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1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték 
 

A tantárgy címe A tantárgy száma Félév 

NYOMÁSOS- és 
KOKILLAÖNTÉS 
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Típus Heti óraszám Kreditérték 

Előadás 3+0 K 3 

 
 
Tárgyjegyző és előadó: Dr. Dúl Jenő egyetemi docens 
 
Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar 
                 Metallurgiai és Öntészeti Intézet Öntészeti Intézeti Tanszék 
 
A tárgy státusza a tanulmányi programon belül: 
A BSc. anyagmérnök képzés öntészeti szakirány számára kötelező tárgy. 
 
A tárgy célja 
A nyomásos- és kokillaöntés elméleti alapjait és korszerű technológiáját tartalmazó 
ismeretek elsajátítása. A hallgatók megismerik az alumínium-, magnézium- és 
cinkötvözetekből, nagy sorozatban gyártott öntvények nyomásos- és kokilla öntéséhez 
tartozó gyártástechnológia folyamatait, tervezésének alapismereteit, az öntvények 
tulajdonságait befolyásoló tényezők hatását, a jellemző öntvényhibák típusait és 
kialakulásuk megelőzésének lehetőségeit. A tantárgy a nyomásos- és kokilla öntési 
eljárásnál a tervezési és üzemeltetési feladatok ellátására ad elméleti felkészítést. 
 
A tárgy leírása: 
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a nyomásos- és kokillaöntés technológiáját, 
részfolyamatait, szerszámait és gépi berendezéseit. A tananyag része nyomásos öntészeti 
ötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási területük.  
Az öntéstechnológiai és hőtechnikai ismeretek felhasználásával a hallgatók megtanulják a 
gyártási paraméterek meghatározásnak összefüggéseit, a beömlő-rendszer és a 
hűtőrendszer tervezésének lépéseit. A tananyag rendszerbe foglalva tartalmazza a 
jellegzetes öntvényhibák típusait és elhárításuk lehetőségeit. 
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A tananyaghoz szorosan kapcsolódik az Öntészet gyakorlat keretében zajló üzemlátogatás 
és egyéni gyártástechnológiai tervezési feladat. 
 
A kreditpontok megszerzésének követelményei: 
2 db. félévközi zárthelyi sikeres megírása, egyéni tervezési feladat elkészítése, vizsgajegy 
megszerzése. 
 
Oktatási módszer: 
Előadások on-line prezentációs eszközök alkalmazásával, nemzetközi oktatásfejlesztési 
projektek anyagának tanulmányozása. 
 
Előfeltételek: 
A tantárgy elsajátításához a Fémtan és az Öntészet alapjai és az c. tárgyak anyagának 
ismerete szükséges. Ezen kívül bizonyos ismeretek szükségesek a géprajz és gépelemek 
témakörből is. 
 
Oktatási segédeszközök: 
A tárgy hasznosítja a TEMPUS JEP 2160 program oktatási anyagait, valamint a 
LEONARDO OVOTRAIN projekt és a LEONARDO CAE-DS projekt tantárgyi 
tematikához kapcsolódó anyagait. A tantárgy oktatási anyagát a „Korszerű anyag-, nano- 
és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, 
komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása” 
című, TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001 számú projekt keretében dolgoztuk ki, mely a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. honlapján megtalálható. 
 

Dr. Dúl Jenő: Nyomásos öntés,  

Internetes tananyag 
http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1196/flipbook1_1315381605/index_blue.html  

 
A tananyag elsajátításához oktatási segédletet kapnak a hallgatók, a felkészülésükben 
önálló feladatmegoldással hasznosítják az oktatásfejlesztési projektek anyagait. 
Az ajánlott szakirodalom mellékelve. 
 
