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1. Jelölésjegyzék
Az alábbi táblázatban az értekezésben többször előforduló jelöléseket ismertetem. Abban az
esetben, ha fizikai mennyiséget is lehet hozzá rendelni, akkor azt a mértékegység oszlopban
közlöm. A ritkán alkalmazott jelöléseket első előfordulási helyükön ismertetem. A szövegben
a kémiai elemek vegyjele után a %-jel százalékban kifejezett tömegrészarányt jelent.
Latin betűk:
Jelölés
E
N
R
Rm
Rp0,2
A
b
C
ΔKth
ΔK
Dgeo
L

Jelentése, értelmezése
Young-féle rugalmassági modulus
ciklusszám a tönkremenetelig
feszültségaszimmetria tényező (terhelésaszimmetria tényező)
szakítószilárdság
terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár
százalékos szakadási nyúlás
kifáradási határ kitevője
kifáradási határ együtthatója
kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbérték
feszültségintenzitási tényező változása
geometriai sajátosságok alapján illesztett görbe paramétere
hibaméret
Murakami értelmezésében a hiba geometriai tényezője

√𝐴
hibafelület
A
Dv
hibatérfogat
D (Ø) zsákfurat átmérője
h
zsákfurat mélysége
Görög betűk:

Jelölés Jelentése, értelmezése
ρ
sűrűség
ν
Poisson-tényező
σamp
feszültségamplitúdó
σmax
feszültség legnagyobb értéke
σmin
feszültség legkisebb értéke
σátl
középfeszültség
Ψ
gömbszerűségi tényező
α
geometriai tényező a hiba elhelyezkedése alapján
Rövidítések:
Jelölés
A és (HPDC)
V és (VPDC)
hk
S

Mértékegysége
GPa
MPa
MPa
%
MPa m0,5
MPa m0,5
MPa m0,25
mm
mm (√𝑚𝑚2 )
mm2
mm3
mm
mm
Mértékegysége
g cm-3
MPa
MPa
MPa
MPa
-

Jelentése, értelmezése
öntés hagyományos kilevegőzéssel (high pressure die casting)
öntés vákuumos kilevegőzéssel (vacuum-assisted high pressure die casting)
hibamentes kifáradás
alaktényező
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2. Bevezetés
Az autóipar nagy sorozatban gyártott könnyűfém termékeivel szemben állított elvárások
közül napjainkban mind a gyártó, mind pedig a felhasználói oldalról, kiemelkednek az
energiahatékonyság, újra-felhasználhatóság, gazdaságosság, funkcióintegritás igényei [1, 2].
Fontos megjegyezni, hogy a mának kiemelt szerepe van, mert a támasztott követelményeknek
való megfeleltetés sokkal több szempontú, mint a felsoroltak, de ma ezek a legfontosabbak. A
kiemelt igényeknek minden esetben oka van. Az energiahatékonyság nem is csak igény, sokkal
inkább kényszer [3]. Az újra-felhasználhatóság elsősorban az alapanyagra vonatkozik, és a
használatból történő kivezetés vagy tönkremenetel után válik hangsúlyossá [4]. A
gazdaságosság kettős igény, egyrészt a gyártó piacon maradását segíti (munkahelyteremtés),
másrészt a felhasználónak üzemeltetési előnyt biztosít (fogyasztáscsökkenés). Végezetül a
funkcióintegráció igénye, amellyel több részegységet és azok szerelését is kiválthatjuk, ezt
jellemzően egy szerelési egység generációkon átívelő fejlesztése eredményezi. A
gyártástechnológia fejlesztése nagy és összetett hatást gyakorol az iparra és ezen keresztül a
kiemelt igények megvalósítására. A technológiafejlesztés hatását több tudományág
vizsgálhatja, a munkámban ezek anyagtechnológiára gyakorolt hatását vizsgálom.
A gondolatmenetemet és valós műszaki értelmezését egy autóipari öntvény alkatrészen
keresztül szemléltetem. Az autóipar meghatározó igényformáló ágazat, a fejlesztés eredménye
emberéletet menthet, egészséget befolyásol(hat), akár közvetlenül. A kritériumok teljesülése az
iparág társadalomra gyakorolt hatása miatt kiemelten fontos. A tömegtermelés (nagy
darabszám) nagy szervezettséget és megfontolt műszaki fejlesztést igényel. Bármely
gépjárművet tanulmányozva a felhasznált anyagok (acél, alumínium, üveg stb.), és gyártási
eljárások (képlékenyalakítás, öntés stb.) széles skáláját találjuk [5, 6]. A járművek öntött
alumínium alkatrészeinek darabszáma és tömegaránya egyaránt nagy [7]. Az alumínium
könnyűfém ötvözetek alkalmazása csökkenti a járművek össztömegét, ezen keresztül csökkenti
az üzemanyag-fogyasztást, a károsanyag-kibocsátást, és kedvező irányba befolyásolja az
alapanyag újra-felhasználhatóságot [8]. Az öntés mint technológia kielégíti a gazdaságos,
energiahatékony gyártást. Az öntéssel gyártható termékek geometriai bonyolultsága a
funkcióintegráció igényét is képes előmozdítani.
Az öntési eljárások sokoldalú előnyt biztosítanak a felsorolt igények kielégítésére, az
eljárásváltozatok nagy számban elérhetőek (homokformába történő öntés, precíziós öntés,
kokillaöntés, nyomásos öntés stb.) [9]. A tartóelemek vagy szerkezeti alkatrészek gyártására
többek között kedvező a nyomásos öntés. Az előnyös sajátosságok elsősorban a jó
automatizálhatóságban és a precíz anyagszerkezeti, geometriai ismétlési pontosságban rejlenek
[10]. A kész öntvények egy lépésben nyerik el bonyolult, összetett alakjukat és méretpontos,
sokszor forgácsolást sem igénylő állapotukat („near-net-shape manufacturing process”) [11].
Az öntvények minőségét (nyomástömörség, szilárdság, felületi minőség, méretpontosság)
eltérő paraméter-kombinációkkal lehet előállítani. A késztermék felületi minősége az
öntőszerszám formaüregének a felületi minőségétől és a megfelelő paraméterektől egyaránt
függ. A felsorolt eljárásváltozatok közül a nyomásos öntés szavatolja a legkedvezőbb öntési
ciklusidőt [12]. Az öntőszerszám-betétek pontos hőháztartása biztosítja a gyors és intenzív
hűtést, így a rövid ciklusidőt és az öntvénykéreg finom szemcseszerkezetét is elősegíti.
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A nyomásos öntés több változata terjedt el [13]. Azonban egységes tulajdonságuk, hogy az
olvadt fémet nagy sebességgel juttatják a formaüregbe és az olvadék dermedése közben
jelentkező térfogatváltozással, vagyis a zsugorodással szemben, utánnyomással hatnak ellen.
Ezzel az ellennyomással csökkentve a gyors hűtésből adódó térfogatváltozás okozta
anyagfolytonossági hibák méretét és számosságát [9]. Az eljárásváltozatok lehetőséget
biztosítanak az eltérő mértékű nyomásra: kis nyomású vagy nyomásos öntés. További
változatokat eredményez, az olvadt fémet a szerszámba juttató töltőkamra temperálása is:
hideg- vagy melegkamrás eljárások. Azonban a melegkamrás nyomásos öntés esetén a teljes
öntőegység az olvasztó vagy hőntartó kemencében lévő olvadék szintje alá merül.
A számtalan kedvező tulajdonság mellett azonban szót kell ejteni az eljárás nehézségeiről is.
A hátrányok között említendő felhasználói oldalról az öntvények korlátozott méret és tömeg
tartománya. Az eljárás megbízhatóságát sok paraméter helyes beállítása eredményezi, ezek
megválasztása és kontrollálása szakképzett munkaerőt követel. A technológia megvalósítása
szerszámozási és berendezési oldalról egyaránt költséges. A gyártás szükségszerű velejárói az
öntvényhibák, amelyek változatossága, véletlenszerű elhelyezkedése, és az öntvényre gyakorolt
hatása kedvezőtlen [13]. A hibák megjelenésük helye (térfogati-, felületi-, mérethibák,
mechanikai hibák) szerint több csoportba sorolhatók. A szerszámgeometria bonyolultsága
közvetlen hatással van a szerszámtöltés során az olvadék turbulens áramlására [14]. Az olvadék
turbulens áramlása, különösen a szerszám kilevegőzés nélküli zsebek töltése közben,
bordakeresztezéseknél, vagy keresztmetszet változások környezetében (függetlenül a
vákuumos kilevegőztetésétől), a dermedés során anyagfolytonossági hibát okozhatnak [15]. Az
így keletkező hibák rontják a termék minőségét.
A geometriai összetettség, a funkcióintegráció csak bonyolultabb öntőszerszámmal
megvalósítható, amelyek egyre több bordát és keresztmetszet-változást tartalmaznak. A
tömegcsökkentés igénye, vagy azonos tömeg mellett növelt szilárdsági és élettartam elvárások
kielégítése, az öntvénygeometria módosításával valósítható meg. Azon a ponton túl, ahol az
adott alapanyag és geometria már nem képes az elvárt szilárdságot biztosítani, az alapanyag
szilárdságnövelése vagy cseréje lehetséges. A szilárdságnövelés az alapanyag változtatás nélkül
a hibák számának csökkentésével és addicionális technológiákkal (például hőkezelés) is
megvalósítható [16].
Az értekezésemben a nyomásos öntészeti módszerek közül a vízszintes hidegkamrás
nyomásos öntéssel előállított darabok inhomogenitásainak szilárdságra és élettartamra
gyakorolt hatásait vizsgálom az anyagtudomány módszereivel. A nyomásos öntési technológia
szükségszerű velejárója az anyagfolytonossági hiba. A munkám célja a vákuumos kilevegőzés
porozitásmennyiség-változásra gyakorolt hatásának a minősítése. Valamint, ezen keresztül a
mechanikai tulajdonságok, élettartam, kifáradási szilárdság változásának a számszerű
vizsgálata.
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3. Szakirodalmi összefoglaló
3.1. A nyomásos öntés folyamata
Az értekezésben bemutatott anyagvizsgálatokat vízszintes hidegkamrás nyomásos
öntőgépen gyártott próbatesteken végeztük. Nyomásos öntésről akkor beszélünk, ha a
fémolvadékot nagy sebességgel (20‒80 m s-1) juttatjuk az osztott fémszerszámba, és a
formaüregben dermedő fémre rendkívül nagy nyomással (500‒1500 bar) hatunk. Ezt a nyomást
utánnyomásnak nevezünk. Az eljárást jellemzően vékonyfalú (1‒8 mm) alkatrészek
gyártásához használják. A vízszintes elrendezés a szerszámzáró egység és a kamra
orientációjára utal, amit a 3.1. ábra szemléltet. A hidegkamra kifejezés pedig a töltőkamra
hőmérsékletére utal, a fémolvadék adag bejuttatását megelőzően, mivel a folyékony fémet az
öntést megelőzően egy hőntartó kemencében tároljuk. Ez a gépelrendezés kedvez a fémre ható
nagy nyomóerő gyors felépítésében, ezáltal a fémolvadék csak rövid ideig 0,5‒5 s tartózkodik
a kamrában [10].

