL

Típus
Előadás+Gyakorlat

Heti óraszám
2+1 K

Félév
5
Kreditérték
3

Tárgyjegyző és előadó: Dr. Dúl Jenő címzetes egyetemi tanár
Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
A tárgy státusza a tanulmányi programon belül:
BSc Anyagmérnök Szak Öntészeti szakirány számára kötelező tárgy.
A tárgy célja:
A tantárgy anyaga az öntészet törzsanyagának részét képezi. A tantárgy célja az, hogy
megismertesse a hallgatókkal a vas- és acélöntvények gyártására vonatkozó elméleti és
gyakorlati összefüggéseket, az egyes vasalapú öntvényfajták öntészeti szempontból fontos
tulajdonságait, az öntvénygyártás során keletkező selejtjelenségek okait és ezek
megszüntetésének lehetőségeit. Felkelti a hallgatók érdeklődését a vas- és acélöntvények
gyártásának, fejlődésének újabb irányaira, a fejlődés lehetőségeire és a felhasználási
területük kiszélesítésére.
A tárgy hasznosítja a LEONARDO OVOTRAIN projekt tantárgyi tematikához
kapcsolódó anyagait.
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A tárgy leírása:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a vas- és acélöntés technológiáját, a
vasbázisú öntészeti ötvözetek összetételét, tulajdonságait, felhasználási területüket.
A tantárgy témacsoportjai: vasalapú öntészeti ötvözetek fajtái, tulajdonságai, a
kémiai összetétel, a szövetszerkezet és a szilárdsági tulajdonságok összefüggései lemezes-,
átmeneti-, gömbgrafitos- és temperöntvények esetén Öntöttvas betétanyagok,
olvasztástechnológia, üstmetallurgia speciális öntöttvas ötvözetek és gyártási eljárások
hőkezelési ötvözetlen és ötvözött acélöntvények gyártástechnológiája a beömlőrendszer
kialakítása, táplálás módszerei acél, temper- és gömbgrafitos öntöttvas öntvények esetén.
A tananyaghoz szorosan kapcsolódik az Öntészet gyakorlat keretében zajló üzemlátogatás
és egyéni gyártástechnológiai tervezési feladat.
A kreditpontok megszerzésének követelményei:
1 db. félévközi zárthelyi sikeres megírása, egyéni feladat készítése, vizsgajegy megszerzése.
Oktatási módszer:
Előadások on-line prezentációs eszközök alkalmazásával, nemzetközi oktatásfejlesztési
projektek anyagának tanulmányozása.
Előfeltételek:
A tantárgy elsajátításához a Fémtan I (MAKFKT225B) és az Öntészet alapjai
(MAKMÖT303BL) című tárgyak anyagának ismerete szükséges. Ezen kívül bizonyos
ismeretek szükségesek a géprajz és gépelemek témakörből is.
Oktatási segédeszközök:
A tananyag elsajátításához oktatási segédletet kapnak a hallgatók, a felkészülésükben
önálló feladatmegoldással hasznosítják a LEONARDO OVOTRAIN projekt anyagait.
Az ajánlott szakirodalom a Verő József Szakkönyvtárban és az interneten megtalálható.
Vizsgáztatási módszer:
Szóbeli vizsga
Kell-e jelentkezni a kurzusra:
Igen, a félév megkezdése előtti héten
Értékelés:
50% évközi munka és 50% szóbeli vizsga.
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2. Tantárgytematika
Hét
1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.
10.
11.

Hét
4.
8.
12.
13.