Vizsgáztatási módszer: 
Szóbeli vizsga 
 
Kell-e jelentkezni a kurzusra: 
Igen, a félév megkezdése előtti héten, számítógépen 
 
Értékelés: 
 50% évközi munka és 50% szóbeli vizsga. 
 

http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1196/flipbook1_1315381605/index_blue.html
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2. Az előadások programja 
 

Hét Előadás programja 

1. 
A nyomásos öntéstechnológia összehasonlítása más öntészeti eljárásokkal. 
A különböző öntvénygyártási eljárásoknál alkalmazott technológiai paraméterek 
(öntési idő, áramlási sebesség, fémre ható nyomás)  

2. Nyomásos- és kokillaöntésnél alkalmazott ötvözetek, Al-, Mg- és Zn-bázisú 
nyomásos öntészeti ötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási területük. 

3. A nyomásos öntési eljárások áttekintése, az öntési folyamat megvalósításának 
lényege. A nyomásos öntés részfolyamatai. Az öntőegység feladata és működése 

4. A kamratöltés folyamata, levegő és gázbezáródások elkerülése hidegkamrás 
nyomásos öntőgépeknél.  

5. A formatöltés folyamata. Áramlási viszonyok a formatöltés közben nyomásos 
öntésnél. A formatöltés szimulációs eredményeinek bemutatása 

6. Az utánnyomási fázis feladata, gépi megvalósítása. 
A szerszámfelek összezárásához szükséges erő meghatározása, megvalósítása 

7. Nyomásos öntő szerszámok szerkezete, anyaga, kialakításának szempontjai, 
szerszámtervezési ismeretek 

8. 

Az öntvénnyel szemben támasztott követelmények és a gyártási paraméterek 

összefüggése. Öntéstechnológiai paraméterek (fémsebesség a bekötő csatornában, 

utánnyomás, vákuumos kilevegőzés) hatása a nyomásos öntvények minőségére 

(szakítószilárdság, sűrűség).  

9. 
Nyomásos öntvények beömlő rendszerének méretezése az öntvénnyel szemben 

támasztott követelmények alapján. Gépparaméterek meghatározása, gépkiválasztás 
szempontjai. 

10. A nyomásos öntőformák hőegyensúlyának biztosítása, hőmennyiségek típusai, 
meghatározása. A hőtechnikai tervezés összefüggései. 

11. Jellegzetes öntvényhibák és elhárításuk nyomásos öntésnél. 
Öntvényhiba-atlasz. Öntvényhibák és gyártási paraméterek összefüggései 

12. Gravitációs kokillaöntés technológiai alapismeretei. A formatöltési viszonyok és a 
tömörre táplálás megoldása 

13. A kokillaöntés hőegyensúlyának biztosítása, hőmérséklet-eloszlás mérési- és 
szimulációs eredményei 

14. Zárthelyi, egyéni feladat beadása 
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3. A számonkérés módja 
 
Zárthelyi feladat: 
A zárthelyi feladat a félév során a megírás időpontjáig az előadásokon, leadott 
témaköröket tartalmazza. 
A zárthelyi feladatok a tananyagot két témakör szerint ölelik fel. Az első zárthelyi a 
nyomásos öntés gyártástechnológiai ismereteit, a második a hőtechnikai ismeretek 
tématerületeit öleli fel. Az első kétheti előadások anyagát mindkét zárthelyinél készség 
szinten szükséges alkalmazni. 
 
Vizsgáztatás: 
A vizsga szóbeli. Minden hallgató két feladatot kap, a félév során tárgyalt két fő eljárás 
témaköreiből. 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. 

4. Vizsgakérdések 

1.   A nyomásos öntéstechnológia összehasonlítása más öntészeti eljárásokkal 

2.  Al-alapú nyomásos öntészeti ötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási 
 területük 

3.  Zn-bázisú nyomásos öntészeti ötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási 
 területük 

4.  Mg-alapú nyomásos öntészeti ötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási 
 területük 

5.   Kamratöltés folyamata, levegő és gázbezáródások elkerülése hidegkamrás 
 nyomásos öntőgépeknél. 

6. Áramlási viszonyok a formatöltés közben nyomásos öntésnél.  