3.1. ábra: A vízszintes elrendezésű, hidegkamrás nyomásos öntés vázlata és a fázisok szemléltetése

A nyomásos öntés folyamatait az ismétlődő ciklusban több műveletelemre lehet osztani [14].
Az egyes műveletek különböző mértékben, de jól automatizálhatók. Az első lépés a
szerszámfelek zárása 1), majd ezt követi a folyékony fém töltőkamrába juttatása 2). A harmadik
lépés a formaüreg töltése 3), vagyis az öntés, itt külön is kiemelve az utánnyomást. A negyedik
művelet a szerszámfelek nyitása 4), majd az öntvény eltávolítása (kilökés) a formaüregből 5).
Végezetül egy lépésben valósul meg a szerszámfelek hűtése és a leválasztóanyag felvitele 6).
Ezt követően a részműveletek ismétlődnek, és minden egyes ciklusban, műhely szóval élve
„lövésenként” egy öntvénycsokor jön létre. Egy (próbatesteket) tartalmazó öntvénycsokor a
3.2. ábrán látható, amely a beömlőrendszerből (bekötő- és elosztócsatorna, megvágás), az
öntvényekből, a túlfolyókból és a kilevegőző csatornából áll.
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3.2. ábra: Példa a nyomásos öntvénycsokorra és részeire [118]

Az öntés technológiai részfolyamatait elemezve érthetjük meg azok hatását az öntvény
minőségére. 1) A szerszámzárás és ezen keresztül a záróerő egy öntőgép jellemző, amely
kifejezi a szerszámfeleket összeszorító erőt, amely a dugattyún keresztül kifejtett szétfeszítő
nyomással szemben hat. 2) A töltőkamrába juttatott fémolvadékkal (gépi- vagy kézi
adagolással) a vízszintes kamra térfogatát 30‒60 %-ban feltöltjük. 3) Öntés közben a dugattyú
mozgása három fázisra osztható (3.1. ábra), ezekben a dugattyú és a fémolvadék sebessége
változik. Az első fázisban i) az olvadék a kamrából a beömlőrendszeren keresztül jut el a
formaüregbe. A beömlőrendszer részei (3.2. ábra) a bekötő- és elosztócsatorna, valamint a
megvágás. A megvágáson keresztül lép be az olvadék a formaüregbe, keresztmetszete
közvetlen hatással van az öntvény minőségére. A formaüreg adja az olvadék dermedését
követően az öntvény alakját. Az első fázisban az előre nyomuló olvadék a kamrából a
beömlőrendszeren keresztül eljut a megvágásig, a dugattyú sebessége 0,1‒0,5 m s-1. A második
fázisban ii) az olvadék átjut a rávágáson keresztül a darab alakját meghatározó formaüregbe, az
olvadt fém sebessége 20‒80 m s-1. A dugattyú mozgása juttatja a formaüregbe az olvadékot. A
formaüreg alakja az elérni kívánt alkatrész formája, az adott öntény alapanyagra jellemző
zsugorodási értékkel növelve. A zsugorodás értéke ötvözetenként változó, de az eutektikus AlSi (~12 % Si) összetételhez közeli ötvözeteknél 0,04‒0,06 % tartományba esik [9]. A precízen
megmunkált fémszerszám, és ezáltal az öntvény mérettűrése ±0,3 mm, akár nagy (50‒400 mm)
mérettartományban is. A formaüreg alakja jellemzően bonyolult, az üregbe jutó fémolvadék
turbulensen áramolva tölti fel azt, és a formaüregbe zárt gázok egy részét magába zárja. A
feltöltött formaüregből az olvadék a túlfolyóba és a kilevegőző csatornákba áramlik a dugattyú
további mozgásának hatására. A kilevegőzési járatok alakja jellemzően keskeny, nagyfelületű
csatorna, ahol a kontrollált szerszámhűtésnek is köszönhetően, az olvadék végül megdermed
(„elfagy”). A kontrollált hűtés pontos öntési ciklust biztosít azáltal, hogy adott hőmérsékletű és
tömegű olvadék dermedési ideje tervezhető. A kilevegőző csatornában időközben megdermedt
fém, mint egy dugó, megakadályozza az olvadék kijutását a formaüregből. A harmadik fázisban
iii) az utánnyomás szakaszában, a dermedő fém térfogati zsugorodását nagy nyomással (500‒
1500 bar) kompenzáljuk, ezzel ellenhatunk a zsugorodási üregek kialakulásának, és az
olvadékba bezáródott vagy bekeveredett gázok okozta gázporozitásokat összepréseljük. 4) A
teljes dermedést, és a meghatározott hőmérsékletre történő hűtést követően a szerszámfeleket
szétnyitjuk. Abban az esetben, ha vannak mozgó magok, azokat kényszermozgatással kihúzzuk
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az öntvényből, de az önténycsokor ekkor még a mozgó szerszámfélben marad. 5) A szétnyitást
követően, a mozgó szerszámfélből az öntvény a kilökőrendszer löki ki, de az ötvény a csokorral
együtt gépi vagy kézi mozgatással távolítjuk el. 6) A szabaddá vált álló- és mozgó
szerszámfeleket nem csak a belső csatornákban áramoltatott hűtőközeggel, hanem a felületre
juttatott leválasztó anyagokkal közvetlenül is hűtjük. A hűtő-kenő anyagok jellemzően
emulziók, vagyis víz és adalékanyagok elegye, ahol a víz a hűtést szolgálja, az adalékok célja
a következő öntvény könnyebb eltávolítása az acélszerszám felületéről.
„Az öntvény minőségét a gyártási folyamat egészének, egymás utáni lépéseinek színvonala
határozza meg, és az öntvény minősége nem lesz jobb, mint az egymásra épülő folyamatok
leggyengébb láncszeme …”, részidézet dr. Jónás Pál Könnyűfém öntészeti ismeretek című
könyvéből [9]. Mind a hat részművelet hatással van a minőségre, leginkább az öntés 3)
művelete, ami a fázisok paraméterei, és a fémolvadék dermedése miatt egyaránt kritikus
műveleti lépés. Amikor az öntvény minőségét vizsgáljuk egy adott paraméterháló mellett,
tulajdonképpen két kérdésre keressük a választ. Az első, hogy az öntvénnyel szemben
támasztott követelményeket (méretpontosság, mechanikai tulajdonságok, porozitás stb.) az
adott gyártmány hogyan teljesíti? A második, hogy a feltételek teljesülése milyen
feltételrendszer szerint érvényes a szériagyártás minden egyes darabjára? A válaszok
összetettek, az első kérdésre részben a disszertáció későbbi fejezeteiben kívánok választ adni,
a másodikra röviden és elméleti szinten itt.
A gyártás ciklikus ismétlődése csak szigorú ellenőrzések és a gyártó nagy műveleti fegyelme
esetén ad azonos gyártmány minőséget a termék teljes (gyártási) életciklusa alatt. Ennek oka,
hogy a berendezés paramétereit állandó felügyelet alatt tartva sem garantálható azok
állandósága (fázis paraméterek), a részegységek amortizációja folyamatos (szerszámfelület
állapota), valamint az alapanyagból olvasztott (kémiai összetétel) és kezelt fémolvadék
(tisztított, tárolt olvadék) állapota sem lesz állandó. Ezért egy adott termék teljes gyártási
életciklusa alatt a paraméterek folyamatos ellenőrzése és korrigálása, a szerszámok rendszeres
és tervezett karbantartása, valamint az alapanyag folyamatos ellenőrzése szükséges.

