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Jelölések jegyzéke 

A  a felület, amin áthalad a hő, m2 

L  átalakulási folyamatok által elnyelt fajlagos hőmennyiség, kJkg-1 

iiM →−1  a hőellenállási tényező i-1 és i térfogatelem között 

1+→iiM  a hőellenállási tényező i és i+1 térfogatelem között 

genQ  kristályosodás során felszabaduló hőmennyiség, J 

absQ  a forma által elnyelt hőmennyiség, J 

RR ,kond
t  termikus ellenállás, m2KW-1 

21, RR  hőmérséklet mérés helyei a gömb középpontjától mérve, m 

T  hőmérséklet, °C 

21,TT  hőmérséklet 21, xx  pontban, °C 

21, RR TT  hőmérséklet 21, RR  pontban, °C 

∞T  környezet hőmérséklete, °C 

fT  a test felületi hőmérséklete, °C 

T  felmelegedési sebesség, °Cs-1 

T∆  hőmérsékletgradiens, °C 

V  térfogat, m3 

FZ  zéróvonal, °Cs-1 

 

a  hődiffúziós tényező, m2s-1 

pc  állandó nyomáson vett fajlagos hőkapacitás, Jkg-1K-1 

*
pc  relatív hőkapacitás, Jkg-1K-1 

Vc  állandó térfogaton vett fajlagos hőkapacitás, Jm-3K-1 

af  elnyelt hőmennyiség részaránya 

kondq  A  felületre merőleges konduktív hőáram, J 

konvq  A  felületre merőleges konvektív hőáram, J 

radq  radiációs hőáram, J 

q  időfüggő hőelnyelési intenzitás, Jm-3s-1 
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r  gömbkoordináta paraméter, m 

21,, xxx  távolság, m 

x∆  falvastagság / A  felületre merőleges úthossz, m 

t  idő, s 

t∆  idő változás, s 

 

α  hőátadási együttható, Wm-2K-1 

ρ  sűrűség, kgm-3 

Θ  kombinációs paraméter 

T2∇  Laplace operátor, °Cm-2 

λ  hővezetési tényező, Wm-1K-1 

  

DOI: 10.14750/ME.2016.030



6 
 

1. Bevezetés 

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 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 1.1. ábra szemlélteti.   
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1.1. ábra Az elvégzett kutatómunka struktúrája 

 

  

DOI: 10.14750/ME.2016.030



8 
 

2. Az öntödei formázóanyagok típusai 

2.1. Az öntészetben használt homokok típusai 

A formázó- és maghomokkeverékek 3 fő alkotóból állnak: szemcsés tűzálló 

mátrixból, kötőanyagból és különféle adalékanyagokból. Az egyes komponensek aránya 

különböző kötőanyagtípusok esetén megközelítőleg a következő: 

Szerves és szervetlen kötőanyagos keverékek esetén: 

− 97-98% öntödei homok 

− 1,5-2% kötőanyag (vízüveg esetén akár 6%) 

− 0,5-1% adalékanyag 

Bentonitos keverék esetén: 

− 84-90% öntödei homok 

− 6-10% bentonit 

− 3-4% víz 

− 1-2 % adalékanyag 

Az alkalmazott homok jellemzői meghatározzák a kötőanyag igényt, a tömöríthetőséget, a 

gázáteresztő képességet, termikus tulajdonságai pedig a keverékből készült formák és 

magok deformációját és hőkapacitását. A kötőanyag típusa szintén nagymértékben 

befolyásolja a forma jellemzőit, a belőle fejlődő gáz mennyiségétől és összetételétől a 

forma és mag szilárdságáig. Az adalékanyagokat a formázókeverékek felhasználási 

tulajdonságainak fokozására és az öntvényhibák keletkezésének megelőzésére 

alkalmazzák. A felsorolt összetevők együtt kompozitot alkotnak, melynek minden 

komponensét nagy körültekintéssel kell kiválasztani a formázókeveréktől elvárt jellemzők 

függvényében. 

 

Öntészeti célra csak az a homok használható, amely megfelel az alábbi követelményeknek 

[1, 2]: 

− megfelelő granulometriai tulajdonságokkal rendelkezik (szemcseeloszlás, 

szemcsealak), 

− megfelelő a tűzállósága, 

− megfelelő a szilárdsága magas hőmérsékleten is, 

− vegyileg közömbös az öntendő fémmel, illetve alkotóival és azok oxidjaival 

szemben, 
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− állandó a kémiai összetétele és pH-ja, 

− kompatibilis az alkalmazott kötőanyagrendszerrel. 

Ma már számos szemcsés tűzállóanyag eleget tesz a felsorolt kritériumoknak. Típusukat 

tekintve lehetnek természetben előforduló homokok, vagy mesterségesen előállított 

szemcsés anyagok is. A tűzálló mátrixként leggyakrabban használt anyagokat az 

alábbiakban mutatom be. 

 

Kvarchomok (SiO2) 

A kvarchomok a legelterjedtebben használt homok típus. A gránit kőzet bomlásterméke, 

amely többszöri áttelepülés során tovább aprózódik és kopik. A mállási folyamat során 

kvarc mellett csillám és földpát is képződik, tehát a priméren képződött kvarc jelentős 

mennyiségű egyéb ásványt is tartalmazhat, továbbá az áttelepülések és egyéb hatások során 

más szennyezők is belekerülhetnek. Minden homoktípusra igaz, hogy minél kevesebb 

szennyezőanyagot tartalmaz, annál nagyobb a tűzállósága [3]. A különböző szennyezők 

károsan befolyásolhatják a kötőanyag hatását is, elnyújtva a kötési időt és csökkentve a 

forma/mag szilárdságát. A kvarchomok olvadáspontja kb. 1725 °C. A kvarcnak különböző 

hőmérsékleteken különböző allotróp módosulatai stabilak (2.1. ábra) [4].  

 
2.1. ábra A kvarc allotróp módosulatai, azok sűrűsége és kristályszerkezete 
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Mivel az egyes módosulatok sűrűsége eltérő, az átalakulásokat térfogatváltozás kíséri. 

Öntészeti folyamatokban a legjelentősebb az α-kvarc↔β-kvarc reverzibilis átalakulás, 

amely jelentős hőtágulással jár. A kvarchomok hővezetési tényezője alacsony, ezért az 

olvadékkal érintkező és a távolabb lévő rétegek között viszonylag nagy 

hőmérsékletgradiens alakul ki. A rétegek eltérő mértékű hőtágulása miatt feszültség 

keletkezik, a forma deformálódik, a vékonyabb magok el is törhetnek. Az első 

kvarcátalakulás hőmérséklete 573 °C, így az már az alacsonyabb olvadáspontú ötvözetek 

öntésénél is problémát okozhat. A különböző módosulatok elnevezése eltérő a különböző 

szakirodalmakban, nemcsak az α/β/γ előjel keveredik, de sokszor előfordul más elnevezés 

is, például az α-kvarc „alacsony hőmérsékletű” kvarcként, vagy „alsó” kvarcként. 

Kristályszerkezete és az, hogy mely hőmérsékleten stabil, egyértelműsíti, hogy mely 

módosulatról van szó [5]. A bemutatott ábrán (2.1. ábra) lévő folyamatoktól eltérően 1000 

°C felett β-kvarcból közvetlenül képződhet β-krisztobalit Fe2O3, CaO és N2O3 szennyezők 

jelenlétében [6]. A kvarchomok a természetben a legnagyobb mennyiségben elérhető, 

könnyen bányászható, ezáltal a legolcsóbb típus. Az öntészeti technológiákban használatos 

kvarchomok szemcsemérete jellemzően 0,1-0,6 mm közé esik. A szemcseszerkezet 

szabványosított, általában 2-3 frakcióból áll [7]. Bármilyen kötőanyagrendszerrel 

felhasználható és könnyen regenerálható. 

 

Olivinhomok ((Mg,Fe)2∙SiO4) 

Az olivin (nevét olivazöld színe után kapta) forszterit (Mg2SiO4) és fajalit (Fe2SiO4) 

izomorf keveréke [8, 9]. A természetben előforduló olivinből állítják elő aprítással és 

osztályozással, szemcséi ezért nagyon sarkosak. Tartalmazhat szerpentint, azonban ebben 

az esetben kalcinálni kell, hogy a kötött nedvesség eltávozzon [1]. Lúgos kémhatása miatt 

savkatalizátoros kötőanyagrendszerrel nem alkalmazható. Fajlagos hőkapacitása a 

kvarchomokhoz hasonló, de hőtágulása kisebb, ezért méretpontos öntvények gyártásához 

megfelelőbb. Leggyakrabban bentonitos formázókeverékekhez használják.  

 

Kromithomok (FeCr2O4) 

A legfontosabb krómérc, elsősorban bázikus magmás kőzetekben található. Fekete színű, 

sarkos szemcséjű homok. Vegyileg ellenálló, ráégésre és penetrációra nem hajlamos, 

azonban korábbi szerzők [10] bebizonyították, hogy kvarccal történő keveredése során 

salak képződik, amely megtámadja a kromit szemcséket, így csökkentve a tűzállóságot és 

növelve a penetráció kialakulásának veszélyét, emiatt azt kerülni kell. Olvadáspontja 
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~1850 °C. Nagy sűrűségű és hőtágulása kicsi. Nagy hőelvonő képességű, ezért gyakran 

alkalmazzák acélöntészeti célokra (pl. mangánacél öntéséhez).  

 

Cirkonhomok (ZrSiO4) 

Fő alkotója a cirkónium-szilikát, kristályai magmás eredetű gránitkőzetekben fordulnak 

elő. Világosbarna színű, lekerekített, finomszemcséjű homok. Nagy sűrűségű, ezért 

jelentősen nagyobb hűtő hatása van, mint pl. a kvarchomoknak. A nagy sűrűség hátránya 

azonban, hogy komoly koptató hatása van a berendezésekre [11]. Meglehetősen drága, 

azonban hőtágulása rendkívül alacsony, ezért gyakran alkalmazzák precíziós öntészeti 

célra, továbbá kvarchomokhoz keverve bonyolult, vékony magokhoz. 

 

Egyéb homokok 

Öntészeti célra számos mesterségesen előállított granulátum is alkalmas, melyeket vagy 

fizikai-kémiai módszerrel, vagy tűzálló anyagok őrlése útján állítanak elő. Ezek közé 

tartoznak az alumínium-szilikátok, mint például a mullit homok, vagy a különböző 

fantázianevekkel ellátott szemcsés anyagok, mint a cerabeads és a bauxit, továbbá a 

szilícium-karbid, stb. Granulometriai és termikus tulajdonságaik jól definiáltak, 

szemcsealakjuk gömbszerű, dilatációjuk alacsony, ezért legtöbbször meghatározott 

célokra alkalmasak (például az üreges cerabeads szigetelőanyagként). 

 

Regenerált homokok 

Gazdasági és környezetvédelmi okokból az öntödék gyakran újra felhasználják a 

formázókeverék tűzálló mátrixát. A homokkal járó költségek nem merülnek ki csupán a 

vételárban, jelentős anyagi terhet jelent az új homok szállítása, raktározása, mozgatása és 

a használt homok deponálása.  

Öntés során a formafal közeli helyeken a forma anyaga az olvadék hőmérsékletétől függő 

mértékben felhevül, amely során a homokszemcséket összekötő kötőanyag lebomlik. Ez a 

folyamat összetett, hiszen a jelenlévő oxigén mennyiségétől függően nemcsak égés, hanem 

pirolízis is lejátszódik. A folyamat végeredményeként kötőanyag és adalékanyag 

maradvány, por és aprózódott homok szennyezi a formázókeveréket, amelyeket el kell 

távolítani a rendszerből ahhoz, hogy a homok újra alkalmas legyen formakészítésre. 

Különböző regenerálási módszerek állnak rendelkezésre, amelyeknek 3 fő csoportja van: 

nedves regenerálás, száraz regenerálás (mechanikus, vagy pneumatikus berendezéssel) és 

termikus regenerálás. Mindhárom esetben szükséges a rögtörés, a vaskiválasztás és idegen 
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anyagok eltávolítása, a porleválasztás, az osztályozás, és a hűtés. A homokszemcse 

felületére tapadt kötőanyag maradványok eltávolítása a különböző módszerek esetén 

történhet mosással, a szemcsék egymáshoz és a berendezés elemeihez történő ütközése és 

dörzsölődése hatására, továbbá magas hőmérsékletre hevítve égetéssel.  

A regenerálás hatására megnő a finom és a durva frakciók mennyisége is az aprózódás és 

a szemcsék összetapadása miatt; továbbá a módszer hatásfokától függő mértékben nő a 

regenerátum izzítási vesztesége, ezért a regenerált homokok iszaptartalmát, 

szemcseösszetételét, izzítási veszteségét/aktív bentonit tartalmát és pH-ját rendszeresen 

ellenőrizni kell [1]. 
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2.2 Az öntészetben használt formázókeverékek típusai 

A bemutatott alaphomokokhoz kötőanyagot adagolva különböző formázó- és 

maghomok keverékek állíthatóak elő, melyek egyik fő osztályozási módja azon alapszik, 

hogy a keverékben fizikai (pl. bentonitos formázókeverékek), vagy kémiai (pl. műgyantás 

formázókeverékek) kötés jön létre. Utóbbi esetben a kémiai reakció irányítható kell, hogy 

legyen. A térhálósítás adott pillanatban szükséges felgyorsításához katalizátorra, 

reagensre, vagy hőközlésre, illetve ezek kombinációjára van szükség. A kötőanyag típusa 

lehet szerves, vagy szervetlen.  

Vizsgálataim során kémiai kötésű formázókeverékekkel foglalkoztam, melyek 

legelterjedtebb fajtáit az előzőekben felsorolt szempontok alapján csoportosítva a 2.1. 

táblázat tartalmazza.  

 

2.1. táblázat A kémiai kötésű formázó- és maghomokkeverékek fajtái 

 
Szerves 
kötőanyag 

Szervetlen 
kötőanyag 

Önkötő 
eljárások 

Furán gyanta+sav 
Fenol gyanta+sav 
Rezol gyanta+észter 
Alkid-uretán gyanta+izocianát+amin 
Fenol-uretán gyanta+izocianát+piridin (PUNB) 

Vízüveg+észter 
Cement 
Foszfáttal 
módosított vízüveg 
Geopolimer+észter 

Gázelárasztásos 
eljárások 

Fenol-uretán gyanta+izocianát+amingőz (PUCB) 
Rezol gyanta+metil-formiát gőz (PECB) 
Furán/epoxi gyanta+peroxid+SO2 

Vinilészter gyanta+peroxid+SO2 (FRC) 

Vízüveg+CO2 
Geopolimer+CO2 

Hőre kötő 
eljárások 

Héjhomok (Croning eljárás) 
Furán/fenol gyanta+savas katalizátor (Hot-box) 
Furán gyanta+savas katalizátor (Warm-box) 
Növényi olaj 

Szárított vízüveg 
Módosított 
vízüveg+forró 
levegő 

 

Számos kötőanyagrendszer terjedt el az öntödei gyakorlatban és mindegyik más 

előnyökkel rendelkezik. Ezek alapján kiválasztható a gyártandó öntvény típusához és a 

vele szemben támasztott követelményekhez, továbbá az öntöde lehetőségeihez 

legalkalmasabb típus.  
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A formázóanyagokkal szemben támasztott alapvető elvárások a következők [1]: 

− megfelelő tömöríthetőség és szilárdság, 

− megfelelő kötési idő, 

− megfelelő termikus stabilitás, 

− mérsékelt gázképződés, 

− jó gázáteresztő képesség, 

− jó üríthetőség, 

− regenerálhatóság. 