7. Öntéstechnológiai paraméterek  hatása a nyomásos öntvények minőségére   

8. A nyomásos  öntőformák hőegyensúlyának biztosítása, hőmennyiségek típusai, 
 meghatározása. 

9. Nyomásos öntvények beömlőrendszerének méretezése az öntvénnyel szemben 
 támasztott követelmények alapján.  

10. Gépparaméterek meghatározása.  

11.   Jellegzetes öntvényhibák és elhárításuk nyomásos öntésnél. 

12.  A formatöltési viszonyok és a tömörre táplálás megoldása Al-kokilla öntésnél 

13. A kokillaöntés hőegyensúlyának biztosítása, hőmennyiségek számítása 
 

5. Egyéb követelmények 
Egy kiválasztott öntvény tulajdonságainak vizsgálata 
Üzemlátogatás nyomásos öntödében 
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6. Ajánlott szakirodalom 
Könyvek 

1.  Bakó K. - Sándor J. - Szabó Zs. - Szijj Z.: Öntvények gyártástechnológiája 

  Műszaki Könyvkiadó Bp. 1986.  

2.  Reimer, V.: Nyomásos öntés Műszaki Könyvkiadó Bp. 1989.  

3.  Öntészeti kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Bp. l985. 

4.  Aalener Giesserei sympozium, Kiadványok. 1985-1995. 

 

Internet 

CAE-DS  
http://webhotel.tut.fi/projects/caeds/ 

OVOTRAIN 

http://www.ovotrain.com/index.php 

 

Magyarnyelvű cikkek: 
1.   Benesch Ferenc - Sándor József - Imre János - Dr. Pillisy Lajos: 

 A nyomásos öntés műszaki paramétereinek meghatározása korszerű mérőeszközökkel 

 BKL. Öntöde 27. évf. 1976. 11. sz. 239-245. 

2.   Koch P.: A nyomásos öntőgépek nyomásfokozójának vezérlése. 

 BKL. Öntöde 32. évf. 1981. 7. sz. 157-162.  

3.   Davis, A.J.: A nyomásos  öntés belövési folyamata 

 BKL. Öntöde 31. évf. 1980. 5. sz. 107-114. 

4.   Takách Benedek: Nyomásos öntvények gyártása számítások alapján 

 BKL. Öntöde 33. évf. 1982. 1-2. sz. 5-9. 

5.   Koch, P.: A nyomásos öntés folyamatának mérése, regisztrálása és értékelése 

 BKL. Öntöde 31. évf. 1980. 11. sz. 245-251.    

6.   Lüthi, Guidó: A nyomásos öntvények minőségének javítása 

 BKL. Öntöde 35. évf. 1984. 7. sz. 160-165. 

7.   Fink, R.: Minőségjavítás a szerszám, az öntési folyamat, a számítógépes ellenőrzés 

 és hőmérséklet-szabályozás összehangolásával 

 BKL. Öntöde 39. évf. 1988. 6. sz. 127-133 

8.   Gerhard Friebe: Módszer a nyomásos öntőszerszám temperáló-rendszerének  

 kiszámításához 

 BKL. Öntöde 42. évf. 1991. 7. sz. 138-140 

9.   Lüthi, Guido: Rendszabályok a nyomásos öntvények minőségének biztosítására és 

 a termelékenység növelésére 

 BKL. Öntöde 1991. 3. sz. 51-56 

10.  Wolfgang Beck: A nyomásos öntészeti folyamat optimálása és ellenőrzése 

 BKL. Öntöde 1991. 3a. sz. 57-60 

11. Dúl Jenő - Molnár Dániel: Nyomásos öntészeti folyamatok szimulációja .  

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 2005. (138. évf.), 2. sz., 19-21. p.  

12. Bednareck, Helmut: Nyomásos öntőszerszámok záróerejének csökkentése és 

 élettartamának jelentős növelése .   

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 2004. (137. évf.), 3. sz., 17-19. p.  

13. Winkler, Reinhard: AURAL-2, az ütközésnek kitett szerkezeti és futóműelemek 

 nyomásos öntészeti ötvözete .   

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 2003. (136. évf.), 2. sz., 76-79. p.  

14. Schmid, Markus - Klein, Friedrich: A formatöltés folyamatának számítógépes 

 szimulálása nyomásos öntéskor .   

