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1. Bevezetés, az értekezés célkitűzései 

A folyékony fémek homokformába történő gravitációs öntése jelenleg az egyik 

legelterjedtebb eljárás, amelyet öntött termékek nagy sorozatszámú előállítására 

használnak világszerte. Az öntvénygyártás legfőbb felvevőpiacát évtizedek óta a 

járműipar, valamint az azt közvetlenül kiszolgáló ágazatok képezik. Az évek során számos 

öntési módszer, illetve forma- és homokmag készítő eljárás jelent meg, maradt fent, vagy 

éppen tűnt a feledésbe. Ez a jelenség a rohamos műszaki fejlődésre vezethető vissza, amely 

megköveteli az öntvénygyártási technológia innovációját is. Folyamatosan szigorodnak az 

öntvények minőségére és mennyiségére vonatkozó vevői elvárások, ezáltal a formázó- és 

maghomokkeverékek alapanyagainak piaci körforgása is felélénkült. Az újabb és újabb 

kötő- és adalékanyagok kifejlesztése mellett az öntödei formázókeverékek legfontosabb 

összetevőjét képező tűzálló szemcsés anyagok (homokok) palettája azonban néhány 

modern terméktől eltekintve tulajdonképpen ugyanaz maradt.  

 

A gyártók célja komplex geometriájú, vékonyfalú, de megfelelő szilárdságú öntvények 

előállítása. Ehhez azonban szükség van az öntvényben kialakuló hőmérséklettérnek, 

továbbá az öntvény és a forma anyagának a felhevülés és lehűlés közbeni deformációinak 

tervezhetőségére. A várható öntvényhibák sikeres jövőbeni előrejelzése is csak úgy 

lehetséges, ha pontosan ismertek a formák és magok anyagainak térfogatváltozásai és 

hőfizikai tulajdonságai a hőmérséklet függvényében. A formázóanyagokra vonatkozó 

jelenlegi tudás azonban jelentős mértékben továbbfejleszthető, különös tekintettel a 

keverékeket alkotó egyes komponensek magas hőmérsékleten lezajló viselkedésére.  

 

Kutatómunkám fő célja ezért a tudományos ismeretanyagban lévő hiányosságok kitöltése 

és hogy olyan sztenderdizált körülmények között mért eredményeket kapjak, melyekkel a 

formázókeverékek egyes komponenseinek viselkedése külön-külön, pontosan 

meghatározható, matematikailag megfogalmazható, így azok számítások végzésére 

alkalmasak. Ehhez használtam létező laboratóriumi berendezéseket, valamint 

továbbfejlesztettem az egyik legfrissebb tudományos módszert. Vizsgálataim fő tárgyát az 

öntödei gyakorlatban legelterjedtebben használt alaphomokok és keverékek képezték. Az 

elvégzett kutatómunka struktúráját az 1. ábra szemlélteti.   
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1. ábra Az elvégzett kutatómunka struktúrája 
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2. A vizsgált anyagok és a vizsgálati módszerek bemutatása 

Kutatómunkám során külön vizsgáltam az öntödei alaphomokok és az azokból 

készült keverékek termikus és hőfizikai jellemzőit. Ennek oka, hogy a formázó- és 

maghomok keverékek tulajdonságainak tervezhetősége csak akkor valósítható meg, ha az 

egyes komponenseket bizonyos szintig egymástól függetlenül is ismerjük. 

A vizsgált homokok bemutatása  

A négy leggyakrabban használt öntödei homoktípust tanulmányoztam: a kvarc, az 

olivin, a kromit és a cirkon homokot. A vizsgált homokok beszállítói által közölt kémiai 

összetételeket az 1. táblázat tartalmazza.  