 

Doktori kutatómunkám során négyféle formázó- és maghomokkeveréket tanulmányoztam, 

melyeket széleskörűen alkalmaznak napjainkban. Ezeknek a keverékeknek a legfontosabb 

tulajdonságait mutatom be bővebben az alábbiakban.  

 

Hőre kötő furán gyantás keverék 

Az ún. hot-box keverékeknél fenol és furán gyanta is lehet a kötőanyag. Vizsgálataim során 

furán gyantát használtam. Furán gyantán a furángyűrűt tartalmazó polimereket értjük. A 

legfontosabb furánvegyület a furfurol, amely furfuril alkohollá alakítható. A furfuril 

alkohol kondenzációjával kapott, láncmolekulákat tartalmazó termék a furfurilgyanta. 

Savas közeg, vagy hő hatására a kondenzáció tovább folytatódik, míg végül a gyanta 

térhálósodik. A térhálósodott gyanta hő hatására nem lágyul és szerves oldószerekben nem 

oldódik. A hot-box módszer során a katalizátorok általában nitrát, vagy (ennél erősebb) 

klorid vegyületek. A gyanta mennyisége jellemzően 1,5-2 % a homok tömegéhez 

viszonyítva, a katalizátor mennyisége pedig 20-25% a gyanta tömegére vonatkoztatva. 

Főként magok készítésére alkalmazott eljárás, amely során a homok, a katalizátor és a 

gyanta keverékét nagy nyomással az előre felfűtött magszekrénybe lövik. Bár a 

térhálósodás a komponensek összekeverése után azonnal megindul, a keverék jelentős 

szilárdságot kezdetben nem ér el. A reakció hő hatására gyorsul fel, a mag, méretétől 

függően 10-30 másodperc alatt szilárdul meg. A magszekrény hőmérséklete jellemzően 

180-240 °C [2, 3]. 

 

Önkötő fenol gyantás keverék: 

Az önkötő formázókeverékek közös jellemzője, hogy erősebb savra van szükség 

katalizátorként, mert sem magas hőmérséklet, sem gáz átfúvása nem segíti a térhálósodást. 
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Fenol gyantás önkötő keverékekhez általában szerves savakat használnak úgy, mint a para-

toluol-szulfonsav (PTS). A fenol gyanta fenolhomológból és aldehidekből képződő 

polikondenzációs termék. A hasonlóan önkötő, furán gyantás rendszerek 

helyettesítéseként fejlesztették ki, előnye, hogy nem tartalmaz nitrogént. Általában 

nagyobb méretű formák és magok készítésére használják [2, 3]. Az adagolt gyanta 

mennyisége 0,7-1,6% a homok tömegére, a katalizátoré 20-40% a gyanta tömegére 

vonatkoztatva. A keverék forma-, vagy magszekrénybe történő juttatása után a tömörítés 

többféle módon történhet, kísérleteim során a próbatesteknél kézi tömörítést alkalmaztam. 

 

Gázelárasztásos epoxi gyantás keverék: 

Az epoxi gyanták olyan vegyületek, amelyek a lánc végén poliaddíciós reakcióval 

térhálósodásra képes epoxicsoportokat tartalmaznak. A formák és magok előállítása során 

a keverékhez a savas közegben térhálósodó epoxi gyanta mellé hidrogén-peroxidot 

adagolnak, majd a forma-/ magszekrény megtöltése után inert gázzal hígított SO2-t 

áramoltatnak át rajta. Az SO2 gáz a peroxid hatására SO3-má oxidálódik és a jelen levő 

vízzel kénsavat alkot, ez biztosítja a térhálósodáshoz szükséges savas közeget. A kötés 

befejezése után 80-90 °C-os meleg levegővel át kell öblíteni a magot, hogy a maradék SO2-

t eltávolítsuk a pórusokból [2, 3]. A gyantatartalom általában 0,6-1,2% a homok tömegére 

vonatkoztatva, az oxidálószer mennyisége a gyanta 20-25 m/m%-a. A keverék 

felhasználhatósági ideje akár több hét is lehet a gázkezelés előtti állapotában. A formák, 

magok tömörítése esetenként végezhető manuálisan, de főként sűrített levegővel történő 

lövéssel zajlik.  

 

Hőre kötő módosított vízüveges keverék: 

Napjainkban különböző fantázianevű szervetlen kötőanyagok érhetőek el, melyek kötési 

mechanizmusa a vízüveges (nátrium-szilikátos) módszeréhez hasonló, azonban 

lényegesen jobb az üríthetőségük. További előnyük, hogy rendkívül környezetbarát 

technológiák és a szerszámokat sem szennyezik. A keveréket az előre felfűtött 

magszekrénybe lövése után kb. 90 °C-os levegővel fúvatják át, hogy a melléktermékként 

keletkező és a kötőanyag oldószereként jelenlévő vizet eltávolítsák a rendszerből. A 

magszekrény hőmérséklete nagyban függ a kívánt mag geometriájától, a nagyobb méretű 

magokat nehezebb megszilárdítani. A kötés kialakulása részben reverzibilis folyamat, 

ezért az ilyen típusú magok rendkívül érzékenyek a levegő páratartalmára, nem megfelelő 

tárolás során veszíthetnek szilárdságukból.  
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3. Az öntödei formázóanyagok granulometriai és termikus tulajdonságai 

és vizsgálati módszereik 

Az öntödei formázókeverékek vázát képező szemcsés anyagok (természetes és 

mesterségesen előállított homokok) granulometriai tulajdonságai meghatározóak a formák 

és magok minőségét illetően. Vizsgálatuk és ellenőrzésük a formázóanyag kutatás és 

minőségellenőrzés legalapvetőbb eleme. A használt homokok, kötő- és segédanyagok és 

az általuk alkotott keverék viselkedése a hőmérséklet növekedés hatására az öntési 

folyamatokban kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A formák alakváltozása, hőelvonó 

képessége, a komponensek különböző átalakulásai, lebomlása a végtermék (öntvény) 

minőségét határozzák meg. Az anyagok termikus és hőfizikai tulajdonságainak 

meghatározására különféle laboratóriumi eszközök állnak rendelkezésre. Összefoglaló 

néven termoanalitikai módszereknek hívják az anyag valamely jellemzője 

megváltozásának a hőmérséklet és az idő függvényében történő mérését. A vizsgálat során 

a minta hőmérséklete programozottan változik. Termoanalízissel az anyagban végbemenő 

fizikai és kémiai változás is vizsgálható. A különböző folyamatokra jellemző, hogy 

meghatározott, a minta anyagi minőségére jellemző hőmérsékleten indulnak meg és szűk 

hőmérséklet tartományban zajlanak le. A tulajdonság változás nagysága a minta 

mennyiségével arányos.  

A termoanalitikai módszerekkel meghatározható tulajdonságok: 

− tömegváltozás: termogravimetria (TG/TGA/DTG) 

− entalpia-változás, hőáram: differenciál termoanalízis (DTA) és kalorimetria (DSC) 

− dimenzióváltozás, viszkoelasztikus viselkedés: dilatometria (DIL), 

termomechanika (TMA) és dinamikus mechanikai analízis (DMA) 

− hővezetés és hődiffúzivitás (heat flow, hot wire, hot plate, LFA) 

− felszabaduló gázok összetétele (TGT, EGD, EGA, ETA) 

Kutatómunkám az öntészetben használt formázóanyagokon belül az alaphomokok 

termikus és hőfizikai tulajdonságainak tanulmányozására fókuszál. A felsoroltak közül a 

kötőanyag nélküli homokok vizsgálatára csak néhány berendezést használnak elterjedten. 

Az így kapott eredmények azonban a mérés körülményeire való tekintettel eltérhetnek az 

öntés során lezajló folyamatoktól. Ennek a problémának a megoldása napjainkig aktuális 

kérdés. A különböző módszereket és az általam is vizsgált tulajdonságokra vonatkozó 

kutatómunkák legfontosabb eredményeit az alábbiakban tekintem át. 
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3.1 Granulometriai tulajdonságok 

A homokok 2.1 fejezetben felsorolt előírásoknak való megfelelése különböző 

vizsgálatokkal ellenőrizhető, melyeknek legalapvetőbb eleme a granulometriai 

tulajdonságok meghatározása. Ezek közé tartozik a homok szemcsealakjának 

megállapítása. Ehhez 10-40x-es nagyítással készült mikroszkópos felvételt szükséges 

készíteni a vizsgálandó homokszemcsékről, melyet a mintaábrával (3.1. ábra) összevetve, 

vizuálisan határozható meg a szemcsealak. Ez a tulajdonság két paraméterrel jellemezhető, 

a szemcse alakjának gömbszerűségével és a szemcse felületének sarkosságával. A 

szemcsealak meghatározza az adott homok kötőanyagigényét, tömöríthetőségét, 

gázáteresztő képességét. 

 

 
3.1. ábra A szemcsealak meghatározására alkalmas mintaábra [12] 

 

A homokok szemcseeloszlásának vizsgálata előtt – főként körforgalomban járó, regenerált 

homokok esetén – el kell távolítani az iszapfrakciót, tehát a 0,02 mm-nél kisebb méretű 

szemcséket. Ez elvégezhető lépésenként főzéssel és ülepítéssel, továbbá erre kifejlesztett 

berendezés segítségével is. Az öntödei homokok szemcseszerkezete megmutatja, hogy a 

különböző méretű frakciók milyen mennyiségben vannak jelen a homokban. Vizsgálata 

szabványos lyukbőségű szitasoron történő átszitálással történik, a fennmaradó 

homoktömegeket a vizsgált teljes tömeghez viszonyított százalékos mennyiségben 

ábrázoljuk oszlopdiagramon, továbbá összesített kumulatív görbén. A szemcseméret 

eloszlásból számos egyéb mérőszám meghatározható, mint pl. a közepes szemcsenagyság, 

amely a kumulatív görbe 50 %-ához tartozó szemcseméret. Definíció szerint annak az 

elméleti szitának a méretével egyezik meg, amelyen a vizsgált homok 50 %-a átesik [2]. 

A finomsági szám a szitamaradékok és a különböző szitaméretekhez tartozó állandók 
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segítségével határozható meg [13]. A finomabb homok jobb öntvényfelületi minőséget 

eredményez és jobb a nyomószilárdsága [1]. 

A szemcsealak és a szemcseméret eloszlás meghatározza a homok fajlagos felületét. A 

fajlagos felületet megállapítható számítással [13], valamint megmérhető laboratóriumi 

berendezéssel is. Az eszköz működése azon alapul, hogy ismert tömegű, a mérőműszer 

bürettájába töltött, ismert magasságú homokoszlopon adott mennyiségű levegőt mennyi 

idő alatt lehet átszívni. A műszer geometriai méretei és az átszívás nyomásviszonyai 

állandóak, a homokoszlop magassága változó, viszont ismert, tehát csak az átszívási időt 

kell mérni (A fajlagos felület az idő négyzetgyökével arányos.). Mivel a homokoszlop 

magasság az eltérő tömörödés miatt változó, minden homokoszlop magassághoz tartozik 

egy kalibrációs diagram. Ezek a diagramok egy nomogramot alkotnak, erről olvasható le 

a fajlagos felület érték [3]. 

A felsorolt granulometriai tulajdonságok szorosan összefüggnek egymással. Minél 

sarkosabb például a homokszemcsék felülete, továbbá minél kisebb méretű szemcsékből 

áll a homokminta, annál nagyobb a fajlagos felülete. A nagy fajlagos felületű homok 

ugyanakkora erő hatására kevésbé tömörödik a szemcsék között fellépő nagyobb súrlódási 

erő miatt és több kötőanyagot is igényel. A sarkos és kevésbé gömbszerű szemcsék között 

a pórusokban hosszabb utat kell megtennie a távozó gázoknak, ezért az ilyen típusú 

homokból készült formák gázáteresztő képessége is rosszabb.  

 

3.2 A tömeg- és entalpiaváltozás 

A termogravimetriás mérés során a minta egy speciális analitikai mérleghez kapcsolódik 

(termomérleg) és a hőmérséklete folyamatosan, vagy lépcsőzetesen nő. A 

hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező tömegváltozást (TG) regisztrálja a berendezés. 

A tömegváltozás görbe deriváltja (DTG) a tömegváltozás sebességéről nyújt információt. 

A módszer hátránya, hogy érzékeny a fűtési sebességre, a mintatartó geometriájára, a gáz 

áramlási sebességére, stb. [14]. 

 

A differenciál termoanalízis során a műszer a minta és egy inert referencia anyag közötti 

hőmérsékletkülönbséget regisztrálja, miközben azok hőmérsékletét együtt változtatja. Ha 

a vizsgált anyagban endoterm folyamat játszódik le, annak hőmérséklete elmarad a 

referencia anyagéhoz képest, ha exoterm a reakció, akkor magasabb lesz. A referencia 

anyag nem reagálhat a mintatartó anyagával és nem szenvedhet termikus változást.  
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Ezekkel a vizsgálatokkal legjobban a kötőanyagok lebomlási folyamatai 

tanulmányozhatóak, ezért a szakirodalomban főként formázókeverékekre vonatkozó 

eredmények találhatóak. 

 

Jakubski és társa [15] például cold-box formázókeverék hevítés hatására bekövetkező 

deformációjával foglalkoztak. A kísérlet részeként végzett derivatográfos vizsgálat 

eredményéből (3.2. ábra) jutottak arra a következtetésre, hogy a 200 °C-on lezajló 

magdeformáció nem a gyanta bomlásából ered, mert ezen a hőmérsékleten csak 0,15%-os 

tömegváltozás figyelhető meg a minta TG görbéjén. A deformáció tehát csak a kötőanyag 

plasztikussá válásától következik be, továbbá a mag végleges törése is (280 °C) a gyanta 

teljes lebomlása nélkül megy végbe. A mérést levegő atmoszférában, 1130 °C-ig 5 °C/min 

fűtési sebességgel végezték. 