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1998. (131. évf.), 1-2. sz., 22-25. p.  

http://webhotel.tut.fi/projects/caeds/
http://www.ovotrain.com/index.php
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15. Schmid, Markus - Pintér Richárd: A nyomásos öntészeti formatöltés kísérleti 

 modellezése BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1998. (131. évf.), 7-8. sz., 208-212. p.  

16.  Pintér Richárd: A porozitás vizsgálata nyomásos cinköntvényekben .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1997. (130. évf.), 8-9. sz., 287-290. p.  

17. Klein, Friedrich - Pokora, Eugenius - Dúl Jenő: A nyomásos cinköntvények 

 dermedésének számitógépes szimulálása .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1996. (129. évf.), 1. sz., 21-24. p.  

18.  Klein, F. - Aune, T. K.: Az AZ 91 jelű nyomásos öntészeti magnéziumötvözet 

 mechanikai tulajdonságai .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1993. (126. évf.), 7-8. sz., 261-270. p.  

19.  Iten, L.: Az SC típusú nyomásos öntőgépek működése és előnyeik .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1993. (126. évf.), 12. sz., 426-432. p.  

20.  Beck, Günter - Lackó Tünde: A nyomásos öntőszerszámok hőháztartás számításának 

 gyakorlati alkalmazása .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1993. (126. évf.), 10-11. sz., 373-377. p.  

21.  Hémon, Y.: A hidegkamrás nyomásos öntőgépek lövődugattyúi .         

 BKL  Kohászat, ISSN 0005-5670, 1993. (126. évf.), 6. sz., 199-205. p.  
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7. Féléves feladat 

 

Nyomásos- és kokillaöntés tantárgy  

elméleti ismereteinek alkalmazása 

 

 

Készítse el a kiadott nyomásos öntvény öntéstechnikai és hőtechnikai méretezését a tananyag 

összefüggései alapján és végezze el az ellenőrzését számítógépes programmal.   

A számításokat és a beömlő rendszer vázlatát külön lapon mellékelje. 

 

A  feladat megoldásához töltse ki az adatlapot, számítási eredményeit hasonlítsa össze az 

üzemi technológia szerinti adatokkal. 

Az üzemi gyártástechnológia megismerése és a feladat megoldásához szükséges adatgyűjtés 

megoldásán kívül tanulmányozza a gyártás közben előforduló selejtjelenségeket, keressen 

összefüggéseket a gyártási körülmények és az öntvényhibák között az öntvényhiba-atlasz 

felhasználásával. 

 

Végezze el az öntvény, a túlfolyók és a beömlő rendszer sűrűségvizsgálatát öntött és 500 

fokon 1 órás hőterhelés utáni állapotban. 

 

Vizsgálja meg az öntvény töretfelületét, minősítse a folytonossági hibákat és értékelje ki a 

mérési eredményeket. 

 

 

Beadási határidő: a szorgalmi időszak 13. hete 

 

 

 

 

Az öntvény azonosítói:  
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   ADATLAP 

Nomásos- és kokillaöntés tantárgy elméleti ismeretek alkalmazásához 

 

Adja meg az öntvénnyel szemben a megrendelő által előírt követelményeket, valamint az 

öntvény, az öntőgép és az öntőszerszám jellemző adatait és azok értékeit üzemi adatgyűjtés 

alapján. 

 

követelmények 

nyomástömörség  

felületi minőség  

méretpontosság  

előírt szilárdság  

Öntvény,  

öntvény-csokor 

Megnevezés, azonosító  

anyaga  

Tömege öntött állapotban  

túlfolyók tömege (egy öntvényen)  

fészekszám  

beömlő rendszer és pogácsa tömeg  

összes öntött fém tömege  

Öntvény legkisebb falvastagsága  

Öntvény legnagyobb falvastagsága  

megvágás vastagsága  

megvágás hossza  

Egy fészekhez tartozó megvágások 

összkeresztmetszete 
 

elosztó csatorna vastagsága  

elosztó csatorna szélessége  

pogácsa vastagság  

A csokor osztósíkra eső vetülete 

(összes nyomott felület) 
 

szerszám 

mozgó betét mérete  

álló betét mérete  

mozgó szerszámkeret mérete  

álló szerszámkeret mérete  

Kamra, öntődugattyú átmérője  

öntőkamra hossz  

Öntőgép 

 

