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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

 

Tantárgy neve: 

 

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. 

 

 

Tantárgy Neptun kódja: MAKMÖT269BL 

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 

Műszaki Anyagtudományi Kar,  

Öntészeti Intézet 

Tantárgyelem: BSc szakirányos tantárgy 

Tárgyfelelős: Dr. Jónás Pál, ny. főiskolai docens 

Mende-Tokárová Monika, tanársegéd 

Javasolt félév: 6. félév, tavaszi Előfeltétel: Öntészet alapjai  

Óraszám/hét:
 
15 óra E  Számonkérés módja: aláírás-kollokvium 

Kreditpont: 3 Tagozat: BSc levelező 

 
A tantárgy feladata és célja: 

A hallgatók megismerkednek a könnyű- és színesfémöntvények gyártásának elméleti 

alapjaival, hogy képessé váljanak a fejlesztőmérnöki ismeretek elsajátítására, valamint a 

korszerű technológiatervezési módszerek alkalmazására. 

 
A tantárgy tematikus leírása: 

A tantárgy segítséget nyújt a könnyű- és színesfémötvözetek előállításának, az ötvözetek 

öntészeti tulajdonságaiknak az elsajátításában. Megismerkednek a primer és szekunder 

öntészeti ötvözetek előállításával és az ötvözetek öntvénygyártás szempontjából szükséges 

tulajdonságaival. Továbbá elsajátítják a könnyűfémhulladék előkészítési technológiákat és 

megismerik a gépi berendezéseket. Ismereteket szereznek az alumínium és az 

alumíniumötvözetek olvasztásakor lejátszódó folyamatokról. 

Megtanulják a könnyűfém ötvözetek folyékony állapotban történő tisztításának különféle 

módjait, a szemcsefinomítási és nemesítési módszereket. Tanulmányozzák a metallurgiai 

folyamatok és a szilárdsági értékek összefüggéseit. 

 
A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 

 

A tantárgy felvételének előfeltétele: Öntészet alapjai 

 

Oktatási módszer: Előadások, laborgyakorlat. 

 
Félévközi számonkérés módja, követelmények: (prezentáció, zárthelyi dolgozat, beadvány, 

stb.): az előadásokon készített, saját kézzel írott jegyzet. 

 

Az aláírás feltételei a félév során: 

 

 Saját kézzel írott jegyzet, 

 

 az előadások legalább 60%-ának látogatása. 

 
A tantárgy lezárásának módja: Vizsga 

 

A vizsgáztatás módja: Szóbeli vizsga 
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Értékelés (félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok): ötfokozatú értékelés 

 
0-59%:   elégtelen  

60-69%: elégséges  

70-79%: közepes  

80-89%: jó  

90-100%: jeles 

 

A félévi érdemjegy számítása: 100% -ban a vizsga érdemjegye 

Oktatási segédeszközök: tábla, projektor 

 

Kötelező irodalom: 

 

1. Dr. Jónás Pál: Könnyűfém öntészeti ismeretek, Miskolc, 2011. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A4_04_ebook_konnyufem_onte

szeti_ismeretek/adatok.html 

2. Dr. Varga Ferenc: Öntészeti kézikönyv, ISBN 963-10 6251-1, 1985. 

3. John Campbell: Castings, Elsevier Science Ltd., Oxford, 2003. 

http://books.google.com/books?id=DhRrRzavMfwC&printsec=frontcover&dq=castings+cam

pbell&hl=de&sig=ACfU3U2ry3mnWLzmLgl0MTCGizeU6HY-Og 

 

Ajánlott irodalom:  

 

1. L.F.Mondolfo, H.W.L.Philips, J.E. Hatch: Aluminium Alloys, 1996. 

2. Dr. Nándori Gyula: Elméleti öntészet I.-II., 1954-1968. 
3. Dr. Köves Elemér: Alumínium kézikönyv, 1984. 

Folyóirat cikkek:  
 

1. BKL Kohászat cikkei: http://www.ombkenet.hu/index.php/bkl-kohaszat 

2. A Giesserei Rundschau cikkei: http://www.voeg.at/web/archiv.html 

3. M.Djurdjevic, H.Jiang, J.Sokoliwski: On-line prediction of aluminium-silicon eutectic 

modification level using thermal analysis, Materials Characterization - Elsevier, 46(2001)31-

38 

http://www.voeg.at/web/archiv.html
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2. TANTÁRGYTEMATIKA 
 

Öntészeti technológiák II. 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév 6. félév (tavaszi) 

 

Anyagmérnök BSc, VI. félév, tavaszi 

 

Alkalom Előadás programja 

1. 

(9. hét) 

A színes- és könnyűfémöntészet történeti áttekintése, a fejlődés fő irányai.  

A könnyűfém öntvénygyártás csoportosítása technológiai szempontok szerint, az 

eljárások főbb jellemzői.  