 

 
3.2. ábra A Jakubski és társa által vizsgált cold-box formázókeverék tömegváltozása [15] 

 

Grabowska és társai [16] nátrium-poliakriláttal kötött formázókeverékek termikus 

viselkedését vizsgálták. Ők már külön-külön is tanulmányozták a keverék komponenseit: 

a kvarchomokot és a nátrium-poliakrilátot (3.3. ábra). A homok eredményén az α-

kvarc↔β-kvarc átalakulást figyelték meg. A kötőanyag eredményéből megállapították, 

hogy 420 °C-on jelentős tömegcsökkenéssel járó exoterm folyamat során bomlik szét a 

polimer struktúra a tiszta oldatban.  
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 a) b) 

3.3. ábra A Grabowska és társai által vizsgált kvarchomok (a) és kötőanyag (b) 
eredményei [16] 

 

Kétféle mintát is megvizsgáltak, az egyiket kalcium-hidroxiddal és szén-dioxiddal (3.4. 

ábra, a), a másikat mikrohullámmal kötötték meg (3.4. ábra, b). A gázelárasztásos esetben 

a 420 °C-hoz tartozó exoterm csúcs megmaradt, amelyhez azonban kötött állapotban nem 

társul jelentős tömegváltozás. A szerzők szerint 730 °C-on a kalcium-hidroxid és szén-

dioxid reakciójából keletkezett kalcium-karbonát bomlása zajlik. A mikrohullámmal 

térhálósított mintában ennél összetettebb folyamatok zajlanak, a kialakult észter kötések 

miatt. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy azonos kötőanyag esetén is eltérhet 

a kémiai (a) és fizikai (b) kötésű formázókeverékek lebomlási karakterisztikája. 

 

   
 a) b) 
3.4. ábra A Grabowska és társai által vizsgált CO2-vel (a) és mikrohullámmal kötött (b) 

formázókeverékek eredményei [16] 
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3.3 A fajlagos hőkapacitás 

Az anyagok fajlagos hőkapacitásán definíció szerint azt a hőmennyiséget értjük, 

amely ahhoz szükséges, hogy az egységnyi tömegű anyag hőmérséklete 1 K fokkal 

megemelkedjen. Megkülönböztetjük az állandó nyomáson és az állandó térfogaton átadott 

hőmennyiségből számított hőkapacitást. Szilárd anyagok vizsgálatára a legalkalmasabb a 

differenciális pásztázó kaloriméter (Differential Scanning Calorimeter, DSC, 3.5. ábra). A 

mérés során a mérendő és egy referenciaminta hőmérsékletét lineárisan változtatjuk az idő 

függvényében.  

Két fő típusa van: 

− A hőáram kompenzációs kaloriméterben a minta és a referencia anyag egy térben 

helyezkedik el, jó hővezetővel összekötve. A mintában bekövetkező hőáram változás 

arányos a minta és a referencia minta között kialakuló hőmérséklet különbséggel 

[17]. 

− A teljesítmény kompenzált kaloriméter külön szabályozza a minta és a referencia 

anyag hőmérsékletét és a minta adott hőmérsékleten tartásához szükséges 

fűtőteljesítményt regisztrálja.  

 
3.5. ábra A differenciális pásztázó kaloriméter (DSC) sematikus ábrája [18] 

 

A kaloriméterrel tehát követhetjük az anyagban lezajló energiaváltozásokat és 

meghatározhatjuk az entalpia- és fajhő változást a hozzájuk tartozó hőmérsékletekkel. A 

DSC hátránya, hogy a mintának állandó tömegűnek kell lennie és csak a tömegváltozással 

nem járó kristály- és fázisátalakulások vizsgálhatóak vele. Léteznek már fejlettebb 

berendezések, melyek képesek egyidejűleg mérni a tömegváltozást a hőkapacitás 

változással, ezt a módszert szimultán termoanalízisnek nevezik (STA, vagy TG-DSC 

készülék). 
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Grabowska és társai [19] ilyen szimultán készüléket alkalmaztak két bio kötőanyagos 

keverék lebomlási karakterisztikájának vizsgálatára. A méréseket oxigén és argon 

atmoszférában is elvégezték mindkét minta esetén, 10 °C/min fűtési sebességgel. Az egyik 

poliakrilsavat és a karboximetil-keményítő nátrium sóját („1. keverék”, 3.6. ábra), a másik 

poliakrilsavat és dextrint tartalmazott („2. keverék”, 3.7. ábra). A kötést a mintákban 

mikrohullámos szárítással hozták létre.  

 

Az 1. keverék oxigénben végzett kísérleti eredménye alapján megállapították, hogy az 

oldószer maradványai a 20-100 °C-os hőmérséklet tartományban, a kötött víz pedig 100-

220 °C között párolog el. A kötőanyag bomlása 220°C-tól kezdődik és 1000 °C-ig teljesen 

végbemegy. A DSC görbén látható két exoterm csúcs égésre utal. Oxigén nélkül eltérően 

történik a bomlás és nem is megy végbe teljes mértékben, 18,9% a minta maradó tömege. 

 

  
 a) b) 

3.6. ábra Grabowska és társai által vizsgált „1. keverék” oxigén (a) és argon (b) 
atmoszférában mért eredményei [19] 

 

A 2. keverékben a hőmérséklet növekedés hatására oxigén környezetében négy lépcsőben 

zajlik a bomlás és 500 °C-ig befejeződik. Három exoterm csúcs ebben az esetben is 

megfigyelhető, szemben az argon atmoszférás vizsgálat eredményével. Utóbbi mérés során 

a minta maradék tömege 25,6 %. 
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 a) b) 

3.7. ábra Grabowska és társai által vizsgált „2. keverék” oxigén (a) és argon (b) 
atmoszférában mért eredményei [19] 

 

3.4 A hőtágulás 

A forma- és magkészítésre használt szemcsés anyagok technológiai szempontból 

egyik leglényegesebb tulajdonsága a hőmérséklet növekedés hatására végbemenő tágulás. 

Az öntödei homokok közül a kvarcnak van a legnagyobb hőtágulása, amelyet az 573 °C-

on lezajló reverzibilis átalakulás okoz (2.1. ábra). Ez a folyamat jelentős térfogat 

növekedéssel jár, azonban számos szerző bebizonyította [20, 21, 22], hogy a kezdeti 

maximumot térfogatcsökkenés követi, ami még összetettebbé teszi a jelenséget. A forma-

fém határfelületen lévő homokréteg tágulása már a formatöltés során elkezdődik az 

olvadékból sugárzó hő hatására [23]. A formafalban időben és térben is változó 

hőmérsékletű rétegek alakulnak ki, melyek eltérő mértékben tágulnak. A fémoldali réteg 

hirtelen kitágul, miközben az alatta lévő rétegek hőmérséklete és ezáltal térfogata elmarad 

ehhez képest. Már ekkor is szétválhat a felületi homokréteg, azonban ha a hőmérséklet 

tovább emelkedik a felületi rétegben, a forma térfogata itt csökkenni kezd, miközben az 

alatta lévő réteg eléri a maximális tágulását. Ez is a fémmel érintkező réteg elrepedéséhez 

vezet, de a forma belseje felé haladva is komoly feszültségek alakulnak ki. Tipikusan a 

homok dilatációjára visszavezethető öntvényhibákat mutat be a 3.8. ábra.  
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a)   b) 

  
c)   d) 

3.8. ábra Homok dilatáció okozta öntvényhibák: eresedés (a [24], b [25]), pecsenye (c 
[25], d [26]) 

 

A hőtágulás vizsgálata dilatométerben történik, a minta hosszváltozása a hőmérséklet 

függvényében mérhető. A fűtési sebesség a mérőműszer típusától függően állítható. A 

dilatométereknek 3 fő típusa van: horizontális, vertikális és optikai. Szemcsés anyagok 

vizsgálatára csak az előbbi kettőt szokták alkalmazni és speciális mintatartó szükséges a 

mérés kivitelezéséhez. Ez általában egy ismert, alacsony hőtágulású cső két dugóval, 

melyekkel lezárható a mintatartó a megtöltés után. A formázókeverékek kötött, 

megszilárdult állapotban is vizsgálhatóak, ebben az esetben nincs szükség a mintatartóra. 

A henger alakú minta mindkét típus esetén egy előfeszítő rúddal érintkezik, amely egyrészt 

rögzíti a mintát, másrészt ennek a végéhez csatlakozik az elmozdulás mérő szenzor. A 

vertikális dilatométer (3.9. ábra, a) kemenceterében függőlegesen helyezkedik el a minta 

és az előfeszítő rúd. Mivel a gravitáció így a rúd tengelyével megegyező irányban hat, az 

kevésbé hajlamos a hőfáradással járó deformációra. Ez a típus szinterelődés vizsgálatára a 

legalkalmasabb, illetve olyan mintákhoz, amelyeknél nagymértékű zsugorodás, vagy 

lágyulás várható. A horizontális dilatométerben (3.9. ábra, b) a minta vízszintesen 

helyezkedik el. A berendezés előnye a pontosabb hőmérséklet, mert nem alakul ki 

konvekciós áramlás a kemencetérben. 
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 a) b) 

3.9. ábra Vertikális (a) és horizontális (b) dilatométer elvi ábrája [27] 
 

Számos kutatómunka született a témában és minden öntészeti tárgyú kézikönyvben 

található információ a különböző homoktípusok hőtágulására vonatkozóan. A 

következőkben foglalom össze e munkák fő irányát és legfontosabb eredményeit. 

 

Thiel [20] saját készítésű dilatométerrel vizsgálta a kvarchomok hőtágulását epoxi gyantás, 

fenol gyantás, vízüveges keveréken és héjhomokon. Tanulmányozta a különböző 

kötőanyag típusok és azok mennyiségének hatását a minták dilatációjára (3.10. ábra), 

továbbá vizsgálatokat végzett a kvarchomokban gyakran előforduló vasoxidok (Fe3O4 és 

Fe2O3) dilatációra és tűzállóságra gyakorolt hatásának felderítésére is (3.11. ábra ).  

   

   
3.10. ábra A Thiel által vizsgált különböző típusú formázókeverékek hőtágulása [20] 
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 a b 

3.11. ábra 3% Fe3O4 (a) és Fe2O3 (b) tartalmú önkötő próbatestek dilatációja [20] 
 

Minden minta dilatációs görbéjén megfigyelte, hogy a kezdeti maximum után csökken a 

térfogat, amit a szerző a homokszemcsék kezdeti szinterelődésére vezetett vissza. Ezeket, 

a vizsgálat után a mintákról készült mikroszkópos felvételeken mutatta be. 

Végeredményként arra a következtetésre jutott, hogy a formázókeverék gyantatartalma 

nem befolyásolja számottevően a dilatáció mértékét.  

 

Korábbi kutatómunkám során az alaphomok dilatációjának a mag deformációjára 

gyakorolt hatását vizsgáltam. Azt tapasztaltam, hogy bár bizonyos gyantás keverékek 

deformációs maximuma egymáshoz képest az alaphomok maximális hőtágulásához 

hasonlóan tér el (pl. a vizsgált furán gyantás keverék), ugyanakkor a kötőanyag olyan 

mértékben is megváltoztathatja a mag viselkedését, amely kiszámíthatatlan (3.12. ábra).  

  
 a) b) 

3.12. ábra A vizsgált alaphomokok maximális dilatációja (a) és a belőlük készült 
próbatestek maximális deformációja (b) 
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Csupán a keverékek eredményeinek ismeretében tehát téves következtetést vonhatunk le a 

formázóanyagok termikus tulajdonságaira vonatkozóan. Az eredmények jól szemléltetik, 

hogy a formázókeverék viselkedésének megismeréséhez és megértéséhez az alkotó 

komponenseket külön is vizsgálni kell. 

 

Détári [28] eltérő szemcseszerkezetű, termikusan regenerált és új kvarchomok minták 

hőtágulását mérte az idő függvényében (3.13. ábra), melyek térfogatsűrűsége közel azonos 

volt. Eredményeiből megállapította, hogy minél durvább a homok szemcseszerkezete, 

annál nagyobb a dilatációja. A regenerált homokok hőtágulása bár alacsonyabb az új 

homokénál, azonban így is magas, 2,5-3,2% közötti. 

 

 
3.13. ábra A Détári által vizsgált különböző szemcseszerkezetű kvarchomokok 

dilatációja [28] 
 

Thiel és társai [21] kötőanyag nélküli kvarchomok mintákon vizsgálták a szemcseméret, a 

szemcseméret-eloszlás, a szemcsealak és a SiO2-tartalom hatását a dilatációra. A 

méréseket egy saját készítésű dilatométerrel végezték. Az eredmények (3.14. ábra) alapján 

megállapították, hogy az alacsonyabb, 94-96% SiO2-tartalmú homok („Michigan LSSA”) 

maximális dilatációja alacsonyabb, mint a tisztább, 98% SiO2-tartalmú mintáé 

(„Wisconsin RGS” és „Illinois RGS”).  
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3.14. ábra A Thiel és társai által vizsgált különböző SiO2-tartalmú és a szemcsealakú 

homokok dilatációja [21] 
 

A szemcsealakra vonatkozóan azt a megállapítást tették, hogy nincs hatással a hőtágulás 

mértékére. A cikk alapján azonban a tisztább homokok („Wisconsin RGS” és „Illinois 

RGS”) szemcsealakja lekerekített volt, míg a „Michigan LSSA” egy közepesen sarkos 

homok. Ez esetben nem szerencsés ezek összehasonlítása, hiszen nem egyértelműen 

megállapítható a szemcsealak hatása, továbbá az, hogy a különbség valóban csupán a SiO2 

tartalomból adódik. 

 

Egy 98% SiO2-tartalmú, lekerekített szemcséjű kvarchomok különböző frakcióinak 

hőtágulását is vizsgálták és megállapították, hogy a szemcseméret függvényében nőtt a 

minták maximális hőtágulása. Sem a pontos összefüggést, sem a típusát, csupán a 

korrelációs együtthatóját ismertették, amely 0,75. Továbbá a cikkben a bemutatott ábrából 

(3.15. ábra) lehet csupán következtetni arra, hogy pontosan mely frakciókra érvényes a 

megállapítás. 

 

 

 „mesh” mm 

 40 0,4 

 50 0,3 

 70 0,21 

 140 0,105 

   

3.15. ábra A Thiel és társai által vizsgált különböző kvarchomok frakciók hőtágulása [21] 
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Ezen túlmenően vizsgálták még a szemcseméret eloszlás hatását és - mivel az befolyásolja 

a tömöríthetőséget - egyúttal a minták eltérő térfogatsűrűségének dilatációra gyakorolt 

hatását is. Bizonyos frakciók összekeverésével 6 különböző szemcseszerkezetű mintán 

végezték a kísérleteket, melyek térfogatsűrűsége így 1,66-1,98 g/cm3 között változott. A 

kapott eredményeik alapján azonban arra a következtetésre jutottak, hogy nem változtatja 

a szemcseszerkezet és az ezáltal eltérő tömörítettség sem a minták maximális hőtágulását 

(3.16. ábra). 