Záróerő  

rendszernyomás  

hidraulikus dugattyú átmérő  

multiplikáló dugattyú átmérő  

multiplikálási hányados  

ellennyomás  

Kamra átmérő  

Fémre ható nyomás  

Gyártási 

paraméterek 

öntési hőmérséklet  

ciklusidő  
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8. Minta zárthelyi feladat 
1. Rajzolja le egy hidegkamrás nyomásos öntőgép öntőegységének szerkezeti vázlatát, 

2. Írja le az 1. 2. 3. fázis működésének megvalósítását. 
 

3.a Rajzolja le a dugattyú-út – idő görbét  
3.b Rajzolja le a dugattyú-sebesség – idő görbét 
3.c Rajzolja le a hidraulikus dugattyú mögötti nyomás – idő görbét 

 
3. Öntéstechnikai méretezés 

Az öntvény megnevezése Motortartó Lámpaház 
Biztonsági 

öv orsó 
Fedél 

Öntvények száma a formában 1 1 4 2 

Öntvény anyaga AlSi9Cu3 AlSi12 AlSi12Cu1 AlSi9Cu3 

Tömege, g 800 600 120 400 

Túlfolyók tömege, g 100 100 20 60 

Beömlő rendszer tömege, g 500 500 600 1000 

Legkisebb falvastagsága, mm 3,5 3 2,8 3,2 

Legnagyobb falvastagsága, mm 4,5 4,2 4,5 5,2 

A csokor vetülete az osztósíkban, cm2 300 300 280 360 

Az öntvénnyel szemben támasztott 
követelmények 

Garantált 
szilárdság 

Kiváló 
felület 

Méret-
pontosság 

Nyomás-
tömörség 

Adja meg az öntvénnyel szemben támasztott követelményekhez tartozó gyártási paramétereket 

Szükséges fémre ható nyomás a 3. fázisban, bar  

Fém áramlási sebessége a bekötő csatornában, m/s  
 

1. Határozza meg a szerszámfeleket szétfeszítő erőt! 
2. Válassza ki az alkalmazható géptípust!  
3. Határozza meg az öntési időt! 
4. Számítsa ki a formatöltésre vonatkozó térfogatáramot! 
5. Adja meg az öntőkamra átmérőjét (a fémre ható nyomás alapján)! 
6. Határozza meg a második fázishoz tartozó dugattyúsebességet! 
7. Határozza meg a bekötő csatorna méreteit! 
8. Határozza meg az elosztó csatorna méreteit! 
9. Adja meg az öntőkamra aktív hosszát! 
10. Határozza meg az első fázisban alkalmazható dugattyúsebességet! 
11. Határozza meg a kapcsolópont helyét! 
12. Határozza meg a dugattyú úthosszát a második fázisban! 
13. Határozza meg a megszilárdulás közben a fémre ható nyomást! 
14. Ellenőrizze le, hogy a záróerő megfelelő-e! 

Öntőgépek tájékoztató adatai 

Géptípus 
DAK-
125 

DAK-
200 

H-250B DAK-
315 

H-400B DAK-
500 

H-630B 

Záróerő,  kN 1250 2200 2700 3150 4500 5800 6600 

Öntési erő, max. kN 200 250 300 350 450 600 700 

Dugattyú átmérője, mm 40-70 40-70 40-90 50-80 60-120 60-110 60-120 

3. fázisban a fémre 
ható nyomás,  bar  

1580 - 
520 

1990 - 
649 

2388 - 
471 

1785 - 
700 

2300 - 
574 

2155 - 
642 

2300 - 
574 

Öntési térfogat, cm3 
214 - 
631 

293 - 
898 

 562 - 
1440 

 1101 - 
3700 

 

Szétfeszítő felület, cm2 
79 - 
240 

110 - 
338 

 176 - 
450 

 274 - 
920 
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9. Minta zárthelyi kérdések 
 