 

1. táblázat A vizsgált homokok kémiai összetétele 

Homok 
típus 

Alkotó komponensek, m/m% 

SiO2 Al2O3 K2O Na2O Fe2O3 CaO MgO NiO Cr2O3 FeO ZrO2 TiO2 

Kvarc 90,4 5,0 2,11 1,09 0,49 0,36 0,09      

Olivin 41,5 0,42   7,4  49,9 0,32 0,28    

Kromit 0,6 15,0  10,6  0,1   47,1 24,6   

Cirkon 32,1 1,15   0,05      65,9 0,3 
 

Az öntödékben gazdasági megfontolásból a formázóhomokokat regenerálás után újra 

felhasználják. A homokszemcsék felületén nehezen eltávolítható tapadványok is 

képződnek, továbbá a regenerálási folyamat megváltoztatja a homok termikus 

tulajdonságait. Ezeknek a hatását tanulmányoztam egy lemezgrafitos öntöttvas gyártása 

során, epoxi gyantás SO2 kötésű magként használt, majd mechanikusan regenerált 

kvarchomokon. Az ürítés után rögtörésen és mágneses szeparáláson áteső homok tisztítása 

a szemcsék egymáshoz és a berendezés részeihez dörzsölődése és ütközése hatására megy 

végbe. Ily módon az öntés során lebomlott gyantamaradványok távolíthatóak el a szemcsék 

felületéről. A maradó éghetőanyag tartalom emiatt magas, az izzítási veszteség vizsgálat 

eredményei a 2. táblázatban láthatóak. 
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2. táblázat A vizsgált regenerátum izzítási vesztesége 

Mérés Izzítási veszteség, % 
1. 2,43 
2. 2,42 
3. 2,31 

 

A vizsgált keverékek bemutatása  

A vizsgált formázókeverékeket 2x1 perc keverési idő (katalizátor 1 perc+kötőanyag 

1 perc) alkalmazásával, laboratóriumi keverőgéppel készítettem el. Célom a különböző 

kötőanyagrendszerek hőfizikai tulajdonságainak összehasonlítása volt, ezért a 

formázókeverékek kötőanyag tartalma azonos volt, katalizátort pedig az adott technológia 

által megkívánt mennyiségben tartalmaztak. Minden keverékhez ugyanazt a vegyes 

szemcseszerkezetű kvarchomokot használtam, amelyet az előző fejezetben bemutattam. A 

vizsgált formázókeverékek pontos összetételét tartalmazza a 3. táblázat.  

 

3. táblázat A vizsgált formázókeverékek összetétele 

Kötőanyagrendszer 
típusa 

Keverék összetétel 

Furán gyantás hot-box 
2m/m% karbamid furán gyanta (homokra vonatkozóan) +  

33m/m% katalizátor (kötőanyagra vonatkozóan) +  
kvarchomok 

Önkötő fenol gyantás 
2m/m% önkötő fenol gyanta (homokra vonatkozóan) +  

33m/m% para-toluol-szulfonsav (kötőanyagra vonatkozóan) + 
kvarchomok 

SO2 gázelárasztásos 
epoxi gyantás 

2m/m% epoxi gyanta (homokra vonatkozóan) +  
20m/m% kumén-hidrogén-peroxid (kötőanyagra vonatkozóan) + 

kvarchomok 

Szervetlen 2m/m% módosított vízüveg (homokra vonatkozóan) +  
60m/m% adalékanyag (kötőanyagra vonatkozóan) + kvarchomok 

 

A dilatáció mérés bemutatása  

Szemcsés anyagok dilatációjának mérésére többféle módszer létezik. A vizsgálatot 

el lehet végezni kötőanyag tartalmú próbatesten - ekkor az alaphomok és a kötőanyag 

alkotta rendszer együtt van kitéve a hőhatásnak -, valamint kötőanyag nélküli mintán is. 

Ebben az esetben mintatartóra van szükség a vizsgálat kivitelezéséhez. Mivel a célom az 

öntödei homokok adalék- és kötőanyagmentes állapotában való tanulmányozása volt, így 
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az utóbbi megoldást alkalmaztam. A vizsgálatokat alumínium-oxid tartóban elhelyezett 

mintákon végeztem el (2. ábra), Netzsch DIL 402 C típusú horizontális dilatométerrel (3. 

ábra). 