 

 
3.16. ábra A Thiel és társai által vizsgált különböző szemcseszerkezetű homokok 

hőtágulása [21] 
 

Bruska és társai [22] szintén kvarchomokon tanulmányozták a szemcseméret és a 

szemcsealak hatását, továbbá egyéb típusú homokokat is megvizsgáltak. Két eltérő 

kvarchomok frakció eredményét mutatták be (3.17. ábra), amelyből azt a következtetést 

vonták le, hogy a nagyobb frakciónak nagyobb a hőtágulása. A szemcsealak hatását egy 

lekerekített és egy sarkosabb homok azonos frakcióján vizsgálták, utóbbi dilatációja volt 

alacsonyabb. Mint látható a minták száma 2x1 db, a minta előkészítéséről pedig nem 

található információ a cikkben. 
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 a) b) 

3.17. ábra A Bruska és társai által vizsgált eltérő szemcseméretű (a) és szemcsealakú 
kvarchomokok (b) dilatációja [22] 

 

A különböző típusok, tehát az olivin, samott, dunit és speciális homokok hőtágulását eltérő 

frakciókon tanulmányozták (3.18. ábra), bár az előző eredményeik alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szemcseméret hatással van a dilatáció mértékére.  

 

 
3.18. ábra A Bruska és társai által vizsgált különböző típusú homokok dilatációja [22] 

 

Bakhtiyarov és társai [29] új és regenerált olivin homok és cirkon homok dilatációját 

tanulmányozták egy dupla rendszerű dilatométerrel. A vizsgálatokat 1200 °C-ig végezték 

20 °C/min-es fűtési sebességgel, nitrogén atmoszférában. Az olivin homokok dilatációja 

lineárisan nő. A regenerátumé csak ~800 °C-ig volt alacsonyabb az új olivin homokénál, 

azonban a maximális hőtágulásban (1000 °C-on) nem volt különbség a két minta között 

(3.19. ábra). A cirkon homok görbéje már eltért, a lefutása nem egyenletes. A szerzők ezt 

a mintában található bizonyos komponensek lebomlásával magyarázták.  
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 a) b) 
3.19. ábra A Bakhtiyarov és társai által vizsgált olivin (a) és cirkon (b) homok hőtágulása 

[29] 
 

Érdekes megfigyelni, hogy a különböző szerzők eredményei mennyire eltérnek egymástól 

még a kvarchomokok dilatációjára vonatkozóan is. Détári [28] 2,5-3,3% közötti maximális 

értékeket mért, Thiel és társai [21] 1,2-1,6% közöttit, Bruska és társai [22] pedig 2-2,5% 

körülit. Egy nemzetközi öntészeti kézikönyvben [12] ezzel szemben 1,5% szerepel (3.20. 

ábra). A bemutatott publikációkból jól látszik, hogy az öntészeti szakirodalomban 

megtalálható információk a formázóanyagok hőtágulására vonatkozóan rendkívül eltérőek 

és rendszertelenek.  

 
3.20. ábra A Foseco Ferrous Foundryman’s Handbookban található dilatációs diagram a 

különböző homoktípusokról [12] 
 

Az öntvénytervezési folyamatban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy az alkalmazott 

homokok dilatációját és annak befolyásoló tényezőit pontosan ismerjük. 

 

DOI: 10.14750/ME.2016.030



32 
 

3.5 A hővezető és hődiffúziós képesség 

A hő terjedésének három módja van: terjedhet vezetéssel, konvektív módon, vagy 

sugárzással. Öntészeti folyamatok során ezek együttesen vannak jelen. A formázóanyagok 

ezenfelül szemcsés anyaghalmazok, a hőfizikai tulajdonságaikat célzó kutatásokat végezni 

és a kapott eredményeket helyesen értelmezni emiatt bonyolult feladat. 

 

Kondukció: Ha hőmérséklet különbség van egy szilárd testen belül, akkor energia fog 

áramlani a magasabb hőmérséklet felől az alacsonyabb felé (termodinamika II. főtétele). 

A hő terjedése a közeg elmozdulása nélkül, a testben lévő részecskék közvetítésével 

valósul meg. A hőt vezető molekulák és atomok a rendezetlen hőmozgásuk során 

energiájuk egy részét a velük szomszédos részecskéknek ütközések révén adják át. A 

felületegységre vonatkozó hőmennyiség áramlás arányos a hőmérsékletgradienssel, az 

arányossági tényező pedig a hővezetési szám, ami konstans [30, 31]. A negatív előjel a 

termodinamika II. főtétele miatt szükséges. 

x
TAqkond ∆

∆
−= λ  (3.1.) 

 

Állandósult állapotot feltételezve egy falban, tehát )(xTT = az egyenlet integrálható: 
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Feltételezve, hogy a hővezetési tényező konstans: 
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Az egyenlet átrendezésével definiálható a termikus ellenállás: 
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Kondukció útján terjed a hő a formázóhomok szemcséin belül és a kötőanyag lebomlása 

előtt a szemcsék közötti teret kitöltő kötőanyag hidakon keresztül. 
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Konvekció: A hőtranszport anyagáramlással valósul meg folyadékokban és gázokban. A 

melegebb térfogatelemek áramlással szállítják a hőt a hidegebb tartományok felé. A 

jelenség Newton hűlési törvényével írható le [30, 31]: 

( )fkonv TTAq −−= ∞α  (3.5.) 

 

Analitikus számításnál α  értéke lehet ismert, de összetett rendszerek esetén mérésekkel 

szükséges meghatározni.  

Konvekció által terjed a hő a kötött víz és a nedvességtartalom elpárolgása után felhevített 

vízgőz, valamint a kötőanyagok lebomlásakor különböző gázok segítségével. Minden 

olyan összetevő a formázókeverékben, ami anyagtranszportot hoz létre, jelentős 

hőszállítást valósít meg. 

 

Radiáció: A hőtranszport harmadik módja elektromágneses hullámok terjedésével valósul 

meg. Szintén hőmérséklet különbség hatására alakul ki, más néven hősugárzásnak hívják. 

A sugárzásos hőátadás az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányos, szemben a 

konduktív és konvektív hőtranszporttal, melyek csak egyenes arányosságban állnak a 

hőmérséklet különbséggel. Az ideális fekete testre felírható Stefan-Boltzmann törvény [30, 

31]: 
4ATqrad σ=  (3.6.) 

ahol σ : Stefan-Boltzmann állandó, 4281067,5 −−−⋅ KWm  
 

A formázókeverékekben a hősugárzás a pórusok nagyságától, valamint a hőmérséklettől 

függ. Sugárzással terjed a hő formatöltés során az olvadék és az azzal még nem érintkező 

formafal részek között, továbbá a homokszemcsék között, amikor a kötőanyag már 

lebomlott és a kötőanyaghidak nem kötik össze a szemcséket.  

 

A formázóanyagok hővezető képessége az egyik legfontosabb hőfizikai tulajdonságuk. 

Mérésére többféle laboratóriumi eszköz is létezik, melyek a Fourier-törvényen (3.1. 

egyenlet) alapulva határozzák meg a hővezetési tényezőt. A hővezetési tényező a 

hődiffúziós tényezővel és a fajlagos hőkapacitással szorosan összefüggő anyagtulajdonság, 

a három kapcsolatát a 3.7. egyenlet mutatja be. 

pc
a

ρ
λ

=  (3.7.) 
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Az ún. heat-flow módszernél (3.21. ábra) a vizsgálat során a minta két, eltérő 

hőmérsékletre hevített lap közé van fogva, ezeken az érintkező felületeken történik a 

hőáram mérése. A hőmérsékletgradiens a két fűtött lap között állandó [17]. A hővezetési 

tényező a minta vastagságából, a mért hőmérsékletkülönbségből és az átvezetett hő 

mennyiségéből határozható meg. A módszer a 0,005-0,5 11 −− °CWm  közötti hővezetésű 

anyagok vizsgálatára alkalmas. 

 
3.21. ábra A heat-flow módszer sematikus ábrája [32] 

 

A hot plate, vagy ún. forrólapos módszer (3.22. ábra) az előzőekben bemutatott 

módszerhez hasonló alapelven működik. Két, azonos mintadarab között egy fő hőforrás 

(középen) és a vele azonos hőmérsékletű két segéd hőforrás helyezkedik el, melyekkel a 

hőtranszport lineáris iránya biztosított az alacsonyabb hőmérsékletű kiegészítő fűtőtestek 

felé, amelyek a minták mellett kívül helyezkednek el. A hőmérsékletmérés az érintkező 

felületeken történik. A fő fűtőtest által közölt energiából, a minták vastagságából és a 

hőmérsékletgradiensből meghatározható a hővezetési tényező [33]. 

 
3.22. ábra A hot plate módszer sematikus ábrája [34] 

 

A hot wire (forró vezetékes) módszer során egy fűtőszál van beágyazva a vizsgálandó 

mintába. A hőmérsékletmérés módjától függően léteznek különböző megoldások: 

történhet a fűtőszáltól meghatározott távolságra [35] (3.23. ábra), vagy magának a 

fűtőszálnak a hőmérsékletváltozását vizsgálva [36].  
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3.23. ábra A párhuzamos hot wire módszer sematikus ábrája [37] 

 

A hődiffúziós tényező közvetlen mérésére alkalmas a laser flash módszer. A vizsgálat 

során a kemencetérben elhelyezkedő minta egyik oldalát a berendezés rövid (<1 ms) 

fényimpulzussal hevíti és a másik oldalán jelentkező hőmérsékletváltozást méri az idő 

függvényében (3.24. ábra). A mérés különböző hőmérsékleteken is elvégezhető. A minta 

minden esetben párhuzamos falú kell, hogy legyen, továbbá fontos szempont, hogy a 

kapott jel időfüggése szolgál értékes információval. Számos sikertelen kísérlet után 

kötőanyagmentes homokok vizsgálatára ezt a módszert nem találtam alkalmasnak.  

 
3.24. ábra A laser flash módszer sematikus ábrája [38] 

 

A laboratóriumi vizsgálatok fő hátránya, hogy a mérés során túl sok tényező tér el az öntés 

során fennálló körülményekhez képest: például lényegesen alacsonyabb a fűtési sebesség, 

inert gázatmoszférában történik a mérés, stb. Az öntészeti témájú kutatások ezért évtizedek 

óta igyekeznek megoldást találni a méréstechnikailag és tudományos szempontokból is 

minél pontosabb, a valós körülményeket azonban jobban reprodukáló mérési elrendezések, 

módszerek kifejlesztésére.  

 

Solenicki és társai [39] egyedi építésű mérési módszerükkel próbálták megvalósítani az 

említett előnyöket. Kísérleteik során különböző granulometriai tulajdonságú homokokat 

használtak. A nyers bentonitos formázókeverékekből készült, standard, 50x50 mm 

hengeres próbatestben több helyen mérték a hőmérsékletet az alábbi elrendezés szerint 

(3.25. ábra). 
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 a) b) 

3.25. ábra A Solenicki féle mérési elrendezés (a) és a mérés menete (b) [39] 
 

A próbatestet a vizsgálat során két lap közé fogatták be. Az ellenállásfűtéssel ellátott felső 

rögzítő lapban mérték a hőmérsékletet (T1), melyet a kísérletek során állandó, 300 °C-ra 

állítottak be. A henger alakú próbatest geometriai középtengelyében elhelyezett hőelemek 

segítségével négy helyen (T2-T5) vették fel az adatokat. Az alsó rögzítő lapban (T6) 

vízhűtéssel biztosították a konstans 6 °C-ot. Az eredmények alapján a nyers bentonitos 

formázókeverékek hővezetési tényezőjét különböző hőmérsékleteken számították ki. 

Megállapították, hogy a keverékekhez használt alaphomok granulometriai tulajdonságai 

befolyásolják azok hővezetési tényezőjét. Arra a következtetésre jutottak továbbá, hogy a 

hőmérséklet függvényében változó hővezetési tényező hatással van a formák hűlésére, 

ezáltal az öntvény dermedésére. 

 

Krajewski és társai [40] szintén nyers bentonitos homokformában mértek hőmérsékletet, a 

tesztekhez a hőforrást azonban lap alakú rézöntvénnyel biztosították, még közelebb 

kerülve ezáltal a valós öntési körülményekhez. Az általuk használt mérési elrendezés, 

valamint a mérés menetét szemlélteti a 3.26. ábra. 

    
 a) b) 

3.26. ábra A Krajewski féle homokformában végzett hőmérséklet mérés (a) és a mérés 
menete (b) [40] 
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A henger alakú formaszekrénybe bedöngölt nyers bentonitos homokformába 

162x162x158 mm méretű lap alakú öntvényt öntöttek le rézötvözetből. A kísérlet során 

egy hőelem segítségével regisztrálták az öntvény lehűlési görbéjét, valamint hat ponton a 

forma hőmérsékletét. Ezután a kísérlet elsődleges eredményeként kapott hőmérséklet 

profilok segítségével kiszámították a forma hővezető képességét. Megállapították, hogy a 

bentonitos homokforma nedvességtartalmának hirtelen elpárolgása jelentősen megnöveli 

a forma hővezető képességét a dermedés kezdeti szakaszában. A kondenzációs zóna 

továbbhaladtával a hővezető képesség is lecsökken. 

 

3.6 A hőelnyelési tulajdonságok 

A termikus analízist, amely során egy, vagy több hőelemmel mérik az olvadék 

hűlését, széleskörűen használják gyártásközi ellenőrzésként a kémiai összetétel, valamint 

a mikrostruktúra vizsgálatára. Kutatási szempontból a lehűlési görbék vizsgálatán alapuló 

eljárás hasznos eszköz az olvadékból szilárd halmazállapotba történő átalakulások során 

lejátszódó hőtani folyamatok értelmezésében is. Az így kapott eredmények alapján 

minőségileg és mennyiségileg is jellemezhetjük a kristályosodási folyamatokat [41, 42, 

43]. 

A hőmérsékletmérés eredményeként kapott lehűlési görbe kiértékelése kétféle módszerrel 

történhet: 

− Newton féle termikus analízis: A hőmérsékletmérés egyetlen hőelemmel történik, 

a kiértékelés egy lehűlési görbén alapszik. A hőmérsékletváltozás csupán az idő 

függvényében ismert és a módszer nem veszi figyelembe a hőmérsékletgradienst a 

hőmérséklet mezőben. 

− Fourier féle termikus analízis: A hőmérsékletmérés legalább két hőelemmel 

történik, a számítás a hőmérséklet különbségeken alapszik. Az értékek tehát 

nemcsak időben, hanem térben történő változása is regisztrált [31]. 