1.  Adja meg egy hidegkamrás nyomásos öntőgép jellemző műszaki adatait: 
 - géptípus,  
 - záróerő,  
 - rendszernyomás,  
 - hidraulikus dugattyúra ható nyomás a 3. fázisban 
 - dugattyú mozgatás típusa az 1. fázisban 

2. Adja meg hidegkamrás nyomásos öntés esetén a felsorolt paraméterek jellemző adatait: 
 - az öntési (formatöltési) idő: 
 - a dugattyú sebessége az 1. fázisban: 
 - a fém áramlási sebessége a megvágásban: 
 - a dugattyú sebessége a 2. fázisban : 
 - a fémre ható nyomás a megszilárdulás (utánnyomás) közben 
3. Sorolja fel a nyomásos öntőgép részegységeit. 
 
 
4. Adja meg a nyomásos öntvénygyártás részfolyamatait 
 
 
5. Ismertesse a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés 1. fázisára vonatkozó gépbeállítási 

követelményeket, az előforduló hibajelenségeket. 
 
 
6. Ismertesse a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés 1. fázisára jellemző paramétereket 

és meghatározásuk módját. 
 
 
7. Hogyan határozzuk meg az 1. és 2. fázis közötti kapcsolópont helyét? 
 Milyen problémát okoz, ha  
           - túl korai 
           - túl késői az átkapcsolás 
 Mi okozhat kapcsolópont eltolódást? 
 
8. Ismertesse a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés 2. fázisára vonatkozó gépbeállítási 

követelményeket, az előforduló hibajelenségeket. 
 
 
 
9. Ismertesse a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés 2. fázisára jellemző paramétereket 

és meghatározásuk módját. 
 
 
 
10. Ismertesse a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés 3. fázisára jellemző 

paramétereket és meghatározásuk módját. 
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11. Rajzolja le a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés dugattyúút – idő görbéjét, jelölje 
be a jellemző adatokat. 

 
 
 
12. Rajzolja le a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés dugattyúsebesség – idő görbéjét, 

jelölje be a jellemző adatokat. 
 
 
 
13. Rajzolja le a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés nyomás – idő görbéjét, jelölje be 

a jellemző adatokat. 
 
 
 
14. Rajzolja le az egyakkumulátoros öntőegység vázlatát. 
 
 
 
15. Ismertesse az öntőegység 1. fázisbeli működését. 
 
 
 
16. Ismertesse az öntőegység 2. fázisbeli működését. 
 
 
 
17. Ismertesse az öntőegység 3. fázisbeli működését. 
 
 
 
18. Mire szolgálhat a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntőgépeken 2 akkumulátor?  
 
 
 
19. Milyen okai lehetnek a sorja- képződésének, hogyan küszöbölhető ki? 
 
 
 
20. Milyen okai lehetnek a mérethibák, méretkülönbségek kialakulásának? 
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10. Nyomásos öntés feladatmegoldás minta 

 

A vizsgált öntvény bemutatása 

 

 

 

 

A vizsgált öntvény csokor fotója 
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Öntéstechnikai méretezés 
 

Töltse ki az adatlapot az öntvény, a szerszám és az öntőgép üzemi, vagy szakirodalmi adatai 

alapján. Ezeket felhasználva végezze el a számításokat. 

Gépkiválasztás 

A forma nyomott felülete: Af =                                cm
2
 

A forma falára ható szétfeszítő erő a harmadik fázisban: 

FSZF .= P3m*Af  =                                                     kN 

Szükségés záróerő: 

Fz= FSZF *1,1 =                                   kN 

A záróerőhöz választott öntőgép:  

 

Sebesség-viszonyok meghatározása 

Dermedési idő: 2

2

1 CMCtd    ahol: C1 és C2, állandók, 

Alumínium ötvözeteknél C1 = 7 – 12  [cm
2
/s],   C2=0 

-M az öntvény kritikus modulja 

2

S
M   [cm] 

S: a jellemző falvastagság [mm] 

S =               mm 

M = 
2

S
=                   mm=                  cm 

2

2

1 CMCtd  = 

Számított öntési idő: töelm = 0,1* td =  

Választott öntési idő:    tö = 

Térfogatáram: 
öt

V
V '  [cm

3
/s] 