3.2. A nyomásos öntés vákuumos kilevegőzése
A szerszámba zárt levegő a formaüreg töltése közben részben bekeveredik, bezáródik az
olvadékba. A formaüreg nehezen kilevegőztethető hézagaiba a levegő beszorulhat, ezzel tovább
növelve a levegő bezáródásának az esélyét a formatöltés közben. A levegőben lévő oxigén az
alumínium olvadék felszínét folyamatosan oxidálja, amely oxidhártyát képez [17]. A forró 250‒
400 °C szerszámfelületre fújt emulzió egy része vízgőzzé és egyéb gázokká alakul. Az el nem
párolgott leválasztó anyag nedvesség formájában a szerszám felületén maradhat. A
töltőkamrába mozgó dugattyú járását kenőanyaggal (viasz, grafit, olaj) segítjük, a súrlódást
csökkentve. Az olvadék a töltőkamrával és a szerszámfelülettel érintkezve lehűl 660‒700 °C
hőmérsékletre, a kenőanyagokkal közvetlenül érintkezve azok égését okozza, amely füstöt és
gázokat eredményez. Az említett anyagok, azok gázai, gőzei a technológia szükségszerű
velejárói. Azonban a kenőanyagok nélkül a darab leválasztása a szerszámról nehézkesen
oldható meg, és a gyártás előnyös tulajdonságát biztosító rövid ciklusidőt sem lehetne tartani.
Niklas és munkatársai vizsgálták a kenőanyagok hatását az öntvényhibák keletkezésére és ezen
keresztül az öntvények mechanikai tulajdonságaira [18]. A keletkező gázok az öntvény
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minőségére közvetlenül hatnak, sőt azok utófeldolgozását (oldó hőkezelés, hegesztés stb.) akár
meg is akadályozhatják. A formaüregből a gőzök és a gázok eltávolítása ezért egy közvetlen és
hatásos minőségjavító lépés. Azonban fontos tény, hogy erre a műveleti lépésre csak rendkívül
rövid idő (0,2‒2 s) áll rendelkezésre.
A vákuumos kilevegőzés egy levegő-bezáródásokat csökkentő eljárás, technikailag a
kilevegőztetés támogatása egy külső egységgel. A vákuumos kilevegőzés egy nyomásos
öntészeti módszer, amikor a kilevegőzést egy külső vákuum berendezéssel támogatjuk úgy,
hogy a szerszámba záródott levegő nyomást a légköri nyomás érték alá csökkentjük. A
vákuumos kilevegőzés megvalósítására több ipari megoldás terjedt el. Az nyomásos öntészeti
módszerek elsősorban a rendszer felépítésében, a vákuum felépülésének folyamatában, és az
elérhető legkisebb formaüreglégnyomás értékben térnek el, ezek osztályozást a North Americal
Die Casting Association (NADCA) alapján mutatom be [19]. Az értekezésben vizsgált
próbatestek gyártását egy egykörös VDS gyártmányú vákuum rendszerrel végeztem, ennek elvi
felépítését a 3.3. ábra mutatja. A rendszer egy önálló vákuum berendezésből (tartály, szivattyú,
szeleprendszer), a szerszámra rögzített vákuumszelepből, és a kettőt összekötő rugalmas
csővezetékekből áll. A rendszert a nyomáscsökkentő szeleprendszer vezérli, a vákuum
kapcsolási jelet az öntőgép dugattyú útjeléből kapja.

3.3. ábra: A vákuumos kilevegőzésű vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés vázlata [118]

A vákuumozási megoldások lehetséges csoportosításai, a következők alapján: 1) a
vákuumszelep felépítése alapján, 2) a vákuum kapcsolás időzítése alapján, 3) az olvadékra
kifejtett hatása alapján. A vákuumos kilevegőzés megvalósítása a szelep felépítés alapján 1):
lehet i) mozgó elemet nem tartalmazó („Chill block”–Fondarex és VDS), és ii) mozgóelemes,
úgynevezett kinetikus szelep. A kinetikus megoldásban egy rugósszelep (Kinetic valve-OMC
és Prince) zárja a levegő útját. A mozgóelemes megoldás lehetséges egy pneumatikus
rendszerrel is, ami nagyméretű, robosztus egységet eredményez, elsősorban nagyméretű
öntvények gyártásához használják, azonban nem képes kis vákuum értéket (20‒50 mbar) elérni.
További megoldás a vákuumszelep kapcsolás időzítése 2): ha az egységet vezérlő jel nem az
öntőgépből jön, hanem egy PLC rendszer számol valós időben (Pfeiffer). Az olvadékra kifejtett
hatás alapján 3): ha a formaüreg vákuumot nem a kilevegőzésen keresztül valósítják meg,
hanem egy zárt rendszerből a levegőt, gázokat elszívva, egyúttal az olvadékot is a töltőkamrába
juttatják (Vacural, Alcoa AVDC, BDW Alcan) [20]. Speciális megoldás, ezeken kívül is létezik,
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pl.: a Yamaha CF, Suzuki, Honda, Toyota saját fejlesztéseiket 2002-ben jelentették be, de azokat
ipari forgalomba nem hozták, a működésüket nem publikálták.
A továbbiakban a kísérletekben is használt Fondarex és VDS rendszert részletezem. A
tartályban 5‒10 mbar vákuumot állít elő a vákuumszivattyú. A tartály méretét jellemzően
literben adják meg (100‒2000 l). A méretezés alapja a jelentős túlméretezés, ennek az oka, hogy
a formaüregben maradt gázok és folyadék térfogata a kis nyomás hatására az eredeti térfogat
többszörösére változik. A formaüreg 1‒8 l térfogatától függetlenül, a kilevegőzendő gáztérfogat
bonyolultan tervezhető. A vákuumszelep kilevegőző felülete jellemzően egy labirintus alakú,
réz- vagy acélötvözet tömb. A rézötvözet biztosítja a jó hővezetést, a labirintus járatok a
nagyfelületű, kistérfogatú csatornát, ahol a fém „elfagy”, megdermed. A vákuum berendezést
és a vákuumszelepet egy tömlővel kötjük össze. A tömlő nagy átmérőjű (20‒50 mm), és
lehetőség szerint görbület nélküli rövid cső (2‒4 m). Az öntés részművelete három fázisra
bontható (3.1. fejezet) a vákuumos kilevegőzés felépülését a fázisokon keresztül mutatom be a
következő, 3.4. ábra segítségével [21].

3.4. ábra: A vákuumos kilevegőzés folyamata az öntés fázisaival szinkronban szemléltetve [122]

Az 1. fázis a kamratöltés. A töltőkamra ekkor már ~50 %-ban folyékony fémmel van
feltöltve, a dugattyú álló helyzetből indul 0,1‒0,5 m s-1 sebességgel. A kis sebesség oka, hogy
a kamratöltés közben kialakuló hullámok ne okozzanak káros levegőbezáródást az olvadékban.
A vákuumos elszívás tehát a kamratöltés közben kapcsol be, azonban a vákuum mindaddig nem
tud felépülni, ameddig a dugattyú el nem zárja a töltőkamra betöltő nyílását. A formaüreg
átszellőztetése viszont beindul. A kamra betöltő nyílásának zárást követően, a kilevegőzésen
keresztül, a tömített szerszámban a nyomás értéke gyorsan, 0,5‒2,0 s alatt csökken 50‒100
mbar körüli értékre, egyúttal a dugattyú előrehaladásával a kamra telítődik az olvadékkal és
eléri a formaüreg határát, a megvágást. A vákuumos elszívás eközben folyamatosan működik,
ami további gázelszívást (evakuálást) biztosít. A 2. fázis a formatöltés. A dugattyú ekkor 2‒5
m s-1 sebességgel halad előre, ami a rávágáson átjutó fémnek 40‒80 m s-1 sebességet ad. A
vákuum értéke a formaüregben eléri a nyomás minimumát (~50 mbar). A kilevegőző
csatornába jutó fém rövid idő alatt megdermed, és a formaüreg megtelik folyékony fémmel. Az
öntő dugattyú hirtelen megáll, és az ütközéskor a mozgási energia főként nyomási energiává
alakul át, részben súrlódási hőenergiává. Az öntődugattyú szeleprendszere érzékeli ezt a
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nyomáslengést és ez indítja a harmadik fázist. A vákuumos elszívás mindvégig folyamatos, de
a kilevegőző szelepben dermedő fém lezárja a szerszámüreget, egyúttal egy mechanikus
érzékelőt működtet, és a nyomáscsökkentő szelep lekapcsolja az elszívást. Ez több praktikus
előnnyel is jár, mert a szivattyúnak nem kell állandóan a szelepeken keresztül a légköri nyomás
ellen hatnia, a csőrendszerbe nem jut szennyeződés stb. A 3. fázis az utánnyomás szakasza. A
vákuumos kilevegőzés nélkül, a folyékony fémbe keveredett levegő gázbezáródásokat hoz
létre. A bezáródásokat összepréselő és a folyékony‒szilárd fázisátalakulásnak (térfogati
zsugorodás) ellenható nyomás (500‒1500 bar), tömör, folytonossági hibákban szegény
öntvényt hozhat létre. Ebben a fázisban az öntődugattyú már csak minimálisan (1‒3 mm)
mozdul el, a sebessége nagy lassulással nullára csökken, azaz a dugattyú megáll. A
vákuumszelepben a nyomás értéke újra normál, légköri értékre növekszik az elszívás
megszűnését követően. Az utolsó fázist követően a szerszámfelek nyitásával zárul a ciklus, a
vákuumos kilevegőzés az öntés többi részműveletére már nincs hatással [10].

3.3. A nyomásos öntés alumíniumötvözetei
Az alumínium ezüstfehér színű, szobahőmérsékleten 2700 kg m-3 sűrűségű könnyűfém, a
periódusos rendszer 13. eleme, kis olvadáspontú könnyűfém [22]. Az alumínium és ötvözetei
felületét vékony, tömör oxidréteg borítja. A felületi oxidréteg megvédi a fémet a további
oxidációtól. A felületet védő oxidréteg olvadáspontja (2054 °C) jelentősen nagyobb, mint az
alapfémé. Az alapfém hővezetési tényezője 237 Wm K-1 és a fajlagos elektromos
vezetőképessége 37 MS m-1, mindkét érték kiváló a fémek között. Az alumínium elemi
kristályszerkezete felületen középpontos köbös (fkk) térrácsú. Rácsszerkezetének
köszönhetően az alumínium színfém állapotában képlékeny, ez a kedvező tulajdonság a fő
ötvözetei képlékenységének alapja is. Sűrűsége olvadék állapotban 2380 kg m-3, ami a szilárd
állapot 88 %-a, olvadáspontja 660,4 °C [23]. Az alumínium diamágneses anyag.
A tiszta alumínium tulajdonságait ötvözéssel, képlékenyalakítással, hőkezeléssel
befolyásolhatjuk [24]. A szakirodalom kutatásban részletesen ismertetem az öntészeti
alumíniumötvözetek jelölését, jellemző ötvözőit, azok hatását az alumíniumra. Az
alumíniumötvözetek alakíthatóság szempontjából két főcsoportba sorolhatók: az alakítható és
az öntészeti ötvözetek csoportjába. Az alumíniumötvözetek hőkezelhetőségük alapján szintén
két csoportba sorolhatjuk: hőkezelhető ötvözetek és a hőkezelésre kevéssé érzékeny ötvözetek.
A hőkezelés hatására bekövetkező szilárdságnövekedés többféle folyamat eredménye lehet. A
kiválásos keményítés, mint hőkezelés, általában egy oldó hőkezelést, gyors hűtést („edzés”) és
mesterséges vagy természetes öregítést foglal magában. Azonban a kiválásosan nem
keményíthető ötvözetek tulajdonságai is módosíthatók megfelelő hőkezeléssel. A diszperziósan
keményíthető ötvözetek esetében, a hő hatására kiváló vegyületfázisok eloszlásukkal növelik a
szilárdságot, gátolva a diszlokációs mozgást, vagy a csúszó síkokban az atomok elmozdulását,
de a szívósságot rendszerint rontják ezek a kiválások [25].
Az alumíniumötvözetek csoportosítása a European Committee for Standardization (CEN)
ajánlása alapján [26] elsősorban az alapanyag állapotától, gyártási és felhasználási módjától
függ. Az alumíniumötvözetek szabványos számjeles jelölési rendszere, az MSZ EN 17801:2003 több alapállapotot különböztet meg, az „AB” jelöli az alapanyag minőséget (öntecs,
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buga, tömbi anyag stb.), az „AC” jelöli az öntött állapotot, az „AM” jelöli a segédötvözet formát
[27]. Az „AW” pedig a képlékenyen alakított állapotot jelenti.
Az öntészeti alumíniumok csoportosítása összesen 36 különböző öntészeti ötvözet típust
különböztet meg jelenleg, ezeket 11 főcsoportba lehet sorolni. A 36 ötvözetből 29 ötvözet az
Al-Si ötvözetből származtatható. A termék fajtája és az ötvözés alapján az ötvözeteket a 3.1.
táblázat tartalmazza.
3.1. táblázat: Az alumínium osztályozása a termék fajtája és az ötvözők alapján [28].