 
2. ábra A méréshez előkészített minta vázlata 

 
3. ábra A vizsgálatok során használt horizontális dilatométer elvi ábrája 

 

A berendezés lineáris hőtágulás vizsgálatára alkalmas. A behelyezett mintát egy előfeszítő 

rúd 0,25 N erővel rögzíti a mintatartó csőben és ennek elmozdulását regisztrálja a készülék. 

A mérések során mind felfűtés, mind lehűlés közben regisztráltam a dilatációs értékeket, 

mert fontosnak találtam a reverzibilis és irreverzibilis folyamatok tanulmányozását. Mivel 

a készülék nem rendelkezik beépített hűtő egységgel, először meghatároztam a maximális 

természetes hűlési sebességet, majd ezzel megegyező értékre, 10 °C/min-re állítottam be a 

fűtés sebességét. A maximális hőmérséklet, melyre a mintákat felfűtöttem 1100 °C volt. A 

mérést elsőként etalonnal végeztem, hogy a továbbiakban a műszerhez tartozó program a 

minták eredményeinek kiértékelésénél figyelembe tudja venni a rendszer és a mintatartó 

hőtágulását. A kísérletek hélium atmoszférában zajlottak. A mintatartóba bemért homokok 

tömegét azok sűrűségét felhasználva számítottam ki, a számítások alapjául a kvarchomok 

minta tömegét vettem.  
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Kvarchomok esetén tanulmányoztam a minta szemcseméretének hatását a dilatációra. A 

vizsgálatok előkészítése alkalmával a vegyes szemcseszerkezetű homokot szabványos 

szitalyukbőségű szitasor segítségével frakciókra választottam szét. Így szűkítettem le az 

egyes minták szemcsenagyságának tartományát.  

 

A vizsgált regenerált kvarchomok hőtágulása az új kvarchomokhoz képest alacsony. 

Fontos figyelembe venni, hogy a vizsgált minta egy többszöri öntési és regenerálási 

folyamaton átesett, így magas hőmérsékletre többször felhevült kvarchomok. A 

kvarchomok minta térfogata továbbá nem egyezik meg a vizsgálat kezdetén és végén. A 

két jelenség közötti kapcsolat részletesebb tanulmányozása céljából ezért a már megmért, 

tehát 1100 °C-ra felfűtött és szobahőmérsékletre visszahűlt kvarchomok mintákat újra 

megvizsgáltam. A kísérleteket többször is elvégeztem egymás után, összesen négy hevítés 

és visszahűlés, ún. ciklus hatását vizsgáltam. A vegyes szemcseszerkezetű kvarchomokot 

minden ciklus után eltávolítottam a mintatartóból, majd újra töltöttem és tömörítettem. 

 

A Fourier-féle termikus analízis bemutatása  

A Fourier-féle termikus analízis segítségével alaposabb ismeretekhez juthatunk a 

formázókeverékek hőfizikai tulajdonságaira vonatkozóan. A módszer hátránya azonban, 

hogy az eredmények, a vizsgálatokat kötött, pl. műgyantás magokon elvégezve a teljes 

vizsgált keverékre vonatkoznak; olyan kötő- és adalékanyagot tartalmazó kompozitra, 

amelyben a homokszemcsék kötőanyag hidakkal kapcsolódnak össze. Célom nemcsak a 

formázókeverékekben magas hőmérséklet hatására végbemenő hőfizikai folyamatok 

részletesebb megismerése volt, hanem az egyes komponensekhez tartozó folyamatok 

szétválasztása is. Ehhez szükség volt arra, hogy az öntödei homokokat kötő- és 

adalékanyag mentes állapotban is meg tudjam vizsgálni. Ennek megvalósítását a 

formázóanyagok Fourier-féle termikus analízis módszerének továbbfejlesztésével 

végeztem el. A kötőanyag nélküli homok vizsgálatához speciális technikára van szükség, 

mert a cél az eredeti módszer során használt gömb próbatest geometria és mérési 

elrendezés megtartása volt. Mivel a homok kötő- és adalékanyagok nélkül nem alaktartó, 

a kívánt próbatest geometriát egy saját tervezésű, 0,5 mm vastagságú alumínium-oxidból 

készült, gömb alakú mintatartó által biztosítottam. A mérési elrendezés a 4. ábrán látható. 