Előadás programja
A szabványos öntöttvas ötvözetek, felhasználási területük. A kristályosodás és az
átalakulás lehetséges típusai, a szövetszerkezet kialakulását befolyásoló metallurgiai és
technológiai tényezők.
A C- és a Si-tartalom változás és a lehűlési sebesség hatása az öntöttvas szövetszerkezetére.
Az öntöttvas szövetdiagramjai. A Laplanche-, Sipp-, Girsovics- féle szövetdiagramok
elméleti vonatkozásai. A szürke töretű öntöttvas kísérőelemeinek (Mn, P, S) és a
csiraállapot, a túlhevítés hatása a szövetszerkezet alakulására. Beoltás elméleti alapjai,
beoltó anyagok. Különböző anomáliák az öntöttvas kristályosodásában.
A szürke töretű öntöttvasak szilárdsági tulajdonságai. A grafit mennyiségének és alakjának
hatása a szilárdsági tulajdonságokra. A lemezgrafitos öntöttvasak minőségének értékelése a
relatív keménység, az érettségi fok és a szívóssági arányszám alapján. Falvastagságérzékenység, Collaud hálós diagram. A szilárdsági tulajdonságok növelésének módszerei.
A grafit gömb alakú kristályosodását befolyásoló tényezők. A magnéziummal kezelt
gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezete. A Mg mennyiségének meghatározása. A
gömbösítő kezelés módszerei és feltételei. A gömbgrafitos öntöttvasak mechanikai
tulajdonságai öntött és hőkezelt állapotban. Ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas
gyártása, tulajdonságai.
Az átmeneti gömbgrafitos öntöttvasak előállítása, szövetszerkezete és mechanikai
tulajdonságai, felhasználási területei. A
Temperöntvények gyártásának elméleti vonatkozásai. Gyártási módszerek. A fehér- és
fekete töretű temperöntvények hőkezelése, szilárdsági tulajdonságai, felhasználási
területek. Hegeszthető temperöntvények gyártása. Kopásálló vasöntvények gyártása. Az
ötvözők hatása a kialakuló szövetszerkezetre. Kéreghengerek. Ötvözött öntöttvasak
típusai, tulajdonságuk.
Öntöttvas olvasztása, az olvasztási technológia hatása az öntöttvas tulajdonságaira. A
vasöntvénygyártás betétanyagai. Betétszámítás. A betétanyagok összetételének a hatása a
vasöntvények tulajdonságaira.
Ötvözetlen és ötvözött acélöntvények típusai, öntészeti-, szövetszerkezeti és szilárdsági
tulajdonságai, gyártástechnológiai sajátosságai, felhasználási területei.
A vas- és acélöntvények gyártástechnológiai kérdései. A beömlőrendszer kialakítása, a
tömörre táplálás módszerei acél- és gömbgrafitos vasöntvények esetén.

Gyakorlatok programja
Az öntöttvas olvasztás indukciós kemencében, technológiai próbatestek öntése,
kérgesedési próba, falvastagság-érzékenység, csiraképző beoltás és gömbösítő kezelés
tanulmányozása, termikus elemzés számítógépes adatgyűjtéssel, kiértékelés.
Az öntöttvasak grafit- és szövetszerkezetének tanulmányozása, csiszolat készítése, grafités szövetszerkezet minősítése, grafit- és szövetszerkezeti hibák megismerése.
Acélöntvények szövetszerkezete, minősítése. Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata.
A gömbgrafitos vasöntvények beömlő- és tápláló rendszerének kialakítása, méretezése,
technológiai feladat
Gyakorlat pótlása, zárthelyi megírása
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4. A számonkérés módja.
Zárthelyi feladat:
A zárthelyi feladat a félév során a megírás időpontjáig az előadásokon, leadott
témaköröket tartalmazza.
A zárthelyi feladat a vasöntészet gyártástechnológiai ismereteit, öntéstechnológiai
tervezési ismeretek tématerületeit öleli fel.
Vizsgáztatás:
A vizsga szóbeli. Minden hallgató két feladatot kap. A vasötvözetek kristályosodása,
kialakuló szövetszerkezete és szilárdsági tulajdonságai témakörbe tartozó előadások
anyagát készség szinten szükséges alkalmazni. A másik feladat a tananyag egyes
ötvözeteire vonatkozó ismeretanyagát öleli fel. Időkorlát sem a felkészülésben, sem a
megoldásban nincsen. A vizsga során a számonkérés az elsajátított tananyag egyes
részeinek összefüggésekben való alkalmazó képességét vizsgálja, szakmai beszélgetés
keretében. Az egyéni kreativitáson alapuló érvelési készség jelentős súlyt képvisel az
érdemjegy kialakításánál.
Vizsgakérdések
1. Az öntöttvas kristályosodásának és az ausztenit átalakulásának típusai, a
metallurgiai (összetétel, csiraállapot) és technológiai (lehűlési sebesség, forma
hőelvonása) paraméterek hatása a kristályosodási folyamatra.
2.