EN

Alumínium

Termék fajtája
B

- Öt számjel: az ötvözet összetételi határai

alumínium, v.
átolvasztási célú
ötvözet Al tömb

fő-ötvöző ötvözet csoport
Cu: 2

EN

A

-

C

öntvény

M

segédötvözet

Si: 4

Mg: 5
Zn: 7

tetszőleges
szám

0 0

1: AlCu
1: AlSiMgTi
2: AlSi7Mg
3: AlSi10Mg
4: AlSi
5: AlSi5Cu
6: AlSi9Cu
7: AlSi(Cu)
8: AlSiCuNiMg
1: AlMg
1: AlZnMg

Az alumíniumötvözetek fő ötvözői a Li, Si, Mg, Cu és a Zn (rendszám alapján növekvő
sorrendben). Az alumínium a szilíciummal eutektikumot alkot, amelynek olvadáspontja kisebb
az alapféménél. Olvadt állapotban az ötvözet formakitöltő képesség kiváló, a szilícium a melegrepedékenységet csökkenti, az ötvözet kopásállósága jó, az ötvözéstől a szilárdsági és
alakváltozási mérőszámok értékei javulnak. Az alumínium és az ötvözők fizikai tulajdonságait
a 3.2. táblázat tartalmazza.
3.2. táblázat: Az alumínium és fő ötvözői fizikai tulajdonságai [29].

Vegyjel Rendszám
Li
Al
Si
Mg
Cu
Zn

3
13
14
12
29
30

Elemi cella

Köbös, tkk
Köbös, fkk
Gyémánt rács
Hexagonális
Köbös, fkk
Hexagonális

Sűrűség szilárd
állapotban
kg m-3
535
2700
2330
1738
8960
7140
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Sűrűség olvadt
állapotban
kg m-3
512
2375
2570
1584
8020
6570

Olvadáspont
°C
180,5
660,4
1414,0
650,0
1084,6
419,5

Az alumínium-lítium ötvözetek elsősorban a repülőgépipar által alkalmazott ötvözetcsalád.
A lítium a legkisebb sűrűségű szilárd elem, erősen reaktív, nedves levegővel érintkezve gyorsan
korrodálódik. A lítium (a kálium és cézium mellett) az öntészeti megközelítésre tekintettel az
Al-Si ötvözetek viszonylatában értékelem. A lítium kis mennyiségben az Al-Si ötvözetek
eutektikus kristályosodásakor nincs szilárdságnövelő hatással, nagyobb mennyiségben
adagolva a kiválásosan keményített szövetszerkezethez hasonló morfológiájú, de csak lokálisan
megjelenő kolóniákat hoz létre. Ipari méretekben a gazdasági szempontokat figyelembe véve
nemesítő elemként nem használják [10].
A rezes csoport (jelölése AC 2 xxxx) jellemző fő ötvözetei az Al-Cu, Al-Cu-Ni ötvözetek,
porozitás képződési hajlama kicsi, jó hővezető képesség és hőállóság jellemzi a csoportot, jól
forgácsolhatók. Az öntészeti ötvözetek között a legnagyobb elérhető szilárdsági és keménységi
értékeket adja a csoport. Jellemzően 4‒6 % rezet és 0,25‒0,35 % magnéziumot tartalmaz, a vas
(0,1 %) és a szilícium (1 %) tartalom szigorított összegzett maximum értékkel korlátozott,
mangán és króm 0,25‒0,35 %-ban előfordulhat. A nagy szilárdsági értékeket hőkezeléssel
érhetjük el. A csoport ötvözeteinek korróziós tulajdonsága kedvezőtlen, légköri korrózióra is
érzékeny, az öntvény feszültségkorróziós repedési hajlama nagy. A különleges közegekben
(savak, lúgok, tengervíz stb.) való alkalmazása felületkezelést követel meg [30].
A sziluminok (jelölése AC 4 xxxx) csoport jellegzetes ötvözetei: Al-Si és Al-Si-Mg
ötvözetek. Az eutektikus összetétel ~12 % szilíciumtartalommal az Al-Si alumíniumötvözetek
között a legkisebb térfogati zsugorodást adja. A szilíciumtartalom 4 %-tól az eutektikus
összetételű 12 %-on át, 17 %-ig terjed. Minden Al-Si ötvözet a 4-es főcsoportba tartozik, ahol
a fő ötvöző szilícium mennyisége, és további tulajdonság módosító ötvöző alakítja a tényleges
jelölést [31]. A szilícium hatását a színalumínium mechanikai tulajdonságaira és a keménységre
a 3.5. ábra szemlélteti [32]. A 3.5. ábrán a vízszintes tengely a szilícium tömegszázalékos
értéke, a függőleges tengely az adott mennyiség számszerű értéke. A 3.5. ábra jelek: HV a
Vickers-keménység, az Rm a szakítószilárdság, az Rp0,2 a terhelt állapotban mért egyezményes
folyáshatár és a nyúlás (A) a százalékos szakadási nyúlás.

3.5. ábra: A szilícium hatása az alumínium szilárdsági tulajdonságaira [32]
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Az alumínium-szilícium ötvözetek mechanikai tulajdonságai továbbá erősen függenek a
szemcsék méretétől és alakjától [10]. A megszilárduló fémben a kristályosodási központok
számától és az olvadék hűlési sebességétől függően különböző nagyságú szemcsék
(krisztallitok) jönnek létre. A szemcseméretet és a szemcsealakot az ötvözés, a hűlés sebessége,
és az olvadékkezelés módja erősen befolyásolja. A szilícium finomítására gyakran stronciumot
adagolnak az olvadékhoz. Hatása közvetlenül a szívósság növekedésében és az oldóhőkezelési
idő csökkenésében mutatkozik meg. A 3.6.a ábra egy α-Al dendritágat mutat, míg a 3.6.b ábrán
egy szemcsefinomítás nélkül kristályosodott Al(Mex)Si intermetallikus vegyületfázis látható.

3.6. ábra: Vákuumban (10 mbar), hosszú idő alatt (~8 perc) kristályosodott alumínium SEM képe: a)
α-Al dendrit; b) Al(Mex)Si vegyületfázis

Az adott vegyület képletében az Me (Metal) fém az ötvözetre jellemző összes elemet: vas,
mangán, magnézium stb. jelentheti.
Az AC 5 1xxx jelű csoport jellegzetes ötvözetei az Al-Mg, az Al-Mg-Si és az Al-Mg-Mn
ötvözetek, a hydronálium néven ismert alakítható ötvözetek önthető változatai. Az alapötvözet
kiváló szívóssági és szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. A magnézium maximális
oldhatósága 12,7 % (437 °C-on) az alumíniumban. Szobahőmérsékleten azonban az alumínium
oldhatósága 1 % alá csökken [33, 34]. Az ötvözetcsoport kiváló korróziós tulajdonsága révén
bevonatolás nélkül is ellenáll tengervíznek, így tengerészeti alkalmazása külön kezelés nélkül
is lehetséges. Kis szennyező tartalom mellett, biztosítható a legnagyobb korrózióval szembeni
ellenállás, ezért az ilyen célra szánt alkatrészek alapanyagát különös gonddal kell kezelni. Az
ötvözet csoport, megfelelő gyártási eljárás mellett, alkalmas hegesztett szerkezetek és dekoratív
elemek alapanyagának. Jól forgácsolható, a felületkezelési eljárások közül az eloxálás adja a
legesztétikusabb felületi minőséget [35].

3.3.1. Az ötvözők hatása az öntészeti alumíniumokra
A főötvözők adagolása, a réz, a szilícium, a magnézium továbbá a mangán és a cink az
alapfém szilárdsági tulajdonságait javítja [25]. Ezek az ötvözők szilárd oldatot képeznek az
alumíniummal, és a hőmérséklet növelésével tovább növelhető a szilárd oldat mennyisége. Az
ötvözetek szilárdságát és szívósságát hőkezeléssel lehet tovább javítani.
Az alumíniumtól eltérő méretű ötvöző atomok (3.3. táblázat) hatására egy enyhén torzult
atomrács jön létre, ahol az ötvöző atomok környezetében létrejött rugalmas feszültségtér
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akadályozza a diszlokációk mozgását [36]. Ennek hatására növekszik az ötvözet folyáshatára
és szilárdsága. Képlékenyalakítás, de leginkább a hőkezelés hatására az ötvöző atomok
homogén eloszlása fokozható, ezzel tovább gátolva a szemcsén belüli diszlokációs mozgásokat.
Az alumínium az ötvözőkkel képes olyan fázisokat alkotni, amelyek rácsszerkezete eltér a
környezetében jellemzőtől. A határfelületen létrejött inkoherens és szemikoherens kapcsolatok
tovább akadályozzák a diszlokációk mozgását, valamint ezek mérete a felületen középpontos
rácsra jellemző csúszó síkokban az atomok elmozdulását is akadályozzák.
3.3. táblázat: Ötvözőatom méretkülönbsége és hatása az egyezményes folyáshatárra [36].