  

ahol V: a bekötőcsatornán átáramló fémtérfogat [cm
3
] 

Vönt =
ont

ontm


=                                     cm

3
 Vönt: az öntvény térfogata 

Vtulf = 
ont

tulfm


                                    cm

3 
Vtulf: egy öntvényen lévő túlfolyók térfogata 

Vbeom = 
ont

beomm


                                 cm

3  
Vbeöm: a beömlő rendszer térfogata 
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A bekötöcsatornákon átáramló fémtérfogat 

ToV  Vont+Vtulf =                               cm
3
  

V´ = *ön 

o

To

t

V
                                 cm

3
/s   nö: fészekszám 

Öntött össztérfogat:V = *ön (Vont+Vtulf) +Vbeom=                             cm
3
  

 

Kamra tervezés 

Nyomás viszonyok   

Szükséges (tervezett) fémre ható nyomás 

p3m:                         bar                          

A választott öntőgéphez tartozó kamraátmérő – fémre ható nyomás referencia értékek 

DKR =  pR = 

 AKR:   cm
2
 

AK = KRA*
p

p

3m

R     =   

 DK=  

Sebesség-viszonyok  

Dugattyú sebesség a 2. fázisban  

v2d = on*
A

V´

k

                                        
s

m
 

(2-5 m/s közötti érték kell legyen!) 

A választtott kamra átmérő:  

 

Beömlőrendszer 

Megvágás keresztmetszete: Aa 

Aa =
av

V '

                                

ahol va: a választott áramlási sebesség a megvágásban 

 (az öntvénnyel szemben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges áramlási 

sebesség 20-60 m/s között legyen) 

va =                     m/s 

Aa =
av

V '

 =                          =               mm
2 

   =                     cm
2
 

Megvágás méretei: vastagság = ……..                          hosszúság = ………. 
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Elosztócsatorna keresztmetszete: eA  

Szakirodalom szerint a megvágás és az elosztócsatorna keresztmetszete közötti  

arány 1:2 - 1:4 között van. 

Választott arány = ……………. 

eA  =                                    cm
2 

Az elosztócsatorna méretei: szélesség = ………………..   magasság = …………………….. 

eL  =                         mm (elosztó csatorna hossza) 

 

Áramlási sebesség az elosztóban: 

ve = (Aa/Ae)·va =                                 m/s 

 

A beömlő rendszer kialakítása (rajz – fotó), méretek: 

 

 

 

 

 

 

 

A kamra aktív hossza 

A kamra méretének megválasztásához figyelembe kell venni az álló szerszámfél vastagságát 

(öntvény mérete az állórészben, álló szerszámbetét és keret vastagsága) és az álló felfogólap 

vastagságát, továbbá az öntögép hidraulikus dugattyú lehetséges úthosszát.  

A töltöttségi fok lehetőleg 50% közelében legyen.  

A kamra aktív hossza terelőkúp alkalmazásával csökkenthető, ha szükséges. 

 

A kamra választott aktív hossza: 

 LK = 
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Első fázis paramétereinek meghatározása  

AK = 
4

*2 KD
                                         cm

2
 ahol DK: az öntőkamra átmérője 

Töltöttségi fok: 

Fg  =
KV

V
  V                                cm

3
;  

VK = AK*LK=                                        cm
3
 ahol LK

: 
az öntőkamra hossza 

 

Fg =                                  =                  % 

Kapcsolópont helye: 

L12 = LK*(1-Fg) 

L12 =                                                        mm 

Dugattyú út a formatöltés közben: 

L2 = nö*(Vö+t/Ak) =                                   mm 
 

Öntődugattyú sebessége az I. fázisban:  

v1 = )1/()1(*)(**2 ggoK FFhDg    

ahol h0: a fém magassága az öntőkamrában 

h0 =                                            mm 

1 hullám esetén 

v11 =                                       
s

m
 

3 hullám esetén 

v13 =                                       
s

m
 

 

 

Kiértékelés 

Az üzemi technológia felülvizsgálata, összehasonlítás a számított eredményekkel, 

javaslat a technológia változtatására 

 