Az öntöttvas grafit és szövettipusai. Szövetdiagramok (Laplanche, Sipp, Girsovics).
Módosítás hatása, üstadalékok.

3.

Lemezes grafitos öntöttvas szilárdsági tulajdonságai, minőségi jelzőszámok,
falvastagság érzékenység. Szövetszerkezet és módosítás hatása.

4.

Gömbgrafitos öntöttvasak gyártása. Gömbösítő kezelés módszerei. Szilárdsági
tulajdonságai. Ausztemperált göv. előállítása.

5.

Gömbgrafitos öntvények beömlő- és táplálási rendszerének tervezése.

6.

Temperöntvények fajtái, gyártása. Szövetszerkezet, szilárdsági tulajdonságok,
felhasználási területek.

7.

Különleges vasöntvények gyártása. Ötvözők hatása a kialakuló szövetszerkezetre.
Kéreghengerek. gyártása

8.

Öntöttvas olvasztásra szolgáló berendezések. Betétszámítás. Metallurgiai folyamatok.
(Metallurgiailag hatásos túlhevítés, kéntelenítési módszerek.)

9.

Ötvözetlen és ötvözött acélöntvények típusai,
gyártástechnológiai sajátosságai, felhasználási területei.

öntészeti

tulajdonságai,

5. Egyéb követelmények
A gyakorlatokat a félévben 3 alkalommal összevontan tartjuk. Ezek közöl a távolmaradás
csak egyikből pótolható.
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6. Tananyag, szakirodalom

Kötelező
1.

Dúl Jenő: Vas- és acélöntés oktatási segédlet (a hallgatók fájlban megkapják)

2. Bakó K. - Sándor J. - Szabó Zs. - Szijj Z.: Öntvények gyártástechnológiája
Műszaki Könyvkiadó Bp. 1986.
3. Dr. Faragó Elza: Nagyszilárdságú öntöttvasak, Műszaki Könyvkiadó Bp. l985.
4. Faragó E. - Vörös Á.: Az öntöttvas olvasztása villamos kemencében Műszaki
Könyvkiadó Bp. 1987.

Ajánlott
Öntészeti kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Bp. l985.
Interneten megtalálható oktatási segédanyagok
Campbell, John: Castings (The new metallurgy of cast metals, second edition)

http://books.google.com/books?id=DhRrRzavMfwC&printsec=frontcover&dq=castings+campbell&hl=de&sig=ACfU3U2ry3mn
WLzmLgl0MTCGizeU6HY-Og

Gusseisen mit Lamellengraphit Eigenschaften und Anwendung
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/GJL_klein.pdf

Gusseisen mit Kugelgraphit Herstellung, Eigenschaften, Anwendung
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/buecher/GJS.pdf

Stahlguss Herstellung, Eigenschaften, Anwendung
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/buecher/Stahlguss_01.pdf

Verschleißbeständige weiße Gusseisenwerkstoffe Eigenschaften und Anwendung
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/buecher/GTW.pdf

Temperguss - ein duktiler Gusseisenwerkstoff
Konstruieren und Gießen Temperguss, ein duktiler Gusseisenwerkstoff
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/Temperguss.pdf

Weißer Temperguss Dünnwandige und komplexe Gussteile
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/GTWBewaehrt__wirtschaftl._u._leistungsstark.pdf

Temperguss – werkstoffspezifische Eigenschaften
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/GTW-Werkstoffspezifische_Eigenschaften.pdf

Schweißen von Weißem Temperguss
http://www.kug.bdguss.de/fileadmin/content/Publikationen-Normen-Richtlinien/Schweissen_von_Weissem_Temperguss.pdf

OVOTRAIN
http://www.ovotrain.com/index.php
Folyóirat cikkek:
BKL Kohászat témához kapcsolódó cikkei, http://www.ombkenet.hu/index.php/bkl-kohaszat
A Giesserei Rundschau cikkei: http://www.voeg.at/web/archiv.html
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7.