Mindkét módszer a hővezetés alapegyenleteit használja fel a számítások során, az általuk 

nyert eredmények közötti különbségekre korábbi szerzők [44, 45, 46] kísérletei mutatnak 

rá. 

 

A módszer újszerű alkalmazásával Svidró [47] műgyantakötésű formázókeverékek eddig 

ismeretlen hőfizikai tulajdonságait határozta meg. A vizsgálat során gömb alakú próbatest 
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két pontjában mérte a hőmérsékletet (a középpontban és a faltól adott távolságra), 

miközben a próbatest alumínium olvadékba merült. A későbbiek során a módszer 

továbbfejlesztése több ízben is megtörtént, az első lépcsőben a vasolvadékban is 

elvégezhetővé vált a vizsgálat. 

A mérés közvetlen eredménye a próbatest középpontjában és a szélén elhelyezkedő 

hőelemek által felvett felmelegedési görbék. A görbék deriváltjai információt nyújtanak a 

felmelegedési sebességről.  

A különböző átalakulási folyamatok markánsabban jelentkeznek a gömb középpontjánál 

elhelyezkedő hőelemek által felvett görbéken. Ennek oka az alacsonyabb felmelegedési 

sebesség, ami visszavezethető:  

− a változó falvastagságra,  

− az eltérő olvadékhőmérsékletre, 

− keverék összetételére, stb. 

 

A közvetlen eredményből inverz számítási módszert [48] alkalmazva határozható meg a 

próbatest által az olvadéktól elnyelt hő mennyisége, annak részaránya és a hőelnyelés 

sebessége. Ezen jellemzők meghatározása az alábbiakban ismertetett elven történik.  

 

A számítás a hővezetés alapegyenletéből indul ki, amely a következőképpen alakul, ha 

hőelnyeléssel járó folyamat zajlik: 

qT
t
Tc p −∇∇=
∂
∂ )(λρ  (3.8.) 

Ha λ -t állandónak feltételezzük, a (3.8.) egyenlet kifejezhető, mint 

Vc
qTa

t
T 

−∇=
∂
∂ 2  (3.9.) 

ahol 

pc
a

ρ
λ

=  (3.10.) 

pV cc ρ=  (3.11.) 

r
T

rr
TT

∂
∂

+
∂
∂

=∇
2

2

2
2  (3.12.) 

 

melynek gömb koordinátarendszerben értelmezett numerikus megoldása:  
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2
1

2
2

122 )(8
RR
TTT RR

−
−

=∇  (3.13.) 

Ha feltételezzük, hogy nincs hőelnyeléssel járó folyamat, tehát 0=q , akkor a (3.6.) 

egyenletből kifejezhető: 

T
tTa 2∇
∂∂

=  (3.14.) 

A felmelegedési sebességből és a hőmérsékletkülönbségekből kiszámítható a hődiffúziós 

képesség a hőelnyeléssel járó folyamatok beindulása előtt, valamint után, a két pont között 

pedig iterációval határozható meg. Ezután a hőelnyeléssel járó intervallumban a hőelnyelés 

sebessége meghatározható az idő függvényében: 

TcTacq VV
−∇= 2  (3.15.) 

vagy 

))()()(()( tTtZtctq FV
−=  (3.16.) 

ahol 

)()()( 2 tTtatZF ∇=  (3.17.) 

ahol FZ  egybevág a felmelegedési sebességgel, amennyiben nincs hőelnyeléssel járó 

folyamat. 

 

A (3.16.) és (3.17.) egyenletekben ismert a felmelegedési sebesség T  és a Laplace operátor 

T2∇ . A felmelegedési sebesség meghatározható a bemutatott mérési módszerrel, a Laplace 

operátor pedig közelíthető a (3.13.) egyenlettel a mérési eredményekből.  

A hőelnyelés sebességét idő szerint integrálva kiszámítható az anyag (ez esetben a 

formázókeverék) által az olvadékból elnyelt hőmennyiség: 

∫=
e

b

t

t
dttqL )(  (3.18.) 

Az elnyelt hőmennyiség részaránya az idő függvényében pedig: 

∫=
t

t
sa

b

dttq
L

tf )(1)(  (3.19.) 

 

Ismerve L  értékét és af -t a hőmérséklet függvényében, meghatározható, hogy az egyes 

hőmérsékleteken lezajló folyamatok mennyi hőt vontak el az olvadéktól. 
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Vc  értéke a hőelnyeléssel járó intervallum kezdetén és végén ismert, számításaim során a 

kaloriméterrel végzett kísérleteim eredményeit és a vizsgált minták térfogatsűrűségét 

használtam fel. A két pont között Vc  értéke az alábbi összefüggéssel határozható meg:  

( )[ ] ( )tfctfctc aeVabVV ,, 1)( +−=  (3.20.) 

 

a értéke hasonló módon, a kezdeti és végpont között meghatározható: 

( )[ ] ( )tfatfata aeab +−= 1)(  (3.21.) 

 

A két említett pontban a  értéke a felhevítési sebességből és a Laplace operátorból 

számítható.  

Svidró és társai [47, 49] a fent ismertetett módszert továbbfejlesztették és a második 

lépcsőben olyan eszközt terveztek, amely segítségével lehetőség van a termikus analízis 

során használt gömb alakú próbatest felhasználásával a bemutatott termikus tulajdonságok 

mellett egyidejűleg a képződő gáz mennyiségét is vizsgálni, így nyerve új információt 

annak hőmérsékletviszonyairól.  

A vizsgálat során egyidejűleg zajlik a bemutatott hőmérsékletmérés a mag két pontjában 

és a felszabaduló gáz mennyiségének mérése. A gáz elvezetése a középső hőelem 

védelmére szolgáló kvarccsövön keresztül történik.  

 

 
3.27. ábra A Svidró és társai által mért gázfelszabadulás intenzitások különböző 

keverékek esetén [47] 
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Az új módszernek köszönhetően jól elkülöníthetőek a különböző gázfelszabadulással járó 

folyamatok: pl. megállapítható, hogy a 100 °C alatt lejátszódó, a levegő tágulásából adódó 

mért gázmennyiség kb. 20 %-a a teljes mért gázmennyiségnek (3.27. ábra). Ez a rész 

független a kötőanyag bomlásából származó gázképződéstől, e jelenségek ilyen típusú 

különválasztása korábban nem volt lehetséges. A hőmérsékletmérés eredményeiből 

elvégezhetőek a bemutatott számítások is, így tanulmányozható az összefüggés a vizsgált 

minta termikus tulajdonságai és a gázfelszabadulás folyamata között.  
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4. Az eredmények ellenőrzésére használt modell bemutatása 

A formázóanyagok hőelnyelési tulajdonságainak vizsgálata során meghatározott 

értékeket kiinduló anyagtulajdonságként használtam egy szimulációs programban. A 

numerikus számítási modell pontos részleteit Diószegi és társai publikálták [50], amely a 

térfogat kontrollált véges differenciák módszerén (CV-FDM: Control Volume based Finite 

Difference Method) alapszik. A CV-FDM módszer során a számítási tartományt kisebb 

térfogatelemekre bontjuk. Jelen esetben a hővezetés gömb koordinátarendszerben van 

meghatározva.  

 
4.1. ábra A térfogat felbontása 

 

A rendszer hőegyensúlya Hattel [29] szerint felírható kristályosodás esetén, mikor látens 

hő szabadul fel: 

∑
=

+ +−=
N

j
j

j QqQ
1

gen
1)1(  (4.1) 

amely fordított esetben, hőelnyelés esetén a következőképpen módosul: 

∑
=

+ −−=
N

j
j

j QqQ
1

abs
1)1(  (4.2) 

ahol a rendszer teljes hőtartalma adott időpillanatban: 

t
TcVQ p ∂
∂

= ρ  (4.3) 

Az N felületen áthaladó hőáram az i-1 térelem középpontjától az i térelem középpontjáig 

és az i térelem középpontjától az i+1 térelem középpontjáig: 

ii

ii
ii R

TTq
→−

−
→−

−
−=

1

1
1  (4.4) 

1

1
1

+→

+
+→

−
−=

ii

ii
ii R

TTq  (4.5) 
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A 4.2 egyenletbe behelyettesítve 4.3, 4.4 és 4.5 egyenleteket, majd átrendezve, a hővezetés 

alapegyenletének numerikus alakját kapjuk: 

( ) i
ii

ii

ii

iii
ipi Q

R
TT

R
TT

t
TcV abs,

1

1

1

1 −
−

+
−

=
∂
∂

+→

+

→−

−ρ  (4.6) 

 

A termikus ellenállás gömb koordinátarendszerben kifejezve i-1 térelem középpontjától az 

i térelem középpontjáig és az i térelem középpontjától az i+1 térelem középpontjáig:  

ethatárfelül
1

baljobb
11 iiiiii RRRR →−−→− ++=  (4.7) 
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ahol: iiM →−1  és 1+→iiM  értéke nulla, ha két azonos anyagtípus érintkezik. Egyéb esetben 

a hőátadási tényező reciproka. 

 

A gömb térfogata elemek szerint a következőképpen írható fel: 
33
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levezetve: 
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A 4.6 egyenletbe behelyettesítve a termikus ellenállást és térfogatot, és a kapott egyenletet 

rendezve kapjuk: 
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A 4.13 egyenlet egyes részeinek elnevezését bevezetve kapjuk: 
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( ) ( )
π4

HXRHXRHOR ,abs
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ahol HOR : a rendszer teljes hőtartalma 

 HXR : kondukcióval terjedő hőmennyiség 

Az egydimenziós hővezetés numerikus megközelítése tehát: 

DOI: 10.14750/ME.2016.030



45 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( )











−−+−Θ+












−−+−Θ−=∆

∆+
∆+∆+

++
∆+∆+

−

++−

π

π

4
HXRHXR

4
HXRHXR1HOR

,abs
111

,abs
111

tt
itt

i
tt

i
t
i

tt
i

tt
i

t
i

t
it

i
t

i
t
i

t
i

t
i

t
ii

t
i

Q
TTTT

Q
TTTTT

 (4.18) 

 

Θ=0 : explicit módszer 

Θ=1 : implicit módszer 

 

A modell implicit módon számol, tehát a 4.18 egyenlet az ismeretleneket egy oldalra 

rendezve így módosul: 
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Az ismeretlen hőmérsékletek mátrixba rendezve határozhatóak meg: 
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Az anyagokban magas hőmérsékleten lezajló különböző átalakulási folyamatok által 

elnyelt hő mennyiségét az „entalpia módszerként” ismert módon vettem figyelembe a 

szimulációban: 

LfQ ρaabs =  (4.26) 

 

L
dt
dT

T
fQ ρ
∂
∂

= a
abs  (4.27) 

melyet a hőelnyelésre vonatkozó hővezetési egyenlet analitikus alakjába behelyettesítve: 
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Így a kötőanyag lebomlása során elnyelt hő a numerikus megoldásba bevezetve: 

L
T
fcc pp ∆

∆
+= a*  (4.30) 
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5. A kutatómunkám során vizsgált formázóanyagok bemutatása 

Kutatómunkám során külön vizsgáltam az öntödei alaphomokok és az azokból 

készült keverékek 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. 

 

5.1 A vizsgált homokok bemutatása  

A 2.1. fejezetben bemutatott homokok közül a négy leggyakrabban használt típust 

tanulmányoztam: a kvarc, az olivin, a kromit és a cirkon homokot. A vizsgált homokok 

beszállítói által közölt kémiai összetételeket az 5.1. táblázat tartalmazza.  

 

5.1. 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 az 5.2. táblázatban láthatóak. 

 

5.2. táblázat A vizsgált regenerátum izzítási vesztesége 

Mérés Izzítási veszteség, % 
1. 2,43 
2. 2,42 
3. 2,31 
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Optikai mikroszkópos felvételeket készítettem a vizsgált homokokról 40x-es nagyítással 

(5.1. ábra), amelyeket a 3.1. ábra mintáival vizuálisan összevetve határoztam meg a 

szemcsék alakját. A kvarchomok felülete lekerekített, a formája közepesen gömbölyű. Ez 

a regenerálási folyamat során számottevően nem változott. Az olivin és kromit homok 

felülete ezzel szemben sarkos, alakjuk a kvarcéhoz hasonlóan közepesen gömbölyű. Ez 

nagymértékben megnöveli a kötőanyag igényüket. A legeltérőbb típus a cirkon homok, 

amelynek gömbölyű alakja és lekerekített felülete van. 

    
 a) b) 

    
 c) d) 

 
e) 

5.1. ábra A vizsgált kvarc (a), olivin (b), kromit (c), cirkon (d) és regenerált kvarchomok 
(e) optikai mikroszkópos képei 

 

A homokok szemcseszerkezetét vibrációs szita segítségével határoztam meg. A mintákat 

szabványos lyukbőségű szitasoron, azonos ideig és amplitúdóval szitáltam. A vizsgálat 

eredményeit az 5.2. ábra (a-e) mutatja be. A kvarc egy három fő frakcióból álló homok, 

melyben a 0,125 mm-nél kisebb és a 0,5 mm-nél nagyobb méretű szemcsék csak nagyon 
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kis mennyiségben vannak jelen. Regenerálás során a 0,25 mm-nél nagyobb méretű 

frakciók mennyiségének százalékos aránya megnőtt, a kisebbeké pedig lecsökkent.  

    
 a) b) 

    
c)   d) 

 
e) 

5.2. ábra A vizsgált kvarc (a), olivin (b), kromit (c), cirkon (d) és regenerált kvarchomok 
(e) szemcseeloszlása 
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Az olivin és a kromit homok fő frakciója is a 0,25-0,355 mm közötti méretű, 

szemcseszerkezetük nagyon hasonló. A cirkon homok rendkívül finom, a jellemző 

szemcsemérete a 0,09-0,125 mm közötti, a 0,18 mm fölötti méretű frakciók elhanyagolható 

mennyiségben vannak csak jelen. A szitaanalízis eredményeiből meghatározhatóak 

további mérőszámok a homok szemcseszerkezetének jellemzésére, amely értékeket és a 

mért fajlagos felület értékeket az 5.3. táblázat tartalmazza. 