A fő-, a minőségjavító- és a másodrendű ötvözők hatása az alumíniumötvözetek 

tulajdonságaira.  

A legfontosabb Al-Si bázisú ötvözetek általános jellemzése, az ötvözők hatása az 

ötvözetek tulajdonságaira. 

2. 

(12. hét) 

A könnyűfémöntvények betétanyagai, primer és szekunder öntészeti ötvözetek 

előállítása, tulajdonságaik és szabványos jelölésük. 

A könnyűfémhulladék előkészítési technológiák és gépi berendezések.  

Az alumínium és az alumíniumötvözetek olvasztásakor lejátszódó folyamatok. Az 

alumíniumtartalmú salakok meleg és hideg feldolgozása.  

3. 

(13. hét) 

Az Al-Si öntészeti ötvözetek szennyezőinek hatása és csökkentési lehetőségei.  

Az öntészeti alumíniumötvözetekben előforduló zárványok forrásai és csökkentési 

lehetőségei.  

Az alumíniumötvözetek zárványtartalmának meghatározása.  

Az alumíniumötvözet olvadékok kezelésére és tisztítására alkalmazott eljárások. 

4. 

(16. hét) 

Az alumíniumötvözetek szemcsefinomítása.  

A szemcsefinomítás ellenőrzése. 

Hipoeutektikus és eutektikus összetételű Al-Si ötvözetek nemesítése.  

A nemesítés ellenőrzése. 
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3. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

Vizsgakérdések az „Öntészeti technológiák II.” c. tantárgyból 

 
1. Ismertesse az alumíniumötvözetek és segédötvözetek szabványos jelölési rendszerét!  

 

2. Ismertesse az alumíniumöntödék betétanyag ellátását, és az öntőkemencék folyékony fémmel 

történő ellátásának módjait! 

 

3. Ismertesse az idegenanyag tartalmú alumíniumhulladék feldolgozásának elvi vázlatát! 

 

4. Milyen módszerekkel lehet amortizációs hulladékok feldolgozásakor a szennyező anyagok 

szintjét csökkenteni? 

 

5. Melyek az alumínium szilárdság növelésének lehetőségei? 

 

6. Melyek az alumínium fő-, mellék- és minőségjavító ötvözői, és szennyezői? 

 

7. Ismertesse az Al-Si ötvözetben lévő Fe hatásait, mikor tekintjük ötvözőnek és mikor 

szennyezőnek? Indokolja! 

 

8. Sorolja fel az alumíniumolvadékban előforduló különböző típusú, fémes ill. nemfémes 

zárványokat, fázisokat (szennyezőket)! 

 

9. Ismertesse az alumínium ötvözetek zárvány meghatározására szolgáló berendezéseket, 

működésüket, előnyeiket és hátrányaikat! 

 

10. Ismertesse az alumíniumötvözetekben oldott gázok meghatározásának módszereit! 

 

11. Ismertesse az alumínium- és alumíniumötvözetek olvasztásakor keletkező salakok 

feldolgozását.! 

 

12. Ismertesse az alakítható ötvözetek gyártásakor alkalmazott fémtisztítási eljárásokat! 

 

13. Ismertesse az öntészeti ötvözetek gyártásakor alkalmazott passzív fémtisztítási 

eljárásokat! 

 

14. Ismertesse az alakítható és az öntészeti ötvözetek gyártásakor alkalmazott kémiailag aktív 

alkotókat is tartalmazó gázokkal és sókkal végzett fémtisztítási eljárásokat! 

 

15. Jellemezze a gravitációs kokillaöntödékben olvasztáskor és fémtisztításkor használt takaró 

és tisztító sókat, mik ezek feladatai! 

 

16. Ismertesse az alumíniumötvözetek hőmérséklete és az olvadék iszap faktora közötti 

összefüggéseket! 

 

17. Mutassa be a hipoeutektikus és eutektikus összetételű alumínium-szilícium ötvözetek 

rövididejű és tartós nemesítését folyékony állapotban! 

 

18. Mi a kapcsolat az idegen anyaggal történő szemcsefinomítás, a hűtés módja és a nemesítés 

között? 
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19. Melyek az Al-Si ötvözetek folyékony állapotban végzett nemesítésének ellenőrzési 

módjai? 

 

20. Az öntészeti alumínium ötvözetek közül melyek nemesíthetők hőkezeléssel? 

 

21. Sorolja fel milyen összefüggéseket ismer az alumíniumöntvények fémes és nemfémes 

zárványtartalma, az olvadékban oldott hidrogéntartalom és az öntvény porozitás (részben 

idegen anyaggal kitöltött hibahelyek) kialakulása között? 

 

 

4. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

Célszerű a saját írott jegyzet készítése. 

 

Miskolc, 2015. január 30. 

 

 

 

 

 Dr. Jónás Pál     Dr. Varga László 

ny. főiskolai docens    mb. intézetigazgató 