Ötvöző
Si
Zn
Cu
Mn
Mg

Atomrádiusz‒különbség
(%)
3,8
6,0
10,7
11,3
11,8

Folyáshatár‒növekedés az adott
ötvöző tömegszázalékban (MPa/%)
39,6
15,2
43,4
53,8
50,3

Hatásuk szerint az alumínium ötvözőit főbb csoportokba soroljuk [37]:
•
•
•
•
•
•

Szilárdságnövelő ötvözők:
Korrózióállóságot fokozó ötvözők:
Szemcsefinomító ötvözők:
Melegszilárdságot növelő ötvöző:
Forgácsolhatóságot javító ötvözők:
Nyomásos öntészeti önthetőséget javító ötvöző:

Cu, Mg, Si, Zn.
Mg, Mn, Sb.
Ti, Sr.
Ni.
Mg, Co, Bi.
Fe.

Az ötvözőelemekkel az alumínium a Bi, Cd, Zn kivételével kemény, rideg fémes vegyületet
alkot (Al2Cu, Al3Mg2, Al3Fe, Al2O3, Mg2Si) ezek poligonálisan kristályosodnak (3.7. ábra)
[25]. Az ötvözők azonban egymással is képezhetnek vegyületeket, így egyes ötvözők bizonyos
esetekben kerülendő szennyezők is lehetnek. Jó példa erre a réz, amely a nagy szilárdságra
hőkezelhető Al-Cu-Mg ötvözet fő ötvözője, de az Al-Mg korrózióálló ötvözetek veszélyes
szennyezője. Az alumíniumötvözet esetében az oxigén és hidrogén mindig szennyezőként van
jelen. A vas megítélése alapvetően kedvezőtlen az alakítható ötvözetek esetén, szennyezőként
tartják számon. Ugyanakkor a vas az öntészeti ötvözetekben az acél szerszámok oldása ellen
adagolt kedvező hatású ötvöző. Napjainkban egyre inkább terjednek a vassal erősen ötvözött
(pl.: AlMg4Fe2) ötvözetek is [10], amelyek vas tartalma 2‒4 %. Ezekben az ötvözetben a Al3Fe
vegyületfázisok diszperziós szilárdságnövelő mechanizmusa érvényesül.
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3.7. ábra: EN AC‒46000 (AlSi9Cu3(Fe)) csiszolati képe a jellemző szövetekkel és hibaképpel [25]

Az alumínium a legtöbb ötvözővel szilárd oldatot képez, ahol az oldás mértéke korlátos.
Legjellemzőbb szilárd oldatok [37]:
•
•
•
•

Zn: 32,4 %,
Mg: 17 %,
Cu: 5,7 %,
Si: 1,65 %,

Tolv eutektikum: 400 °C
Tolv eutektikum: 450 °C
Tolv eutektikum: 548 °C
Tolv eutektikum: 577 °C

Az ipari alumíniumötvözetek osztályozásának további lehetséges módja lehet az egy adott
ötvözővel alkotott egyensúlyi fázisdiagram egyes részei alapján definiált tartományok szerinti
csoportosítás (3.8. ábra) [35]. A telített α-szilárd oldat összetételénél kisebb ötvöző
mennyiséget tartalmazó ötvözetek az alakítható alumíniumötvözetek (I.-II. tartomány), az ennél
több ötvözőt tartalmazó ötvözetek az úgynevezett öntészeti alumíniumötvözetek (III.
tartomány).

3.8. ábra: Alumínium-fém (Me) egyensúlyi diagramja [35]

Az alakítható ötvözetek I‒II-es tartománya két csoportra osztható: i) a szobahőmérsékleten
is 100 %-ban α-szilárd oldatot tartalmazó ötvözetek (I. tartomány), amelyek kiválásosan nem
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keményíthetők, és ii) a korlátolt oldhatósági vonaltól jobbra eső alakítható ötvözetek, az
úgynevezett kiválásosan keményíthető ötvözetek (II. tartomány) [35].
Az alumíniumötvözetek ötvözőit mennyiségük alapján is csoportosíthatjuk. A fő ötvözőknek
azokat az ötvözőket tekintjük, amelyek alapvetően változtatják meg az alumíniumötvözetek
szilárdsági, szívóssági, korróziós stb. tulajdonságait 3.4. táblázat [37].
3.4. táblázat: Ötvözők csoportosítása [37].

Ötvözők

Fő, vagy elsőrendű ötvözők: Cu, Si, Zn, Mg, Li
Másodrendű ötvözők: Mn, Cr, Ni, Fe, Co
Minőségjavító ötvözők: Ti, Sr, B, Na

A másodrendű ötvözők kisebb mennyiségben vannak jelen az ötvözetekben, mint a fő
ötvözők, ezért döntő mértékben nem tudják módosítani az alumínium ötvözet szilárdsági
tulajdonságait, de egyes fizikai tulajdonságokat erősítenek, másokat gyengítenek.
A minőségjavító ötvözők jellemzően az adagolt mennyiségüket tekintve alapvetően nem
tudják megváltoztatni az ötvözet szilárdsági tulajdonságait, de az ötvözésük lényegesen
módosítja a dermedési tulajdonságokat, az önthetőséget, a szövetszerkezetet, melynek
eredménye az alumíniumötvözetek mechanikai tulajdonságainak és öntészeti (pl.: formakitöltőképesség) tulajdonságainak javulása.
Az önthetőség technológiai tulajdonság és az ötvözők hatással vannak erre is. Az önthetőség
több tulajdonságot foglal össze: formakitöltő-képesség, zsugorodási hajlam, melegrepedékenységi hajlam stb. A formakitöltő-képesség az ötvözet összetételétől, a
hőmérséklettől, a viszkozitástól, a dermedés morfológiájától, a hűtés sebességétől függő
tulajdonság. Például az olvadék nagyobb viszkozitása és felületi feszültsége az önthetőséget
rontja. Azonban a kis dermedési hőköz (közel az eutektikus összetételhez) az önthetőséget
javítja [10].
A titán és a bór az alumínium bázisú ötvözetek szemcsefinomító ötvözője. A stronciumot
elsősorban az Al-Mg ötvözetek finomítására adagolják. Az Al-Si ötvözetek rövid idejű
szemcsefinomítója a nátrium, ennek gyors kiürülése miatt, ami a hatás lecsengését okozza,
tartós finomításhoz stronciumot ötvöznek [41].
Az öntészeti alumíniumötvözetek egyik fő ötvözője a szilícium. Az Al-Si fázisdiagram
12,6 % szilíciumnál eutektikus összetétellel rendelkezik [38]. Az eutektikus összetételben a
likvidusz (TL) és a szolidusz (TSZ) görbék egy pontba futnak össze. A likvidusz az adott ötvözet
kristályosodásának kezdeti hőmérsékletét, a szolidusz az adott ötvözet kristályosodásának a
befejező hőmérsékletét jelöli. Az eutektikum egyik sajátossága, hogy az adott összetételben a
legkisebb a dermedési hőköz (teoretikusan 0 °C), az a hőmérséklettartomány, ahol a szilárd- és
a folyadékfázis egyidejűleg van jelen. Továbbá, az eutektikus összetételnél van a likvidusz
görbe minimuma, vagyis az adott ötvözet olvadáspontja a legkisebb (az Al-Si rendszerben
577 °C). A jelenség technológiai hozadéka rendkívül előnyös, mert az eutektikus összetételű
(vagy az ehhez közeli összetételű ötvözeteket) lehet a legkisebb energiabefektetéssel
megolvasztani. Valamint itt a legkisebb az ötvözet térfogati zsugorodása. A szilícium csökkenti
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az alumínium lineáris hőtágulási együtthatóját és növeli a melegszilárdságot. Az alumínium
eutektikus hőmérsékleten intenzíven old több ötvözőt (Cu, Mg, Zn, Mn, Fe stb.), azonban
szilárd állapotban szobahőmérsékleten csak kevés ötvözővel képez szilárdoldatot, és azokat is
csak korlátozott mértékben oldja [11]. Szobahőmérsékleten mindössze 0,01 % szilíciumot
képes oldani. A szilícium is korlátozottan oldja az alumíniumot, szobahőmérsékleten legfeljebb
2 %-ot képes oldatban tartani. Ezért dermedés közben az alumíniumból egy szilíciumban
gazdag fázis válik ki, a kiválások alakja és mérete nagymértékben befolyásolja az anyag
tulajdonságait. A kiválások alakja rendszerint poliéderes, tűs, vagy lemezes. Az eutektikustól
jelentősen eltérő összetételű Al-Si ötvözetekben a vastartalmú intermetallikus fázisok, és a
nagyméretű lemezes, vagy tűs formában kivált szilícium rontja az olvadék dendritközi
táplálását, mivel a lemezek torlódása akadályozza a fémáramlás útját [9]. A hipoeutektikus
ötvözetekben a szilícium növeli a szakítószilárdságot, a folyáshatárt és a rugalmassági
modulust. A kiválások rendkívül kemények, ez rontja a forgácsolhatóságot, viszont növeli a
keménységet és a kopásállóságot. Kopásnak kitett alumínium alkatrészekhez, az eutektikus
összetételnél nagyobb szilícium tartalmú hipereutektikus ötvözeteket is használnak. A szilícium
javítja a formakitöltő-képességet, növeli az ötvözet melegszilárdságát, csökkenti a
vezetőképességet [39].
Kétalkotós (binér) rendszerben a réz is képes vegyületet alkotni az alumíniummal. Az
öntészeti alumínium-réz binér ötvözet eutektikus rendszer szerint kristályosodik. Az alumínium
az eutektikus hőmérsékleten (548 °C) 5,7 % rezet old. A binér rendszer kristályosodásakor
kiváló második fázis az Al2Cu, a hőmérséklet csökkenésével a szilárd oldat réz oldóképessége
csökken, ezért a réztartalmú alumíniumötvözetek kiválásosan keményíthetők. A rézötvözés
növeli a folyáshatárt, a szakítószilárdságot és a keménységet, viszont csökkenti a szívósságot
és a nyúlást. A rézötvözés hatása Al-Si-Cu rendszerben is ilyen. További előnyös hatása, hogy
javítja a forgácsolhatóságot és csökkenti a térfogati zsugorodást dermedéskor, szilárd
állapotban a lineáris zsugorodást is. Növeli a melegszilárdságot, de a 3‒5 %-os ötvözetek
meleg-repedékenységre hajlamosak, 3 %-os tartalomig rontja, majd javítja a formakitöltőképességet. Rontja az öntvény mérettartósságát, a táplálhatóságot, valamint a korrózióállóságot
[40].
A vas a legellentmondásosabb elem az alumínium bázisú öntészeti ötvözetekben. A vas
csökkenti az ötvözet tapadását a szerszámhoz, ezért minőségjavító ötvözőnek is tekinthető
kokilla- és nyomásos öntés esetén [42]. A vastartalom 0,25‒1 %-ig erősen befolyásolja a
szerszámhoz tapadási tulajdonságokat. A vastartalom 1 % felett melegtörékenységet és
ridegséget okoz. Eutektikus hőmérsékleten (655 °C) 0,052 % alumíniumot old a vas. Az
alumínium szobahőmérsékleten azonban mindössze 0,005 % vasat old [43]. Oldhatóság felett
Al3Fe, vagy Al(FeMnCr)Si kristályosodik. Az Al3Fe kristály forgácsolási nehézségeket okoz.
Az öntvény szövetszerkezetében előforduló AlSiFe intermetallikus vegyületek jelentősen
csökkentik az öntvény mechanikai tulajdonságait, elsősorban a szívósságot.