 

5.3. táblázat A vizsgált homokok granulometriai tulajdonságai 

Homok 
típus Szemcsealak 

Közepes 
szemcsenagyság 

d50, mm 

Mért 
fajlagos 
felület, 
cm2/g 

Kvarc 
Közepesen 
lekerekített,  

közepesen gömbölyű 
0,23 147 

Olivin 
Sarkos, 

közepesen gömbölyű 
0,31 138 

Kromit 
Közepesen sarkos, 

közepesen gömbölyű 
0,32 94 

Cirkon 
Lekerekített, 

gömbölyű 
0,1 237 

Regenerált 
kvarc 

Közepesen 
lekerekített,  

közepesen gömbölyű 
0,28 140 

 

5.2 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 az 5.4. táblázat. 
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5.4. 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 hot-box furán gyantás, epoxi gyantás és a szervetlen kötőanyagú próbatesteket 

laboratóriumi maglövőgéppel állítottam elő, az önkötő fenol gyantás mintákat pedig kézzel 

tömörítettem. 
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6. Kötőanyag nélküli homokok hőtágulásának vizsgálata 

6.1 A mérési módszer 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 

az utóbbi megoldást alkalmaztam. A vizsgálatokat alumínium-oxid tartóban elhelyezett 

mintákon végeztem el (6.1. ábra), Netzsch DIL 402 C típusú horizontális dilatométerrel 

(6.2. ábra). 

 

 
6.1. ábra A méréshez előkészített minta vázlata 

 

 
6.2. ábra A vizsgálatok során használt horizontális dilatométer elvi ábrája [16] 

 

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, 
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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. A pontos értékeket az 6.1. 

táblázat tartalmazza.  

 

6.1. táblázat A dilatáció méréshez bemért minták sűrűsége és tömege 

Homokminta Sűrűség, gcm-3 Töltőtömeg, g 
Kvarchomok 2,65 0,400 
Olivin homok 3,3 0,498 
Kromit homok 4,3 0,649 
Cirkon homok 4,7 0,709 

Regenerált kvarc 2,65 0,400 
 

A mintatartó megtöltése és a második dugó behelyezése után állandó tömegű súlyt 

helyeztem a próbatestekre, majd vibrációs asztalon azonos ideig és megegyező 

amplitúdóval tömörítettem. Minden mintát háromszor vizsgáltam meg. 

 

6.2 Különböző típusú homokok hőtágulása 

A különböző típusú öntödei homokok dilatációja teljes mértékben eltér egymástól, 

mind maximális értékét, mind karakterisztikáját tekintve (6.3. ábra - 6.5. ábra). 

 

A kvarchomok minták dilatációja 573 °C-ig meredeken, majd ~700 °C-ig kisebb 

mértékben nő. Ezt követően csökken a minták térfogata ~950 °C-ig, ahol egy második 

maximum látható. Méréseim során néhány szemcse egymáshoz és a mintatartó alumínium-

oxid cső falához történő tapadását tapasztaltam. Ez arra enged következtetni, hogy a magas 

hőmérséklet hatására kezdődő szinterelődés ment végbe és a szemcsék felülete meglágyult. 

Mivel a mintát egy előfeszítő rúd tartja a helyén mérés közben, helyi nyomást fejtve ki a 
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mintára, a lágyulás hatására beljebb nyomódhat a rúd és térfogatcsökkenést mérünk. A 

~950 °C-on látható második maximum után tovább csökken a minták térfogata, majd az 

1100 °C-os maximális mérési hőmérséklet elérése után, a hűlés során a minta térfogata 

kezdetben nem változik. Jelentős változás 573 °C körül következik be, ahol először a 

hevítési ciklushoz hasonlóan meredek, majd az ennél alacsonyabb hőmérséklet 

intervallumban mérsékeltebb térfogatcsökkenés látható a mérés végéig. A minták térfogata 

összességében nagyobb mértékben nő, mint amennyire hűlés közben csökken, ezért a 

kezdeti és végső térfogatok eltérnek, és ún. „maradó hőtágulást” tapasztalunk. Ez a 

jelenség egyrészt a kvarc allotróp átalakulásaira vezethető vissza, melyet a 2.1. ábra 

szemléltet. A szobahőmérsékleten stabil α-kvarc 573 °C-on β-kvarccá, majd 

irreverzibilisen 870 °C-on β2-tridimitté alakul át. A magasabb hőmérsékleten stabil 

módosulatok sűrűsége a hőmérséklet növekedésével csökken, tehát térfogatuk nő. 

Másrészt mivel szemcsés anyagról van szó, a vizsgálatok eredményei magában foglalják 

az anyag tágulása következtében elmozduló, így az egymással kapcsolatban álló szemcsék 

átrendeződésének hatását is. Ennél a folyamatnál jelentős szerepe van a homokminta 

granulometriai tulajdonságainak. 

 

 
a b 

6.3. ábra A vizsgált kvarc (a) és olivin homok (b) hőtágulása 
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a b 

6.4. ábra A vizsgált kromit (a) és cirkon homok (b) hőtágulása  
 

Az olivin, kromit és cirkon homok esetén a minták hőtágulása egyenletesen nő a maximális 

mérési hőmérsékletig (1100 °C-ig) és hűlés közben is egyenletesen csökken. Az olivin és 

cirkon homokok esetén maradó tágulás következett be.  

 
6.5. ábra A vizsgált regenerált kvarchomok hőtágulása 

 

A regenerált kvarchomok eredménye rendhagyó (6.5. ábra). A minta térfogata a felfűtés 

kezdeti szakaszában nem nő olyan intenzíven, mint az új kvarchomok esetén, csupán 550-

573 °C közötti intervallumban. A maximális dilatációt a minták 600 °C körül érik el, ezt 

követően csökken a térfogatuk. Mint ahogy az új kvarchomok minták esetében is, 950 °C 

körül szintén megfigyelhető a második maximum, azonban 1050 °C körül újabb térfogat 
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növekedés tapasztalható. A minta térfogatváltozása azonos karakterisztikájú a hűlés során, 

mint a hevítés hatására, így maradó dilatáció nem tapasztalható a mérés végén. 

A különböző homoktípusok maximális és maradó dilatációs értékeit mutatja be az 6.6. 

ábra. A legnagyobb dilatációja tehát a kvarchomoknak van, a maximum átlagosan 2,4 %. 

Ez magasabb a „klasszikus” szakirodalomban (kézikönyvekben) található értékeknél. 

Korábbi szerzők eredményeiben találhatóak hasonlóan magas értékek a kvarchomok 

dilatációjára vonatkozóan [22, 28], azonban sok esetben nem ismertek a mérési 

körülmények, ami megnehezíti az eredmények értelmezését. Az olivin homok hőtágulása 

ennek körülbelül a fele, átlagosan 1,25%. A kromit és cirkon homok maximális dilatációja 

csak kis mértékben tér el egymástól, előbbinek átlagosan 0,85%, utóbbinak átlagosan 

0,9%. A legkisebb maximális hőtágulása az általam vizsgált homokminták közül a 

regenerált kvarcnak van, átlagosan 0,8%, ami alacsonyabb, mint a kifejezetten a kis 

hőtágulásuk miatt alkalmazott egyéb típusú homokoké. 

   
 a b 

6.6. ábra A vizsgált homokok maximális (a) és maradó (b) hőtágulása 
 

A szemcsés anyagok dilatációs vizsgálata és az eredmények kiértékelése során számos 

tényezőt kell figyelembe venni. A mért értékeket nemcsak az anyagminőség határozza 

meg, hanem a szemcseméret eloszlás, a szemcsealak és a tömörítettség is. Az egykristályra 

vonatkozó anyagtulajdonságok tehát nem egyeznek meg és nem is értelmezhetők 

közvetlenül a szemcsés anyaghalmazra/rendszerre. Összehasonlítva az ötféle homoktípus 

görbéit látható, hogy a kvarchomok dilatációs görbéi karakterisztikájukban megegyeznek, 

azonban az értékeket tekintve nagymértékben szórnak, szemben a többi típus 

eredményeivel. A kísérleteket szabványos öntödei homokokon végeztem, amelyek vegyes 
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szemcseszerkezetűek, így a vizsgált minták eltérő mennyiségben tartalmaznak különböző 

frakciókat. A szemcseméret hatását a kvarchomok hőtágulására emiatt szükségesnek 

találtam tovább vizsgálni. 

 

6.3 Szemcseméret hatása a kvarchomok dilatációjára 

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 kísérletek során azt 

tapasztaltam, hogy 0,063-0,09 mm méretű szemcsék a hevítés hatására szinterelődtek, ami 

arra utal, hogy a tűzállóságuk lényegesen kisebb, mint a nagyobb frakcióké. Ezt az ebben 

a frakcióban jelenlévő szennyezők okozhatják. Ezek az eredmények nem voltak érdemben 

értékelhetőek. A különböző szemcseméret tartományokhoz tartozó eredményeket az 6.7. 

ábra - 6.9. ábra mutatja be. Látható, hogy a 0,09-0,125 mm méretű frakció hőtágulása 

karakterisztikájában teljesen eltér a többi eredménytől. 573 °C fok fölött enyhébb 

mértékben, de folyamatosan nő tovább a minta térfogata egészen a maximális mérési 

hőmérséklet eléréséig. A maximális dilatációt tehát a felfűtési ciklus végén, ~1100 °C-on 

érik el a minták, ezután pedig hűlés közben megközelítőleg lineárisan csökken a 

térfogatuk. A 0,125 mm feletti szemcseméretekhez tartozó görbék karakterisztikája az 

előző fejezetben bemutatott vegyes szemcseszerkezetű minta eredményeihez hasonlóak. 

   
 a) b) 

6.7. ábra A vizsgált kvarchomok 0,09-0,125 mm (a) és 0,125-0,18 mm (b) méretű 
frakciójának hőtágulása 
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 a) b) 

6.8. ábra A vizsgált kvarchomok 0,18-0,25 mm (a) és 0,25-0,355 mm (b) méretű 
frakciójának hőtágulása 

 

   
 a) b) 

6.9. ábra A vizsgált kvarchomok 0,355-0,5 mm (a) és 0,5-0,71 mm (b) méretű 
frakciójának hőtágulása 

 

A kvarchomok szitaanalízis eredményén (5.2. ábra, a) látható, hogy a finom és durva 

frakciók mennyisége a vegyes szemcseszerkezetű homokban elhanyagolható. Ez a 0,125 

mm alatti méretű szemcsék esetén 4,6%, a 0,5 mm feletti méretű szemcsék esetén 0,4%. A 

dilatációs vizsgálatok eredményei továbbá azt mutatják, hogy a 0,09-0,125 mm méretű 

frakció karakterisztikája nem jellemző a vegyes szemcseszerkezetű homoktömeg teljes 

mérettartományára. A homokminta dilatációja és szemcsemérete közötti kapcsolat 
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meghatározása során ezért a 0,09-0,125 mm és a 0,5-0,71 mm méretű frakciók eredményeit 

nem vettem figyelembe. Az összefüggés a vizsgált vegyes szemcseszerkezetű kvarchomok 

szemcseméret tartományának 95%-át fedi le. 

Az eredmények (6.10. ábra) alapján megállapítottam, hogy a szemcseméret növekedésével 

nő a kvarchomok maximális hőtágulása. Ennek oka, hogy a szemcseméret növekedésével 

csökken a szemcsék közötti érintkezési pontok száma és a rendszer belső súrlódása, ami 

miatt az előfeszített mintában a homokszemcsék erőhatással szemben történő elmozdulása 

kisebb mértékben akadályozott. A szemcseméret növekedésével nő a minták maradó 

dilatációja is. Ennek oka, hogy a szemcseméret függvényében nő a maximális hőtágulás, 

a térfogatcsökkenés mértéke pedig közel azonos a különböző frakciók esetén. 

 

   
 a) b) 

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

 

6.4 Hevítési ciklus hatása a kvarchomok dilatációjára 

A 6.2 fejezetben bemutatott eredményeken látható, hogy a regenerált kvarchomok 

hőtágulása az új kvarchomokhoz képest alacsony. Fontos figyelembe venni, hogy a 

vizsgált minta egy többszöri öntési folyamaton átesett, így magas hőmérsékletre többször 

felhevült kvarchomok. A kvarchomok 6.2 és 6.3 fejezetben szereplő eredményein továbbá 

látható, hogy a minta térfogata 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 
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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. 

Az egyes ciklusok eredményeit az 6.11. ábra és az 6.12. ábra mutatja be. A dilatációs 

görbék maximuma és karakterisztikája is megváltozik a többszöri hevítés hatására. Az 573 

°C-ig lezajló térfogat növekedés mértéke folyamatosan csökken, míg a 950 °C körüli 

maximum a második ciklustól nem látható. A negyedik ciklus végén már nem volt 

tapasztalható maradó térfogatváltozás. 

 

   
 a) b) 

6.11. ábra A vizsgált kvarchomok hőtágulása az 1. (a) és a 2. (b) ciklus után 
 

   
 a) b) 

6.12. ábra A vizsgált kvarchomok hőtágulása a 3. (a) és a 4. (b) ciklus után 
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Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a maximális és a maradó hőtágulás a 

hevítési ciklusok számának növekedésével csökken (6.13. ábra). A 2.1 fejezetben láthattuk 

(2.1. ábra), hogy a kvarc adott hőmérsékleteken allotróp átalakulásokon megy át, amelyek 

közül az α-kvarc ↔ β-kvarc átmenet gyors és reverzibilis, azonban a β-kvarc → β2-tridimit 

átalakulás egy rendkívül lassú folyamat. A β-kvarc hőmérséklete messze túlmelegedhet a 

stabilitási határokon anélkül, hogy az átalakulás bekövetkezne [51]. Így az 1100 °C-ra 

hevítés ellenére valószínű, hogy az irreverzibilis átalakulás nem zajlik le a minta teljes 

mennyiségében. Azonban minden egyes hevítési ciklussal nő az irreverzibilisen átalakult 

és csökken a hűlés során reverzibilisen visszaalakulni képes homokmennyiség. Az 

irreverzibilisen módosult kvarc (tridimit, vagy krisztobalit) a hőmérséklet növekedés 

hatására nem tágul olyan mértékben, mint az α-kvarcból β-kvarcba történő átalakulás 

során. A többször hevített kvarchomok minták dilatációs tulajdonságai közelítenek a 

regenerátum eredményeihez, amely a kvarchomok kvázi állandósult állapotának 

tekinthető. 

 

   
 a) b) 

6.13. ábra A vizsgált kvarchomok maximális (a) és maradó hőtágulása (b) a hevítési 
ciklusszám függvényében 
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7. Kötőanyag nélküli homokok fajlagos hőkapacitásának vizsgálata 

7.1 A mérési módszer bemutatása 

Az öntés során használt anyagok fajlagos hőkapacitását elengedhetetlen ismerni a 

hőtani számításokhoz, továbbá alapvetően befolyásolják a lezajló hőtranszport 

folyamatokat. Az öntészeti formázóanyagok tulajdonságára vonatkozó ismeretanyag 

azonban még mindig nem tökéletes. A későbbi számításaimhoz ezért meghatároztam a 

vizsgált alaphomokok fajlagos hőkapacitását a hőmérséklet függvényében. A mérésekhez 

egy Netzsch DSC 404 típusú differenciális pásztázó kalorimétert használtam (7.1. ábra). 