Féléves feladat
ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK 1.
Vas- és acélöntés szakmatörténeti félévközi feladat

Készitsen fényképes szakmai ismertetőt az Öntödei Múzeum gyüjteményében
szereplő, egyik szakmatörténeti szempontból jelentős vasöntvényről.
A leírás tartalmazza a kiválasztott öntvény felhasználására, anyagára, összetételére,
gyártási eljárására, szakmatörténeti jelentőségére vonatkozó ismereteket.
A feladathoz segítséget nyújtanak az Öntödei Múzeum szakértő munkatársai.
Cím: Budapest II. kerület, Bem J. u. 20. Tel./Fax: 201 4370
Beadási határidő: a szorgalmi időszak 8. hete

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK 1.
Lemezgrafitos öntöttvas minősítése
Évközi feladat
Készítse el öntödei üzemlátogatás és konzultáció alapján egy járműipari lemezgrafitos
vasöntvény gyártástechnológiai ismertetőjét.
A leírás tartalmazza a kiválasztott öntvény felhasználására, anyagára, összetételére,
gyártási eljárására, felhsználói jelentőségére vonatkozó ismereteket.
A feladathoz használja a mellékelt adatlapot, végezze el a minősítő számításokat.
A feladat beadása nyomtatott és elektronikus formában
Beadási határidő: a szorgalmi időszak 13. hete
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ADATLAP a lemezgrafitos öntöttvas minősítése feladathoz
Lemezgrafitos öntöttvas gyártási adatai
Megnevezés
Adatok
Öntvény, falvastagság
Forma anyaga
Öntvény minősége
Olvasztás módja

Betétanyagok, betétösszeállitás
Nyersvas
Acélhulladék
Öntvénytöredék

Olvadék-kezelés
Beoltás módja
Beoltó anyag
Öntési hőmérséklet

A termikus elemzés eredményei
T likv.
T sol.
C%
CEL%
Si%

A spektrométeres elemzés eredményei

Fehér töretű tallérpróba
elemzési eredménye
alapján

C%
Si%
Mn%
P%
S%
Cu%
Cr%
Mo%
Sn%

Szilárdsági tulajdonságok
30 mm átmérőjű rúdból
készült próbán mérve

Rm
HB

Számitások
Sc
K
Rm normál
RG
HB normál
RH
Q

Minősités
Szövetszerkezet
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8.
1.

MINTA ZÁRTHELYI FELADAT
Adja meg a kijelölt sorszámú öntvénnyel szemben támasztott megrendelői
követelményeket és a teljesítésükhöz tartozó tervezett kémiai összetételt a
vonatkozó diagram alkalmazása alapján

Sorszám

Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acélműi kokilla
Szgk. féktárcsa
Dugattyúgyűrű
Esztergagép-ágy
Csatornafedél
Tűzhely-kazán ajtó
Egyetemi dísztányér
Öv. hengerfej
Vezérműtengely
Nyomdagépállvány
2.

Falvastagság,
mm

Követelmény

C%

Si%

Mn%

P%

Adja meg a kijelölt sorszámú öntvény anyagából öntött 30 mm átmérőjű próba
tervezett szilárdsági tulajdonságait: Rm=…………………… HB=…………………

3.

Számítsa ki a megadott adatok alapján:

A telítési számot
A módosított telítési számot
A grafitosodási hajlamot
A Girsovics állandót az öntvény falvastagsága alapján
A likvidusz-karbon egyenértéket
A relatív keménységet
Az érettségi fok értékét
A 15; 60; 90 mm átmérőjű külön öntött rúd várható
szakító szilárdságát
A likvidusz hőmérsékletet
A metastabilis eutektikus hőmérsékletet
A Rugalmassági modulus várható értékét
Adja meg az öntvény szövetszerkezetét
Adja meg az öntvény anyagából öntött 15; 60; 90 mm
átmérőjű rúd szövetszerkezetét
4

Írja le a kijelölt sorszámú öntvény megszilárdulása és lehűlése közben lejátszódó
folyamatokat a vas-karbon diagram alapján, rajzolja le a lehűlési görbéjét.
9
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9. EGYÉNI FELADAT MEGOLDÁSA (MINTA)
Lemezgrafitos öntöttvas gyártási adatai
Megnevezés
Adatok
Öntvény, falvastagság
Forma anyaga
Öntvény minősége
Olvasztás módja