A hőmérsékletmérést két pontban végeztem, a gömb alakú próbatest középpontjában és a 

szélétől 10 mm távolságra, miközben 680±10 °C-os alumínium olvadékba merítettem. Az 
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N-típusú hőelemeket kvarccsövek védték az olvadéktól. Az első, kísérleti mérések 

tapasztalatai alapján - miszerint a tiszta alaphomokoknak magas a nedvességtartalma - az 

előkészített mintákat közvetlenül a mérés előtt 105 °C-on 2 órán keresztül szárítottam, 

majd exszikkátorban hagytam lehűlni. A különböző típusú alaphomokok szemcseeloszlása 

és sűrűsége eltérő, az eredmények összehasonlíthatósága érdekében ezért a homokokat 

először szita segítségével különböző szemcseméretekre választottam szét, majd egy adott 

frakciót (0,18-0,25 mm) vizsgáltam mindegyik mintából.  

 
4. ábra Kötőanyagot nem tartalmazó homokminta mérési összeállítása 

 

A bemutatott módszer a vizsgált szemcsés anyagok új hőfizikai tulajdonságainak 

meghatározásán túl alkalmas az öntödei formázókeverékekhez tartozó termikus analízis 

eredmények újszerű értelmezésére is. A keverékek és alaphomokok párhuzamos 

vizsgálatával elkülöníthetők és az egyes komponensekhez köthetők a mért értékek. A 

különböző kötőanyagrendszerek hatását a hőfizikai tulajdonságokra azonos, 2% 

kötőanyag tartalmú formázókeverékeken tanulmányoztam, amelyek pontos összetétele a 

3. táblázatban találhatóak. A kötőanyag mennyiségének hatását azonos alaphomok és 

gyanta típus felhasználásával tanulmányoztam. A vizsgálatokhoz 1, 2 és 3%-os furán 

gyanta tartalmú hot-box keverékeket készítettem. A mérési elrendezés és a mérés menete 

ezekben az esetekben megegyezett a kötőanyagmentes homokok vizsgálata során 

alkalmazottal. 
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3. Új tudományos eredmények 

1. Tézis 

Dilatometriás módszerrel meghatároztam a 90,4% SiO2, 5% Al2O3, 2,11% K2O, és 1,09% 

Na2O fő alkotókból álló, 0,125-0,5 mm szemcseméretű kvarchomok lineáris hőtágulását. 

A mintákat 10°C/min fűtési sebességet alkalmazva 25 °C-ról 1090 °C-ra hevítettem, majd 

azonos sebességgel 80°C-ra hűtöttem vissza. 

 

1.1. A szemcseméret növekedésének függvényében nő a kvarchomok maximális 

lineáris dilatációja, az összefüggés az alábbi regressziós egyenlettel írható le: 

Ysz,max = 1,19∙Xsz + 1,97 

ahol  Ysz,max = a kvarchomok maximális lineáris hőtágulása, % 

 Xsz = a kvarchomok szemcsemérete, mm 

 R2 = 0,90 

 

1.2. A szemcseméret növekedésének függvényében nő a kvarchomok maradó 

lineáris dilatációja, az összefüggés az alábbi regressziós egyenlettel írható le: 

Ysz,mar = 0,43∙Xsz + 0,98 

ahol Ysz,mar = a kvarchomok maradó lineáris hőtágulása, % 

 Xsz = a kvarchomok szemcsemérete, mm 

 R2 = 0,66 

   
 a) b) 
5. ábra A vizsgált kvarchomok maximális (a) és maradó (b) hőtágulása a szemcseméret 

függvényében  
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2. Tézis 

Dilatometriás módszerrel 10°C/min fűtési sebességet alkalmazva meghatároztam a 90,4% 