3.4. Inhomogenitások az alumínium nyomásos öntvényekben
A nyomásos alumínium öntvények inhomogenitásai közvetlenül befolyásolják azok
mechanikai tulajdonságait, szilárdságát, szívósságát, és nem utolsó sorban az öntvények felületi
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minőségét. Az inhomogenitások az öntési folyamat során keletkeznek, több okból kifolyólag
(öntési paraméterek, ötvözet tulajdonságai, formaüreg és szerszám konstrukció) [44]. A
nyomásos öntvények tömörsége magától értetődőnek tűnik, az inhomogenitások öntvény
tömörségre gyakorolt hatásával Fernández-Calco és társai foglalkoztak részletesen [45]. Az
inhomogenitások osztályozására több lehetőséget ismertet a szakirodalom. Az
inhomogenitások megjelenésük szerint három csoportba sorolhatók: 1) a hiba helye és alakja
szerint (térfogati, felületi), 2) a hiba eredete szerint (gázporozitás, zsugorodási porozitás stb.),
3) a hiba típusa szerint (metallurgia sajátosságok, amelyek különféle hibákat okoznak) [46].
További lehetséges csoportosítás, az inhomogenitások keletkezése szerinti, ami lehetséges i)
olvadék állapotban, ii) dermedés közben, iii) és szilárd állapotban egyaránt (I. számú melléklet).
A i) folyékony halmazállapotban keletkezhetnek az eltérő vastagságú, méretű és alakú oxidok,
boridok, nitridek, intermetallikus fázisok, valamint levegő és gázok záródhatnak be, ezzel
gázporozitást okozva. A ii) dermedés közben a térfogati zsugorodás, a bezáródott gázok, esetleg
a szerszámtöltési problémák okoznak hibákat. A iii) szilárd fémen már jellemzően csak a
szerszám felületi hibák lenyomata (hiány, többlet, alak- és mérettűrési hibák), a megvágást és
kilevegőzést eltávolító leválasztási művelet okozhat problémát, ezek közvetlenül vizuális hibát,
vagy mérethibát (nem megfelelőséget) okozhatnak. Az inhomogenitások mindegyike lehet
hibaforrás, azonban a disszertációban kiemelten a belső anyagfolytonosságot okozó
inhomogenitásokkal foglalkozom (gázporozitás, zsugorodás).

3.4.1. Az öntészeti Al-Si ötvözetek inhomogenitásai
A primer és szekunder alumíniumötvözetek gyártásakor az ötvözetek vegyi összetételét
folyamatosan ellenőrizni és szükség szerint korrigálni (beállítani) kell [10]. Az alumínium
tömbök olvasztásakor az olvadék összetételét szintén ellenőrizni kell, és az ötvözők szabvány
szerinti tartományban tartása elengedhetetlen. Az öntészeti alumíniumötvözetek olvasztásakor
az ötvöző kiégést ötvözéssel, az ötvöző dúsulást tiszta alumínium, vagy az adott ötvözet további
hozzáadagolásával kompenzálhatják. A leggyakoribb ötvöző fémeket (Mn, Cu, Si, Ti, Ni, Fe)
előötvözet alakjában adalékolják az alumíniumhoz. Az előötvözetek olvadáspontja kisebb az
alumínium olvadáspontjánál. Az ötvözés jellemzően 760‒780 °C -on történik. A kiégési
veszteség (vagy másnéven oxidációs veszteség) az alumínium és ötvözőelemeinek
oxidálódásából egyaránt adódhat. Mértéke függ az olvasztandó ötvözet vegyi összetételétől, a
kemence és az olvasztás típusától, a kitárolás és gáztalanítás folyamatától és a hőntartás idejétől
[17]. Ezek a folyamatok folyadékfázisból dermedve a mechanikai tulajdonságokra közvetlenül
hatással vannak. A leggyakrabban előforduló alumínium anyagszerkezeti hibák:
•
•
•
•

az olvadék oxidációja miatti oxid film bezáródás;
levegőbezáródások (gázporozitás);
halmazállapot változásból adódó hibák (zsugorodási porozitás);
vegyületfázisok kiválása.

A magnéziumot ipari gyakorlatban szín magnézium tömbök olvadék szint alá juttatásával
adagolják, a szemcsefinomító stronciumot rúd alakban adagolják az olvadékhoz. Az ötvözés
közben az olvadékot folyamatosan át kell keverni, hogy ne jöjjön létre lokális ötvöző dúsulás.
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A Sr túlnemesédes esetén az adagolt alapötvözet tömb mennyiségét lehet növeli, kiégés (Mg,
Sr stb.) esetén előötvözet (Al-Mg stb.) formájában lehet adagolni.
A felsorolt anyagszerkezeti hibák mindegyike közvetlen hatást gyakorol a szilárdságra,
szívósságra. Az oxidfilm felülete kohéziós kötéshiány, szilárdulva a szélek éles bemetszések.
Az oxidfilm olvadék állapotban a felszínen levegővel érintkezve azonnal megjelenik. A
vegyületfázisok alakjuk miatti bemetszésérzékenység növelő hatása, és az alapfémtől
jelentősen nagyobb keménysége egyaránt hibaforrás. A vegyületfázisok megjelenési formája
azonban módosítható. A porozitások szempontjából kritikus a fémolvadék hidrogéntartalma
(0,1‒0,45 ml/100 g fém), az oldott gázok mennyisége, és a szerszámtöltés közbeni levegő- és
gázbezáródás [9].

3.4.2. Az oxidfilm hatása
Az oxidok keletkezése, morfológiája, megjelenési formája, hatása a mechanikai
tulajdonságokra az ötvözők oxidjai szerint más és más [45]. Bizonyos oxidok, méretük és
sűrűségük miatt, az alumíniumötvözetek olvadékában nem úsznak a felszínre, ahonnan a
felzékkel el lehetne távolítani, vagy süllyednek le, hogy az üst alján összegyűljenek. Az
alumínium oxidjai (Al2O3) jellemzően az olvadékban lebegve maradnak. Az Al2O3 megjelenési
formái: időben leghamarabb a γ-Al2O3 és az η-Al2O3 oxid film jelenik meg, idővel és nagyobb
hőmérsékleten az α-Al2O3 alakul ki, a teljes γ- α (gamma-alfa) átalakulás 1200 °C felett és több
mint 1 órás hevítést követően megy végbe. Ezek megjelenések legfőbb különbségei a méretük,
a hőmérséklet, és a sűrűségük. Vagyis az α-Al2O3 legnagyobb eséllyel a hevítés korai fázisában
jelenik meg az olvasztó kemencében. Az öntési paraméterek helyes megválasztása (kamratöltés
az 1. fázisban), a megfelelő olvasztás és olvadék kezelés mellett, szintén jelentősen csökkenti
az oxidhártya bezáródás, vagy az oxidokhoz tapadt porozitások kialakulásának az esélyét [46],
az úgynevezett „bifilm-elmélet” alapján [49].
Az alumíniumötvözetek magnézium tartalma nagy hatással van az olvadék oxidációjára. A
tiszta MgO 2 % magnézium tartalom felett jelenik meg film, hártya, vagy pehely formájában.
Közepes magnézium tartalom mellett, 0,005 és 2 % között, többféle oxid jöhet létre, úgymint
amorf MgO, vagy MgAl2O4 vagy Al2O3, valamint ezek kristályos módosulatai, mint MgO, vagy
MgAl2O4 vagy γ-Al2O3. A magnézium kiégésével együtt, és a MgO megjelenési formáinak
átalakulásával jelentős térfogat változás következik be, ez jelentős helyi feszültséget okoz, ami
lokális deformációhoz vagy repedéshez vezethet. Campbell és kollégái kutatásaikban kiemelten
foglalkoztak az oxidok megjelenésének és növekedésének folyamataival [50]. Megállapításuk,
hogy bár az oxidok megjelenése számtalan tényezőtől függ, ezek közül kiemelendő a
hőmérséklet, az idő, az oxidálódó ötvöző típusa és a környezet páratartalma. Az ötvözők eltérő
hatással vannak az oxid képződésre, mert ameddig a Cu, Fe, Si, Mn alig oxidálódnak, addig a
Mg, Na, Se, Ca fokozottan oxidálódó ötvözők. Az erősen oxidálódó ötvözők oxidációs mértéke
azonban további ötvözőkkel (Be, Si, Ta, Sr) csökkenthető. Az oxidok megjelenési formái
eltérőek, vastagságuk, alakjuk, összetételük, kölcsönhatásuk az olvadékkal nagy
változatosságot mutat (3.5. táblázat).
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Az eltérő oxidréteg növekedési időtől függően az oxidhártyák megkülönböztetése lehetséges
energiadiszperzív röntgenspektrometriával (EDS), ahol az „öregebb” oxidhártya jelentősen
nagyobb oxigén csúcsot mutat [17]. A folyékony állapotban létrejött felületi oxidréteg
bezáródásának a következménye az oxid filmréteg a megszilárdult alumíniumban [51]. Az
bezáródás vagy rétegződés (bifilm képződés) egy olyan bezáródási folyamat eredménye, amely
mindig dupla felületű és úgy hat, mint egy repedés [49]. Az oxidfilmréteg a vegyületfázisok
szempontjából is egy határfelületnek tekinthető és szemcsehatárként működik. Ha az
olvadékban jelenlévő bifilmek nem nyílnak szét, vagy az oxidhártya gyűrődés nélkül záródik
be, akkor röntgen vagy komputer tomográfia (CT) eljárással nem lehet kimutatni [52].
3.5. táblázat: Az alumínium olvadékban keletkező oxidok tulajdonságai.