Vezérmű-tengely
Bentonitos
EN-GJL-250
Indukciós kemencében

Adat
30 mm

Betétanyagok, betétösszeállitás
Nyersvas
Acélhulladék
Öntvénytöredék
Egyéb
FeSi75
Műszéndara

Hematit
Ötvözetlen, lemez nyiradék
Vásárolt minőségi
Saját visszatérő
A szilícium-tartalom beállítására
A karbon-tartalom beállítására

10 kg
50 kg
20 kg
20 kg
számított
számított

Csapolás közben
FeSi75
1410 °C

0,3%

Olvadék-kezelés
Beoltás módja
Beoltó anyag
Öntési hőmérséklet

A termikus elemzés eredményei
T likv.
T sol.
C%
CEL%
Si%

Metasatabilis
termikus elemzés adata
termikus elemzés adata
termikus elemzés adata

1182 °C
1136 °C
3,41%
4,02%
1,82%

A spektrométeres elemzés eredményei

Fehér töretű
tallérpróba elemzési
eredménye

C%
Si%
Mn%
P%
S%
Cu%
Cr%
Mo%
Sn%

3,36%
1,98%
0,56%
0,056%
0,047%
0,32%
0,08%
0,11%
0,02%

Rm
HB 5/750

264 MPa
203

Szilárdsági tulajdonságok
30 mm átmérőjű rúdból
készült próbán mérve
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EGYÉNI FELADAT MEGOLDÁSA (MINTA)
Számitások
Telítési szám
Sc, vagy T
K
Rm normál
RG
HB normál
RH
Q

Minősités
Szövetszerkezet

T

K

C %

SC = 0,94

1
4,3  * ( Si%  P%)
3
4
5
Si%(1 
)
3
3C %  Si%

Rm = 1020 – 825 * SC
R
Rmmért
RG  mmért 
Rmszám 1020 825S C

K = 1,87

RG = 0,92

HB  100  0,43  Rm

HBmé rt
100  0,43Rmmé rt
RG/RH
a szabvány előírásainak megfelel
RH 

perlit + A-típusú lemezes grafit
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT MEGOLDÁSA (PÉLDA)
1.

Adja meg a kijelölt sorszámú öntvénnyel szemben támasztott megrendelői
követelményeket és a teljesítésükhöz tartozó tervezett kémiai összetételt a
vonatkozó diagram alkalmazása alapján

Megnevezés
Vezérmű-tengely

Követelmény

C%

Si%

Mn%

P%

S%

EN-GJL-250
előírt szilárdság

3,2

2,0

0,7

0,06

0,05

2.

Adja meg az öntvény anyagából öntött 30 mm próba tervezett szilárdsági
tulajdonságait
2.1 Szakítószilárdság: Rm = 260 N/mm2
2.2 Keménység:
HB = 205
3.

Számítsa ki a megadott adatok alapján:

3.1 A telítési számot

SC = 0,94

3.2 A módosított telítési számot

SR = 0,52

3.3 A grafitosodási hajlamot

K = 1,87

3.4 A Girsovics állandót az öntvény falvastagsága alapján

Kg = 8,6

3.5 A likvidusz-karbon egyenértéket

CEL% = 3,93

3.6 A relatív keménységet

RH = 0,95

3.7 Az érettségi fok értékét

RG = 0,92

3.8 A 15 mm-es, külön öntött rúd várható szakítószilárdságát

Rm = 115-230 N/mm2

3.9 A likvidusz hőmérsékletet

TL = 1182 °C

3.10 A metastabilis eutektikus hőmérsékletet

Teut. metastabil = 1.115 °C

3.11 A rugalmassági modulus várható értékét

E0 = 120.856 N/mm2

3.12 Adja meg az öntvény szövetszerkezetét

Grafit + perlit

3.13 Adja meg az öntvény anyagából öntött
90 mm átmérőjű rúd szövetszerkezetét

Grafit + perlit + ferrit

A részletes számítás mellékelve.
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