SiO2, 5% Al2O3, 2,11% K2O, és 1,09% Na2O fő alkotókból és 19% 0,125-0,25 mm, 36,5% 

0,18-0,25 mm, 34,5% 0,25-0,355 mm, és 5% 0,355-0,5 mm méretű fő frakciókból álló 

kvarchomok lineáris hőtágulásának változását a 25 °C-ról 1090 °C-ra történő felhevítési 

és visszahűtési ciklusok számának függvényében. Megállapítottam, hogy: 

 
2.1. A ciklusok számának növelésével csökken a kvarchomok maximális lineáris 

dilatációja, az összefüggés az alábbi regressziós egyenlettel írható le: 

YC,max = -0,2∙ln(C) + 1,99 

ahol YC,max = a kvarchomok maximális lineáris hőtágulása, % 

 C = felhevítési-visszahűtési ciklusszám 

 R2 = 0,96 

A fenti összefüggés az 1 ≤ C ≤ 4 peremfeltétel mellett érvényes. 

 
2.2. A ciklusok számának növelésével csökken a kvarchomok 80 °C-on mért maradó 

lineáris dilatációja, az összefüggés az alábbi regressziós egyenlettel írható le: 

YC,mar = -0,67∙ln(C) + 0,95 

ahol YC,mar = a kvarchomok maradó lineáris hőtágulása, % 

 C = felhevítési-visszahűtési ciklusszám 

 R2 = 0,94 

A fenti összefüggés az 1 ≤ C ≤ 4 peremfeltétel mellett érvényes. 

   
 a) b) 

6. ábra A vizsgált kvarchomok maximális (a) és maradó hőtágulása (b) a hevítési 
ciklusszám függvényében 



12 
 

3. Tézis 

A formázóanyagok Fourier-féle termikus analízisének módszerével különböző típusú 

maghomokkeverékeket vizsgáltam meg. A módszer továbbfejlesztésével elvégeztem 

továbbá a kötő- és adalékanyagokat nem tartalmazó öntödei homokok termikus analízisét 

is. A mintákat minden esetben 680±10 °C-on hőntartott alumínium olvadékba merítettem. 

Ezáltal: 

 
3.1. Meghatároztam az alábbi, 0,18-0,25 mm szemcseméretű homokok 100°C-ról 

600 °C-ra hevítése során a bennük lezajló átalakulások által elnyelt fajlagos 

hőmennyiséget. 

Homok 
típusa 

Fő összetevők, m/m% 
Átalakulások által elnyelt 

fajlagos hőmennyiség, 
L, kJkg-1 

Kvarc 90,4 SiO2; 5,0 Al2O3; 2,11 K2O; 1,09 Na2O  98 
Olivin 49,9 MgO; 41,5 SiO2; 7,4 Fe2O3  71 
Kromit 47,1 Cr2O3; 24,6 FeO; 15,0 Al2O3; 10,6 Na2O  72 
Cirkon 65,9 ZrO2; 32,1 SiO2; 1,15 Al2O3 70 

 

3.2. Meghatároztam az alábbi kötőanyagrendszerek 100°C-600 °C között lejátszódó 

lebomlása által elnyelt fajlagos hőmennyiségek (Q, kJkg-1) egymáshoz viszonyított 

arányát. 

Lepoxi = 1,27∙Lönkötő fenol = 1,77∙Lhot-box furán = 11,79∙Lmódosított vízüveg 

A fenti összefüggés 2% kötőanyagot tartalmazó rendszerekre érvényes. 