Oxidréteg növekedési
ideje

Réteg
vastagság

Oxidréteg jellemző
alakja

Lehetséges
előfordulása

0,01 ‒ 1 s
10 s ‒ 1 perc
10 perc ‒ 1 óra
10 h ‒ 10 nap

1 nm‒1 μm
10 μm
100 μm
1000 μm

Apró pehely
Rugalmas kiterjedt film
Vastagabb film
Merev csomók, lemezek

Öntés és üregtöltés
Kanalas adagolás
Olvasztókemence
Hőntartó kemence

A jellemző oxidok az Al-Si-Mg öntészeti ötvözetben:
•
•
•
•

Al2MgO4
Al2O3
MgO
SiO2

spinel, magnézium-aluminát, közepes Mg-tartalom eredménye;
lokális oxidációból származik, morfológiája többféle lehet;
jellemzően az öntecsből, alapanyagból származik;
a hőntartó berendezés, vagy a kemence tűzálló anyagából származik.

Az oxidfilm hibák fokozottan károsítják az öntészeti alumíniumötvözeteket jellegük
(repedés), és megjelenésük véletlenszerűsége miatt. Megbízható öntvények gyártásához az
olvadék oxid mentesítése és a bezáródások elkerülése az olvasztás, kitárolás, szállítás, adagolás
és öntés során még mindig a fémöntészeti ipar jelentős kihívása.

3.4.3. A vegyületfázisok hatása
A vegyületfázisok mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása erősen függ azok
mennyiségétől és alakjától. A vegyületfázisok kiválása függ az ötvözőktől és azok
mennyiségétől, a hűtéstől stb., megítélésük eltérő az öntészeti alumíniumötvözetekben. Az
öntött alumíniumötvözetek jellemző vegyületfázisai az Al(Fe,Mn,Cu)Si típusú vegyületek. Az
alumínium-fém (Me)-szilícium típusú vegyületfázisokban, a fémek (Me) legfőbb forrása az
alumínium ércéből, a bauxitból származik, továbbá az előállításából és az újrahasznosításából
egyaránt, gazdaságosan nem eltávolíthatók [53]. A vas az egyik leggyakrabban előforduló
kísérő elem, mennyisége jellemzően az oldhatósági határ (0,052 %, eutektikus 655 °C-on) felett
van, megjelenési formája Al3Fe rideg, tűszerű intermetallikus fázis [54]. A nagy vastartalom is
felelős lehet a kedvezőtlen mechanikai tulajdonságokért, azonban nem csak az eutektikus
fázisok mennyisége, hanem azok összetétele is a hűtési sebesség függvénye. Az olvadék
szilícium tartalmától függően a vas-alumínium vegyületekbe beépül a szilícium is. Az Al3Fe,
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és a β-Al5FeSi fázis, mint a legtöbb intermetallikus fázis, rideg, morfológiája tű- és
lemezkeszerű. Ez a két fő jellemző együtt csökkenti a szilárdságot és a nyúlást, valamint rontja
a forgácsolhatóságot. A vastartalom növekedése csökkenti a szakítószilárdságot, és a szakadási
nyúlást, a folyáshatárt kismértékben csökkenti, azonban növeli a keménységet. A vas
megítélése ellentmondásos az öntészeti alumíniumötvözetekben, mert az előzőek ellenére
csökkenti a fém tapadását a fémszerszámhoz. A vastartalmú Al-Si ötvözetekben gyakran
előforduló vegyületfázisok: α – Al15Fe3Si2 stabil, rideg fázis, kínai írásjel alakú; β – Al5FeSi
lemezes vagy tűs, rideg fázis; π – Al8Mg3FeSi6 nagy Mg tartalmú Al-Si ötvözetben.
Horng és kutatótársai [55] vizsgálata kiterjedt a vastartalom törésre gyakorolt hatására is. A
vastartalmat 0,14‒0,97 % tartományban vizsgálták, ami jellemző mennyiség az öntészeti
AlSiCu ötvözetek esetén. A vizsgálat azt mutatta, hogy a vastartalomnak 0,57 % -ig nem volt
jellemző hatása a repedési hajlamra. A vastartalom 0,57 % -áig jellemzően megjelenő
vegyületek a π-Al8Mg3FeSi6 és α-Al15Fe3Si2 fázisok voltak. Azonban 0,57 % vastartalom felett
a törési szívósság csökkent a rideg β-Al5FeSi fázisok miatt, valamint fáradásos repedések
keletkeztek és indultak a vasban gazdag fázisokból. A kemény, rideg fázisok hatásának a
csökkentése ötvözőkkel (Mn, Cr, Co, Mo, Ni) lehetséges. Az ötvözés eredménye, hogy a rideg
lemezkés β-fázist módosítani kell gömbszerűvé, vagy kevésbé rideg fázissá, ezt a hatást az adott
ötvözet hűtése is erősen befolyásolja, ami rendkívül kedvező a nyomásos öntés esetén.
3.4.4. A gáz- és zsugorodási porozitások hatása
A nyomásos öntvények anyagfolytonossági hiba típusú inhomogenitásai jellemzően gáz- és
zsugorodási porozitások. A két porozitástípus keletkezése jelentősen eltér. Zsugorodási üreg
(lunker) olyan anyaghalmozódási helyeken képződik, ahol a megszilárdulás közben az olvadék
utántáplálása már nem biztosított. Ezzel szemben a gázporozitások fő oka a formatöltés közbeni
levegő- és gázbezáródások, amelyek a formaüreg bonyolultságától és a megvágás helyétől
függően bezáródnak, és az utánnyomás közben már nem lehet ezeket összepréselni. A
zsugorodási üreg és a gázporozitás megjelenését az öntvény csiszolaton a 3.9. ábra szemlélteti.
Meg kell említeni azokat az öntvényhibákat is, amelyek a helytelen formatöltésből (hiányos
szerszámtöltés), vagy az olvadék-szerszám kölcsönhatásból származnak (hidegfolyásos helyek,
áramlási vonalak). Az említett két hiba jellemzően nem az öntvény belső térfogati
anyagfolytonossága, ezek az öntvények felületén keletkeznek. A hiányos szerszámtöltés az
öntési paraméterek, a szerszám beömlőrendszer, vagy kilevegőzés kedvezőtlen mérete és az
olvadék hőmérséklete miatt egyaránt létrejöhet. A hidegfolyás a nyomásos öntésnél előforduló
felületi hiba, megjelenése a szerszám hidegebb területein és az olvadék összecsapási helyén
alakulhat ki. Előfordulása az öntési paraméterektől és a hőmérséklettől (kamra, szerszám)
egyaránt függ.
A gázporozitás és a zsugorodási üreg hatása a mechanikai tulajdonságokra erősen azok
méretétől és alakjától függ. A gázporozitásoknak és a zsugorodási üregeknek nem csak
keresztmetszet-csökkentő szerepük van, hanem alakjuk miatt a feszültséggyűjtő helyek számát
is növelik (3.9. ábra). A porozitások különböző öntvény minőségre gyakorolt hatásának
vizsgálata a legszélesebb kutatási terület az összes inhomogenitás vizsgálat közül [56]. Az
eddigiek alapján tehát fontos megállapítás, hogy a nyomásos öntvények zsugorodási üregeinek
keletkezését jól tervezett beömlőrendszer, kilevegőzés és öntési paraméterek együttesével el
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lehet kerülni. Azonban a gázporozitások legfőbb forrása a nyomásos öntvényekben a
szerszámba záródott levegő, és az öntés során felszabaduló gázok, gőzök bezáródása. Amelyek
tökéletes eltávolítása, így a gázporozitás teljes eliminálása nem lehetséges, ugyanakkor
mértékének csökkentése megoldható, technológiailag kivitelezhető.