 

 
7.1. ábra A vizsgálatok során használt kaloriméter elvi ábrája [16] 

 

A mérés elméleti háttere a 3.3 fejezetben található. A fűtési-hűlési sebesség vizsgálataim 

során 10 °C/min, a maximális mérési hőmérséklet pedig 1100 °C volt. A dilatáció 

méréshez hasonlóan az értékeket nemcsak fűtés, hanem hűlés közben is regisztráltam. A 

bemért minta tömege az etalonnal megegyező, 0,0421 g volt.  

Az ellenőrzésként elvégzett derivatográfos mérés levegő atmoszférában zajlott, a fűtési 

sebesség szintén 10 °C/min, a maximális mérési hőmérséklet pedig 1100 °C volt. 
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7.2 Különböző típusú és szemcseméretű homokminták fajlagos hőkapacitása 

A 4.1 fejezetben bemutatott négyféle öntödei homok (kvarc, olivin, kromit, cirkon) 

fajlagos hőkapacitását a hőmérséklet függvényében a 7.2. ábra szemlélteti. Az 

eredményekből látható, hogy a cirkon homok fajhője a legalacsonyabb és kis mértékben 

nő a hőmérséklet emelkedésével, míg a kromit homok hőkapacitása magasabb értékről 

indul és meredekebben nő. Ezeken a görbéken nem figyelhető meg sem hőelvonással, sem 

hőfejlődéssel járó folyamat. Kvarchomok esetén azonban jelentős hőkapacitás változást 

okoz a lejátszódó allotróp átalakulás, 573 °C-on jelentős endoterm csúcsot láthatunk, míg 

olivin homok esetén a 810 °C körül látható exoterm csúcsot a forszterit képződése okozza 

[52, 53, 54]. A készülék csak állandó tömegű minta vizsgálatára alkalmas, ezért a 

gyantamaradvánnyal szennyezett regenerátum mérését nem tudtam elvégezni. 

 

 
7.2. ábra A vizsgált öntödei homokok fajlagos hőkapacitása a hőmérséklet függvényében 

 

A vizsgált homokok fajlagos hőkapacitás görbéin megfigyelhető endoterm és exoterm 

folyamatokat derivatográfos vizsgálatokkal ellenőriztem (7.3. ábra). Az ábrákon látszik, 

hogy a cirkon és kromit homokokban nem megy végbe átalakulás, szemben a kvarc és 

olivin homokokkal. Utóbbi két minta DTA görbéin is láthatóak a hőkapacitás 

diagramokkal megegyezően ~573 °C-on és ~810 °C-on lezajló átalakulások. Olivin homok 

esetén a forszterit képződést tömegváltozás is kíséri. 
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 a) b) 

  
 c) d) 
7.3. ábra A vizsgált öntödei kvarc (a), olivin (b), kromit (c) és cirkon (d) homokok DTA 

és termogravimetriás görbéi a hőmérséklet függvényében 
 

Öntés során azonban nemcsak a felhevülés, hanem a lehűlés közben lezajló hőkapacitás 

változás is hatással van a forma hőelvonó képességére, továbbá a homokokban esetlegesen 

lezajló átalakulások befolyásolják a forma/mag dilatációját is. A hőtágulás eredményeken 

is látható, hogy a kvarchomokban hűlés közben is lejátszódnak térfogatváltozással járó 

átalakulások. Annak megállapítására, hogy a kvarc és az olivin homok felhevülése során 

megfigyelt reakciók reverzibilisek-e, a kaloriméteres vizsgálatok eredményeit hűlés 

közben is regisztráltam, melyet a 7.4. ábra mutat be. Látható, hogy kvarchomok esetén az 

573 °C-on lezajló allotróp átalakulás reverzibilis, a hőmérséklet növekedés hatására 

végbemenő endoterm folyamat hűlés közben exoterm csúcsként jelentkezik a görbén, 

azonos hőmérsékleten és azonos abszolút értékkel. Az olivin homok eredményéből 

azonban egyértelműen megállapítható, hogy a hevítés hatására bekövetkező folyamat 

irreverzibilis, a hűlés közben regisztrált görbén nem látható markáns változás, a fajlagos 

hőkapacitás a hőmérséklet csökkenésével csökken. 
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 a) b) 

7.4. ábra A vizsgált kvarc (a) és olivin (b) homok fajlagos hőkapacitás változása a 
hőmérséklet függvényében fűtés és hűlés közben 

 

Ahhoz, hogy részletesebb információhoz jussak a vizsgált kvarchomok hőelvonó 

képességéről, tanulmányoztam a kvarchomok szemcseméretének a fajlagos hőkapacitásra 

gyakorolt hatását. Ehhez az egyes frakciókat külön-külön vizsgáltam meg. Az 

eredményeket a 7.5. ábra mutatja be. 

 

A fajlagos hőkapacitás görbék karakterisztikájukban hasonlóak, közel azonos értékről 

indulnak és 573 °C-ig hasonlóan növekednek. A α- és β-kvarc átalakulást kísérő fajhő 

változás eltérő mértékű, azonban a vizsgált kvarchomok nagymennyiségű (~10% 5.3. 

táblázat) szennyezőt tartalmaz és csak 90%-ban SiO2. A vizsgált rendszer szemcsés, a 

minta tömege pedig rendkívül kicsi, ezért a mintavétel nagymértékben befolyásolja az 

eredményeket. A mintában lévő szennyezőanyagok csökkentik a csúcsértéket. 
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 a) b) 

 
 c) d) 

 
 e) f) 

7.5. ábra A vizsgált kvarchomok különböző frakcióinak fajlagos hőkapacitása a 
hőmérséklet függvényében  
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8. A formázóanyagok hőelnyelési tulajdonságainak vizsgálata 

A 3.6 fejezetben bemutatott termikus analízis segítségével alaposabb ismeretekhez 

juthatunk a formázókeverékek hőfizikai tulajdonságaira vonatkozóan. A módszer hátránya 

azonban, hogy a vizsgálatok kötött, pl. műgyantás magokon [46, 47, 48] lettek elvégezve, 

így a kapott eredmények 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 bemutatott módszer (3.6 fejezetben) továbbfejlesztésével 

végeztem el.  

 

8.1 Saját fejlesztésű mérési módszer bemutatása 

A kötőanyag nélküli homok vizsgálatához speciális technikára van szükség, mert a 

cél az eredeti módszer során használt 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 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.  

 

8.1. táblázat A termikus analízishez előkészített homokminták adatai 

Homokminta Sűrűség, 
gcm-3 

Minta 
térfogata, cm3 

Térfogatsűrűség, 
gcm-3 

Töltőtömeg, 
g 

Kvarchomok 2,65 33,49 1,37 46,07 
Olivin homok 3,3 33,49 1,65 55,57 
Kromit homok 4,3 33,49 2,35 78,59 
Cirkon homok 4,7 33,49 2,43 81,56 

Regenerált kvarc 2,65 33,49 1,37 46,07 
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A 8.1. táblázatban szereplő tömegű homokokkal töltöttem meg a mintatartókat, így 

biztosítva az azonos granulometriai tulajdonságokat és tömörítettséget minden minta 

esetében. A számítás alapjául a kvarchomok töltőtömegét vettem, melyet 

térfogatállandóságig tömörítettem. A méréshez előkészített próbatestet szemlélteti a 8.1. 

ábra. 

 
8.1. ábra Kötőanyagot nem tartalmazó homokminta mérési összeállítása 

 

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 

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. 

 

8.2 Különböző homoktípusok hőelnyelési tulajdonságai 

Az alaphomokok termikus analízise által megismerhető a tűzálló mátrix szerepe az 

öntés közben lezajló hőelvonási folyamatokban, amely hozzásegít a kívánt elvárásoknak 

leginkább megfelelő anyag kiválasztásában (pl. nagyobb hőelvonó képességű alaphomok 

alkalmazása a gyorsabb hűtés, így a dermedési idő csökkentése érdekében). 
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A termikus analízis elsődleges eredményei a próbatest két pontjában regisztrált felhevülési 

görbék (8.2. ábra - 8.6. ábra). Az adatokat a hőmérséklet kiegyenlítődéséig regisztráltam, 

amely időben eltért az egyes homoktípusoknál. A mintákat vizsgálat előtt 2 órán át 

kiszárítottam, ennek ellenére megfigyelhető a görbéken, hogy a 100-130 °C közötti 

tartományban a hőmérséklet növekedése lelassul. Ezek a jelentős sebességváltozások a 

hőmérséklet idő szerinti derivált görbéin még markánsabban jelentkeznek. A tiszta és 

regenerált kvarchomok esetén a középpontban mért felhevülési és felhevülési sebesség 

görbéken jól látható továbbá az allotróp átalakulási endoterm folyamat. 

   
 a) b) 

8.2. ábra A vizsgált kvarchomok felmelegedési görbéi a próbatest két pontjában (a) és 
felmelegedési sebessége a próbatest középpontjában (b) 

   
 a) b) 

8.3. ábra A vizsgált olivin homok felmelegedési görbéi a próbatest két pontjában (a) és 
felmelegedési sebessége a próbatest középpontjában (b) 
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 a) b) 
8.4. ábra A vizsgált kromit homok felmelegedési görbéi a próbatest két pontjában (a) és 

felmelegedési sebessége a próbatest középpontjában (b) 
 

   
 a) b) 
8.5. ábra A vizsgált cirkon homok felmelegedési görbéi a próbatest két pontjában (a) és 

felmelegedési sebessége a próbatest középpontjában (b) 
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 a) b) 

8.6. ábra A vizsgált regenerált kvarchomok felmelegedési görbéi a próbatest két 
pontjában (a) és felmelegedési sebessége a próbatest középpontjában (b) 

 

A mért hőmérséklet adatokat felhasználva a 3.6 fejezetben bemutatott Fourier-féle 

termikus analízissel meghatároztam az egyes homoktípusokban lezajló átalakulási 

folyamatok által elnyelt fajlagos hőmennyiséget a próbatest középpontjában mért 600 °C-

ig történő felmelegedés esetén. A számítások során meghatároztam a homokminta 

felmelegítéséhez szükséges fajlagos hőmennyiséget is (8.2. táblázat). Előbbi magában 

foglal minden átalakuláshoz szükséges hőmennyiséget, mint például a nedvességtartalom 

elpárolgásához szükséges hőt, valamint a homokminták esetleges allotróp átalakulásához 

szükséges energiát is. A számításhoz felhasználtam a korábbi méréseim során, 

kaloriméterrel meghatározott fajlagos hőkapacitás értékeket.  

A kapott eredmények azt jelentik, hogy míg azt feltételeznénk, hogy egy szárított 

homokmintának a hőelnyelése megegyezik az anyag fajlagos hőkapacitásából és 

sűrűségéből adódó értékkel, addig további hőelvonással kell számolni.  

 

A tiszta alaphomokok fajlagos hűtő hatása jelentősen eltér. A különböző homokok által 

100-600 °C között elnyelt hőmennyiség értékeket tömeg- és térfogategységre 

vonatkoztatva is meghatároztam. Nagyon fontos szempont, hogy az értékek 

tömegegységre, vagy térfogatra vonatkoznak, mert a vizsgált homoktípusok sűrűsége 

különböző. Ezek alapján bár a cirkon homoknak van tömegegységre vonatkoztatva a 

legkisebb hőelvonó képessége, térfogategységre vonatkoztatva viszont a legnagyobb. Az 

olivin és kromit közötti sorrend is megváltozik. 
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8.2. táblázat A különböző típusú öntödei homokok által elvont hő mennyisége 

Homok 
típusa 

Felmelegítéshez 
szükséges 

hőmennyiség, 
kJkg-1 

Átalakulások által 
elnyelt 

hőmennyiség, 
kJkg-1 

Teljes elnyelt 
hőmennyiség, 

kJkg-1 

Teljes elnyelt 
hőmennyiség, 

kJm-3 

Kvarc 520 98 618 852840 
Olivin 565 71 636 1049400 
Kromit 429 72 501 1177350 
Cirkon 358 70 499 1215065 

 

A vizsgált mintákban a különböző hőelnyeléssel járó folyamatok a próbatest 

középpontjában mért hőmérséklet függvényében a hőelnyelési intenzitás (8.7. ábra - 8.9. 

ábra (a), 8.10. ábra) és az elnyelt hőmennyiség részarányát bemutató görbéken (8.7. ábra - 

8.9. ábra (b), 8.11. ábra) tanulmányozható részletesen.  

Az előzőekben bemutatott eredményeken tapasztalt 100 °C körüli felmelegedési sebesség 

csökkenést okozó folyamat a hőelnyelés intenzitást nagymértékben megnöveli. 

Feltételezhető ezáltal, hogy a vizsgált alaphomokoknak jelentős tapadó 

nedvességtartalmuk van, amelynek elpárolgásához plusz energia szükséges. Nem 

hanyagolható el továbbá a minták pórusaiban lévő levegő mennyisége, amely a 

hőmérséklet növekedés hatására kitágul és a hőelemeket védő csöveken át távozik, 

bizonyos mennyiségű hőt szállítva magával. A mérések során a levegő hirtelen, nagy 

nyomással történő távozását tapasztaltam a kvarccsövekből, mikor a próbatest középpontja 

elérte a 100 °C körüli hőmérsékletet. Ez nyomás felépülését jelzi a próbatesten belül. 

   
 a) b 
8.7. ábra A hőelnyelés intenzitása (a) és az elnyelt hőmennyiség részaránya (b) a vizsgált 

olivin homok esetén a próbatest középpontjában mért hőmérséklet függvényében 
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 a) b) 
8.8. ábra A hőelnyelés intenzitása (a) és az elnyelt hőmennyiség részaránya (b) a vizsgált 

kromit homok esetén a próbatest középpontjában mért hőmérséklet függvényében 
 

   
 a) b) 
8.9. ábra A hőelnyelés intenzitása (a) és az elnyelt hőmennyiség részaránya (b) a vizsgált 

cirkon homok esetén a próbatest középpontjában mért hőmérséklet függvényében 
 

A tiszta, valamint a regenerált kvarchomok eredményeit egy diagramon ábrázolva látható, 

hogy a két anyagban lejátszódó hőelnyelési folyamatok eltérnek egymástól. A két görbe 

(és L érték) különbsége a mechanikus regenerálás során a homokszemcse felületén maradt 

gyantához köthető, melynek lebomlása az eredmények alapján a 150-500 °C közötti 

intervallumban zajlik és szám szerint 109 kJkg-1 hőelnyeléssel jár. A kvarc allotróp 

átalakulása mindkét minta esetén megnöveli a hőelvonás sebességét 573 °C körül. 