 
3.3. Meghatároztam a kvarchomok alapú furán gyantás hot-box 

maghomokkeverékben a 100°C-600 °C között lezajló átalakulási és lebomlási 

folyamatok által elnyelt fajlagos hőmennyiséget a kötőanyag tartalom 

függvényében. Megállapítottam, hogy a gyantatartalom növelésével lineárisan nő a 

keverék által fajlagosan elnyelt hőmennyiség. Az összefüggés az alábbi regressziós 

egyenlettel írható le: 

Lhot-box furán keverék = 39,3∙Xgy + 106,3 

ahol Lhot-box furán keverék = átalakulások által elnyelt fajlagos hőmennyiség, kJkg-1 

 Xgy = gyantatartalom, % 

 R2 = 0,97 

A fenti összefüggés az alábbi peremfeltételek mellett érvényes: 
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− a gyantatartalom:katalizátor arány 3:1 

− 0 ≤ Xgy ≤ 3 

 

 
7. ábra Összefüggés az elnyelt fajlagos hőmennyiség és a hot-box furán gyantás keverék 

gyantatartalma között 
 

4. Összefoglalás, az eredmények hasznosíthatósága 

Kutatómunkám során az öntödei formázóanyagok termikus tulajdonságait 

tanulmányoztam. Fő célom a formázókeverékekben és komponenseikben magas 

hőmérsékleten lezajló folyamatok megismerése és matematikai megfogalmazása volt. 

 

Kísérleteim első részében a formázókeverékek vázát képező szemcsés tűzálló mátrixok 

granulometriai és termikus tulajdonságait vizsgáltam. Az öntödei homokok dilatációjáról 

a szakirodalomban fellelhető adatok eltérőek és nélkülözik a különböző anyagtípusok és a 

számos egyéb befolyásoló tényező hatásának a szisztematikus feltérképezését. 

Vizsgálataim során ezért sztenderdizált körülmények között határoztam meg az egyes 

homokfajták hőtágulását, valamint kvarchomok esetén a szemcseméret és a sorozatos 

hőterhelés hatását. A hőtágulást a minta hűlése közben is regisztráltam, így 

megállapítottam, hogy a kvarc, az olivin és cirkon homokból készült próbatestnek ún. 

maradó hőtágulása van. Az eredmények alapján meghatároztam, hogy kvarchomok esetén 

a szemcseméret növekedésével lineárisan nő, valamint hogy a többszöri hevítés hatására 

csökken a kvarchomok maximális és maradó hőtágulása is. Ezek az új információk azon 

túl, hogy hozzásegítenek a dilatációhoz köthető öntvényhibák kiküszöböléséhez, 



14 
 

termikusan stabilabb, tiszta alaphomok előállításának lehetőségét vetik fel. A hőkezelt új 

kvarchomok rendelkezne a regenerátumhoz hasonlóan az alacsonyabb hőtágulásból 

származó előnyös tulajdonságokkal a maradó gyantatartalommal járó hátrányok nélkül. 

 

Kutatómunkám második részében laboratóriumi eszközökkel határoztam meg a 

kötőanyagot nem tartalmazó formázóhomokok fajlagos hőkapacitását és tanulmányoztam 

a bennük hőmérséklet növekedés hatására végbemenő változásokat. Eredményeim a 

formázóanyagokra vonatkozó hőtani számítások során közvetlenül alkalmazhatóak. 

 

Kutatómunkám harmadik részében a legfrissebb tudományos módszer továbbfejlesztése 

által üzemi körülmények között vizsgáltam a különböző alaphomokokban öntés során 

lejátszódó folyamatokat. A kapott információk lehetővé teszik a formázókeverékek 

eredményeinek is újszerű értelmezését, ugyanis a keverékek és alaphomokok párhuzamos 

vizsgálatával elkülöníthetők és az egyes komponensekhez köthetők a hőmérséklet 

függvényében kapott hőfizikai tulajdonságok. Napjaink öntészeti szimulációs szoftverjei 

nagymértékben pontosítható adatbázissal rendelkeznek a formázóanyagokra vonatkozóan, 

amelynek fejlesztésére mind az alaphomokok, mind a formázó- és maghomokkeverékek 

tekintetében alkalmasak a kapott eredmények. A forma- és maggyártási technológiák 

rohamos fejlődésével az anyagtulajdonságok ismeretében tervezhető hőfizikai 

tulajdonságokkal rendelkező formázókeverék állítható elő, az egyre elterjedtebb 3D 

technológia segítségével akár lokálisan is.  
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