DOI: 10.14750/ME.2016.030



74 
 

 

 
8.10. ábra A hőelnyelés intenzitása a vizsgált kvarchomok és regenerált kvarchomok 

esetén a próbatest középpontjában mért hőmérséklet függvényében 
 

   
 a) b 

8.11. ábra Az elnyelt hőmennyiség részaránya a vizsgált kvarc (a) és regenerált kvarc 
homok (b) esetén a próbatest középpontjában mért hőmérséklet függvényében 

 

8.3 Különböző kötőanyagrendszerek hőelnyelési tulajdonságai 

Az előző fejezetben 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 
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értékek. A különböző kötőanyagrendszerek hatását a hőfizikai tulajdonságokra azonos, 2% 

kötőanyag tartalmú formázókeverékeken tanulmányoztam, melyeket a 2.1 fejezetben 

mutattam be részletesen. A keverékek alapjául az 5.1. fejezetben ismertetett vegyes 

szemcseszerkezetű kvarchomokot használtam, melyet a kötőanyag nélküli homokok adott 

frakciójának termikus analízise alkalmával szintén megmértem. A továbbiakban ennek 

eredményét vettem a számítások alapjául.  

A mérési elrendezés és a mérés menete a 3.6 és 8.1 fejezetben bemutatottal megegyező. A 

mintákat az előzőekhez hasonlóan közvetlenül a kísérlet előtt 105 °C-on 2 órán keresztül 

szárítottam, majd exszikkátorban hagytam lehűlni.  

 

8.3.1 Furán gyantás hot-box kötőanyagrendszer hőelnyelési tulajdonságai 

A hot-box keveréket az 5.4. táblázatban bemutatott összetétellel készítettem el 2x1 perc 

keverési idővel. A keveréket 200 °C hőmérsékletű magszekrénybe lőttem. A bemutatott 

görbéken (8.12. ábra) jól látszik, hogy a kötőanyagos minta hamarabb melegszik fel és 100 

°C felett a két görbe eltávolodik egymástól. Ezt a kötőanyag lebomlása során keletkezett 

gáz áramlása okozza, a konvektív hőátadás bekapcsolódik a hőtranszport folyamatokba.  

 

 
 a) b) 

8.12. ábra Felmelegedési görbék a próbatest szélén (a) és a középpontban (b) a vizsgált 
furán gyantás keverék és tiszta kvarchomok esetén 

 
A keverék és az annak alapjául szolgáló tiszta kvarchomok hőelnyelési intenzitását 

egymáson ábrázolva (8.13. ábra) látható, hogy a görbe melyik része vonatkozik a 
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kötőanyagrendszerre. A görbe első maximuma a keverék plusz nedvességtartalmának 

elpárolgásához, míg a második és harmadik a gyanta bomlásához tartozik.  

 

 
 a) b) 
8.13. ábra A hőelnyelés intenzitása a vizsgált furán gyantás keverék és a kvarchomok (a), 

valamint a furán gyantás kötőanyagrendszer (b) esetén 
 
A 8.1 fejezetben bemutatott fejlesztés segítségével szétválasztottam a formázókeveréken 

belül az alaphomok és a kötőanyagrendszer által elnyelt hő mennyiségét. Az eredményeket 

a 8.3. táblázat tartalmazza. 

 

8.3. táblázat A furán gyantás keverék és alkotói által elnyelt hőmennyiség 

Minta 
Átalakulások által 

elnyelt hőmennyiség, 
kJkg-1 

2%-os hot-box keverék 191 
Tiszta kvarchomok 98 

2% furán gyantás hot-box 
kötőanyagrendszer 

93 

 

8.3.2 Önkötő fenol gyantás kötőanyagrendszer hőelnyelési tulajdonságai 

A fenol gyantás keveréket az 5.4. táblázatban szereplő recept szerint készítettem el, 2x1 

perc keverési idővel. A próbatestet kézzel tömörítettem, amely ezután szobahőmérsékleten 

polimerizálódott. A fenol gyantás keverék és a tiszta kvarchomok felmelegedési görbéit a 

8.14. ábra szemlélteti.  
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 a) b) 

8.14. ábra Felmelegedési görbék a próbatest szélén (a) és a középpontban (b) a vizsgált 
fenol gyantás keverék és tiszta kvarchomok esetén 

 
A hőelnyelési intenzitást a keverékre és az alaphomokra és külön a kötőanyagrendszerre 

vonatkozóan a 8.15. ábra szemlélteti. A furán gyantás eredményekkel ellentétben a fenol 

gyantás kötőanyagrendszer lebomlása, ezáltal a hőelvonás intenzitása az olvadéktól 

egyenletesebb. A keverék és alkotói által elnyelt hőmennyiségek a 8.4. táblázatban 

találhatóak. 

 

 
 a) b) 
8.15. ábra A hőelnyelés intenzitása a vizsgált fenol gyantás keverék és a kvarchomok (a), 

valamint a fenol gyantás kötőanyagrendszer (b) esetén  
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8.4. táblázat A fenol gyantás keverék és alkotói által elnyelt hőmennyiség 

Minta 
Átalakulások által 

elnyelt hőmennyiség, 
kJkg-1 

2%-os fenol gyantás 
keverék 

228 

Tiszta kvarchomok 98 
2% fenol gyantás önkötő 

kötőanyagrendszer 
130 

 

8.3.3 Epoxi gyantás kötőanyagrendszer hőelnyelési tulajdonságai 

Az epoxi gyantás próbatest a magszekrénybe lövés után szobahőmérsékleten, SO2 

gázátfúvás hatására polimerizálódott. A felmelegedési görbéket a középpontban és a 

próbatest szélén a 8.16. ábra mutatja be. 

 

 
 a) b) 

8.16. ábra Felmelegedési görbék a próbatest szélén (a) és a középpontban (b) a vizsgált 
epoxi gyantás keverék és tiszta kvarchomok esetén 

 

A hőelnyelési intenzitás görbék (8.17. ábra) alapján megállapítható, hogy az epoxi gyantás 

kötőanyagrendszer lebomlása teljesen eltérő karakterisztikájú mind a vizsgált furán, mind 

a fenol gyantás rendszerhez képest, több lépcsőben zajlik.  
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 a) b) 
8.17. ábra A hőelnyelés intenzitása a vizsgált epoxi gyantás keverék és a kvarchomok (a), 

valamint az epoxi gyantás kötőanyagrendszer (b) esetén 
 

A 200 °C-on megfigyelhető csúccsal kezdődően a kötőanyag lebomlása egészen ~560 °C-

ig zajlik jelentős hőelvonás mellett. A vizsgált kötőanyagrendszerek közül az epoxi 

gyantásnak van a legnagyobb hőelvonó képessége (8.5. táblázat). 

 

8.5. táblázat Az epoxi gyantás keverék és alkotói által elnyelt hőmennyiség 

Minta 
Átalakulások által 

elnyelt hőmennyiség, 
kJkg-1 

2%-os epoxi gyantás 
keverék 

263 

Tiszta kvarchomok 98 
2% epoxi gyantás 
kötőanyagrendszer 

165 

 

8.3.4 Szervetlen kötőanyagrendszer hőelnyelési tulajdonságai 

A módosított vízüveges keveréket 2x1 perc keverés után maglövőgép segítségével 

készítettem el. A magszekrény hőmérséklete 185 °C volt. A kapott felmelegedési görbéken 

(8.18. ábra) is látható, hogy a vizsgált keverékek közül ennek a kötőanyagrendszernek az 

eredményei térnek el a legkisebb mértékben a tiszta alaphomok tulajdonságaitól.  
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 a) b) 

8.18. ábra Felmelegedési görbék a próbatest szélén (a) és a középpontban (b) 2%-os 
szervetlen kötőanyagos keverék és tiszta kvarchomok esetén 

 

A kötőanyagrendszer lebomlása teljesen egyenletesen zajlott a hőmérséklet függvényében 

(8.19. ábra) és a legkisebb hőelvonással járt a vizsgált anyagok közül (8.6. táblázat). 

 

 
 a) b) 

8.19. ábra A hőelnyelés intenzitása a vizsgált szervetlen kötőanyagos keverék és a 
kvarchomok (a), valamint a szervetlen kötőanyagrendszer (b) esetén 
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8.6. táblázat A szervetlen kötőanyagos keverék és alkotói által elnyelt hőmennyiség 

Minta 
Átalakulások által 

elnyelt hőmennyiség, 
kJkg-1 

2%-os szervetlen keverék 112 
Tiszta kvarchomok 98 

2% szervetlen 
kötőanyagrendszer 

14 

 

8.4 Különböző mennyiségű kötőanyag hatása a keverék hőelnyelési 

tulajdonságaira 

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. Az eredményeket összehasonlítottam a keverék 

alapjaként használt vegyes szemcseszerkezetű kvarchomok eredményével, amely a 

hőelvonó képesség-kötőanyagtartalom összefüggés nulla pontja. A különböző kötőanyag 

tartalmú keverékek felmelegedési görbéit a 8.20. ábra mutatja be. A hőelnyelési intenzitás 

görbéken (8.21. ábra) megfigyelhető, hogy a kötőanyag tartalom növekedésével változik a 

hőelvonás karakterisztikája is. 

 

 
 a) b) 
8.20. ábra Felmelegedési görbék a próbatest szélén (a) és a középpontban (b) különböző 

gyantatartalmú keverékek esetén 
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 a) b) 

 
c) 

8.21. ábra A hőelnyelés intenzitása az 1% (a), 2% (b) és 3% (c) gyantatartalmú keverék 
és a kvarchomok esetén 

 

Az 1% gyantatartalmú keverék esetén a nedvességtartalom elpárolgása után az első 

jelentős hőelvonással járó jelenség 260 °C körül játszódik le. A 2 és 3%-os keverékeknél 

ezzel szemben alacsonyabb hőmérsékleten, ~180 °C-on is zajlik bomlási folyamat, amely 

a kötőanyag tartalom növekedésével egyre intenzívebb hőelvonást okoz (08.22. ábra). 
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8.22. ábra A különböző kötőanyag mennyiségek hőelnyelési intenzitása 

 

Az elnyelt hőmennyiség értékek a különböző gyantatartalmú keverékek esetén lineárisan 

nőnek (8.23. ábra, 8.7. táblázat), ennek értelmében hasonlóan változik a kötőanyag 

mennyiség függvényében a magok hőelvonó képessége is.  

 

 
8.23. ábra Összefüggés az elnyelt 

hőmennyiség és a keverék 
gyantatartalma között 

 

8.7. táblázat Az átalakulási folyamatok 
által elnyelt hőmennyiség értékek eltérő 
gyantatartalmú keverékek esetén 

Kötőanyag mennyisége 
a keverékben 

Átalakulások 
által elnyelt 

hőmennyiség, 
kJkg-1 

1% furán gyanta 155 
2% furán gyanta 191 
3% furán gyanta 217 
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9. Eredmények ellenőrzése 

A mérések eredményéből különböző hőfizikai tulajdonságokat határoztam meg. A 

számítások helyességét egy már létező szimulációs modell segítségével ellenőriztem le (4. 

fejezet) [50]. A modell az CV-FDM (Control Volume based Finite Difference Method) 

módszerként ismert numerikus eljárást használja. A kísérleti körülményeknek megfelelően 

gömb koordináta rendszerben történik a formázóanyagokban kondukció útján történő 

egydimenziós hőterjedés szimulációja. A számítás részletei a 4. fejezetben találhatóak. A 

program a felhasználó által megadott anyagtulajdonságokkal végzi el a számítást. A kötő- 

és adalékanyagot nem tartalmazó öntödei homokok mérési eredményeit behelyettesítve 

leszimuláltam a 680±10 °C-os alumínium olvadékba merülő, 0,18-0,25 mm közötti 

szemcseméretű kvarchomokból álló, 40 mm átmérőjű gömb felhevülését. A szimuláció 

eredményét a gömb középpontjában és a szélétől 10 mm távolságra összehasonlítottam a 

mért felmelegedési görbékkel (9.1. ábra), melynek segítségével információt kapok a 

modellezéshez használt, általam meghatározott anyagtulajdonságok pontosságáról. 

 
9.1. ábra A kvarchomok minta termikus analízis során mért és a szimulációval 

meghatározott felhevülési görbéi 
 

A szimulált értékek jól közelítik a méréssel meghatározott értékeket, az egyes 

hőelnyeléssel járó folyamatok (~100 °C, ~573 °C) megjelennek a szimulált felhevülési 

görbéken is. Az eltérés oka, hogy a modell csak a kondukció útján terjedő hőtranszporttal 

számol, tehát a nedvességtartalom elpárolgása és a pórusokban lévő levegő tágulása által 

áramlással szállított hőt nem veszi figyelembe. A téma legfőbb fejlesztési iránya ennek a 

területnek a további kutatása.  
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10. 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, 

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, 
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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.  

  

DOI: 10.14750/ME.2016.030



87 
 

11. Summary 

The thesis focuses on the thermophysical properties of moulding materials. The goal 

was to gain detailed knowledge about the high temperature behaviour of basic foundry 

aggregates and different types of binders separately. 

 

For this purpose, the granulometric and thermal properties of moulding aggregates were 

studied first. Scientific literature is contradictory on the thermal expansion of various 

aggregate types and research works differ in sample preparation, measurement settings etc. 

To gain results that are comparable, the measurements were performed under constant 

conditions. The effects of grain size and several heat treatment cycles on the expansion of 

silica sand were studied. Since the length change of the samples was also registered during 

cooling, residual expansion of samples made of silica, olivine and zircon sand was 

observed. Linear correlation between grain size and maximum expansion was found, as 

well as between grain size and residual expansion. It was also stated that the maximum and 

residual expansion decrease with increasing heat treatment cycles. The results help 

foundrymen preventing expansion related casting defects and may open up new 

possibilities for thermally stable sand production. Compared to reclaimed silica, the 

pretreated new silica may have the same low expansion and thermal stability without the 

disadvantages of the presence of remained resin. 

 

Heat capacity of unbonded moulding aggregates was measured to study the reversible and 

irreversible transitions taking place. The results are useful in thermophysical calculations. 

 

The last part of the thesis deals with the Fourier thermal analysis method, which is suitable 

for measuring thermophysical properties of moulding materials in foundry conditions. The 

method was further developed by the author and various types of unbonded aggregates 

were investigated. By means of the results heat absorption characteristics of mixtures can 

be separated into their components. The results are suitable to develop the database of 

casting simulation software solutions regarding to moulding materials. The novel 

knowledge also contributes to the production moulds and cores with desired thermal 

properties, even locally by using the brand new 3D printing technique. 
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12. 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 
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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. 
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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 (L, 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: 
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Lhot-box furán keverék = 39,3∙Xgy + 106,3 

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

 Xgy = gyantatartalom, % 

 R2 = 0,97 

A fenti összefüggés az alábbi peremfeltételek mellett érvényes: 

− a gyantatartalom:katalizátor arány 3:1 

− 0 ≤ Xgy ≤ 3 
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