3.9. ábra: Zsugorodási üregek az öntvény csiszolaton

Az olvadék oldott gáztartalmát csökkentő gáztalanító kezelések az iparban bevált eljárások,
hatásfokuk eltérő, azonban egységesen csak a fém olvadék fázisában alkalmazhatók. Az oldott
gázok eltávolítása lehetséges fizikai és/vagy kémiai eljárásokkal. Ilyen eljárás az olvadék
kezelése rotoros gáztalanítással („rotary degassing”), és a vákuum támogatott öntés technika a
nyomásos öntészetben. A rotoros gáztalanítás hatásfoka a rotor alakjától, a rotor
fordulatszámától és a tisztítás időtartamától egyaránt függ. A hagyományos gázöblítés
nitrogéngázzal történik, a gáztalanítás hatásfok növelése lehetséges például argongázos
tisztítással [41], ebben az esetben a nitrogén helyett argont buborékoltatnak át az olvadékon. A
gázokkal végzett olvadéktisztítás többféle lehet, i) öblítőgáz olvadékba vezetéssel, ii) gázt leadó
sókeverék alkalmazásával, iii) és gázt leadó tabletták olvadék fürdőbe juttatásával [57]. Az
olvadék tisztítás további hatásfok növelése az egyes eljárások (pl.: gázbevezetés és rotoros
tisztítás) kombinálásával lehetséges.
A formaüregbe zárt levegő, a szerszámfelületén maradt nedvességből képződő gőz, és a
kenőanyagok égéséből keletkező füst és egyéb gázok eltávolítására lehetséges megoldások a
korábban ismertetett vákuum alkalmazási technikák [10]. A gáztalanítási technikák ellenére az
olvadékba bezáródott levegő vagy gáz, gázporozitást okoz, rontva az öntvény mechanikai
tulajdonságait [58]. A gázporozitás minden esetben (többé-kevésbé szabályos) gömbszerű
alakzat, ezért síkmetszete kör, esetleg ellipszis alakú. A gázporozitások keletkezhetnek tehát
levegő-, gázbezáródásból, illetve az oxidhártyához tapadva is, valamint nem megfelelő
utánnyomás (az öntés 3. fázisa) esetén.
A zsugorodási üreg szabálytalan alakú, elágazásokkal terhelt, ezért bármelyik irányú
síkmetszete szabálytalan konvex vagy konkáv sokszögszerű alakzat. A zsugorodási üregek
létrejötte a szilárdulás, azaz halmazállapot változás természetes kísérője. A nyomásos
öntvények zsugorodási üregei (lunker) olyan helyeken képződnek, ahol a folyékony fém
utántáplálása már nem, vagy nem kellő mértékben biztosított [10].
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A porozitások detektálása lehetséges radiográfiai vizsgálatokkal, azok minősítése az ASTM
E505 szabvány szerint (öntvény porozitás röntgen vizsgálata) végrehajtható [59]. Detektálhatók
CT-vel is, ebben az esetben a minősítés lehetséges a VDG P203 szabvány (öntvény porozitás
CT vizsgálata) alapján [60]. A porozitás detektálása lehetséges továbbá a csiszolaton, vagy
töretfelületen, ezekben az esetekben a porozitást minősíthetjük a VDG P202 szabvány (öntvény
porozitás mikroszkópos vizsgálata) szerint [61]. A szabványokban egységes, hogy a
porozitások méretét azok környezete alapján viszonyítja, jellemzően az adott keresztmetszet
anyagfolytonos és a folytonossági hibával terhelt terület arányában, százalékosan kifejezve.

3.5. Öntvény anyagvizsgálati eljárások
Az előzőekben már tárgyalt okok miatt az öntvények nem mentesek az inhomogenitásoktól,
leginkább az anyagfolytonossági hibáktól. Az öntvényhibákat többféleképpen
csoportosítottam, ezek anyagvizsgálati módszereit mutatom be. Valójában ezek mindegyike
összefügg, hiszen könnyen belátható, hogy egy felületi hiba (hidegfolyás, hibás szerszámtöltés,
nyílt pórus stb.) egyszerre okozhat alakhűség eltérést, felületi esztétikai hibát, jelenléte pedig
ronthatja a darab ellenállását a kifáradással szemben. Az értekezés szempontjából elsősorban a
térfogati hibákat és azok mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását értékelem, és ezek
vizsgálati eljárásaira koncentrálok. A tárgyalt roncsolásos- és roncsolásmentes anyagvizsgálati
módszerek korlátai, megbízhatósága, reprodukálhatósága szintén fontos kérdések, ezeket
külön-külön is tárgyalom az egyes eljárások mellett.
3.5.1. Az öntvények roncsolásmentes anyagvizsgálata
A roncsolásmentes vizsgálatok a mérnöki szerkezetek vizsgálatában elterjedt eljárások.
Céljuk, hogy az anyagban, alkatrészben vagy szerkezetben, az előállítás során (vagy üzem
közben) keletkezett hibákat (repedések, porozitások stb.) detektáljuk, a szerkezet károsodása
nélkül [62]. A legnagyobb előnyük, hogy eljárásváltozatok széles skálája áll rendelkezésre,
valamint a vizsgált darabot az ellenőrzést követően nem kell selejtezni. A vizsgálatok költsége
(eszköz, szakember, vizsgálat ideje) alapján is több lehetőség áll rendelkezésre, úgymint olcsó
(vizuális) és drága eljárások (például komputer tomográfia). A vizuális vizsgálatot nem emelem
ki külön, de alkalmazása alapvető, nélkülözhetetlen, eredményét több helyen közlöm. A
vizuális vizsgálat elve a vizsgált darab (felület, alak, gyártási végállapot stb.) közvetlen, vagy
közvetett szemrevételezése. Az értekezésben közvetett, azaz szabad szemmel, vagy nagyítóval
történő szemrevételezést alkalmaztam, a közvetett (nehezen hozzáférhető helyen) vizsgálat
nem volt indokolt. A szabad szemmel történt vizsgálatok célja a felületre nyitott
anyagfolytonossági helyek azonosítása, és felületi öntvényhibák detektálása.
Folyadékbehatolásos (penetrációs) vizsgálatot a fárasztásnak kitett, de adott ciklusszámig ki
nem fáradt alkatrészeken végeztem. A penetrációs vizsgálat célja, hogy feltárjuk a felületre
nyitott anyagfolytonossági hibákat (repedés, porozitás) egy festék segítségével, a vizuális
azonosíthatóságot segítve. A festék a kapilláris hatást kihasználva bejut a felületi hibába, ezt
követően eltávolítjuk a látható festéket, majd egy előhívó anyaggal láthatóvá tesszük azt. Az
ultrahangos, mágneses, örvényáramú vizsgálatok nem elterjedtek az alumínium öntvények
vizsgálatában. Ezek legfőbb okai: az ultrahangos vizsgáló fej nem alkalmas a bonyolult alakú
öntvények felületének a lekövetésére, a mágneses vizsgálatot ferromágneses anyagokon lehet
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végezni, örvényáramú vizsgálat kivitelezése nehézkes, nem elterjedt, szintén a darabok
geometriai sajátosságai miatt.
Porozitásvizsgálat hidrosztatikus méréssel: a porozitás vizsgálat eredményének mennyiségi és
minőségi (alak, méret, eloszlás) kiértékelése egyaránt fontos információ az öntvényekről. Az
öntvények térfogati porozitását (mennyiségileg) kiértékelhetjük hidrosztatikus méréssel,
melynek módszere és kiértékelése a BN‒75/4051‒10 szabványban definiált [63]. Az eljárás
menete: az öntvények tömegét megmérik szárazon és vízbe merítve (függesztve), a
felhajtóerőből származó súlykülönbséggel a próbatest sűrűsége, a következő összefüggéssel
számolható (1) [64]:
𝜌𝑠 = 𝑚

𝑚𝑠𝑧

𝑠𝑧 −𝑚𝑣

𝜌𝑣

(1)

ahol ρs a próbatest sűrűsége (g cm-3), ρv a víz sűrűsége (20 °C-on 0,998 g cm-3 az ITS-90 [65]
alapján), msz a próbatest szárazon mért tömege (g), mv a próbatest tömege (g) a vízbe merítve
mérve. A próbatest sűrűsége a porozitást is magában foglalja. Ezáltal, az adott próbatest
porozitása a következő összefüggéssel számolható (2):
𝜌

𝑃 = (1 − 𝜌 𝑠 ) 100 %
𝐴𝑙

(2)

ahol, P a keresett porozitás (%), ρs a próbatest sűrűsége (1) alapján (g cm-3), ρAl az adott ötvözet
sűrűsége (az AlSi9Cu3(Fe) esetén az ötvözet sűrűsége 2750 kg m-3 az EN1706 [66] szabvány
alapján). Az eljárás legfőbb hátránya, hogy csak mennyiségi választ ad, előnye viszont, hogy a
megbízhatósága a méréshez használt mérleg pontosságával könnyen növelhető, továbbá a
mérés könnyen reprodukálható.
Radiográfiai eljárások: a röntgen vizsgálat elvét a rendszer fizikai felépítésével mutatom be
[67]. Egy légritkított üvegcső terébe forrasztott két elektródára (katód (-), és anód (+))
nagyfeszültségű egyenáramot kapcsolnak, amelynek hatására elektronok lépnek ki a katódból
és az anódba ütközve a mozgási energia jelentős része hővé alakul, a fennmaradó részéből pedig
röntgensugárzás keletkezik. Ez a röntgensugárzás jellemezhető az ütköző elektronok
sebességével, a kilépő sugárzás hullámhosszával, amelyek egyenesen arányosak a gerjesztő
csőfeszültséggel. Anyagvizsgálati célokra a röntgensugárzás azon tulajdonságát lehet
felhasználni [68], hogy valamely tárgyon való áthaladásakor a sugárzás intenzitása csökken, a
következő összefüggés szerint (3):
𝐼1 = 𝐼0 𝑒 −𝜇𝑑

(3)

ahol, a csőből kilépő I0 intenzitású sugárzás d vastagságú tárgyon áthaladva I1 intenzitásúra
csökken, μ a gyengülési együttható.
A vizsgálat során az I0 kezdeti intenzitású röntgensugarak egy része a tárgyon áthaladva I1
intenzitásúra, míg az x vastagsági mérettel jellemezett hibás részen áthaladva I2 intenzitásúra
csökkenek. A tárgy ellentétes oldalán elhelyezett filmen vagy ernyőn a nagyobb intenzitású I2
sugárzás erősebb feketedést hoz létre, mint a kisebb intenzitású, így az elszíneződésből a hibás
részek helye és vastagsági mérete meghatározható. Az eltérő intenzitású hullámok többféle
eljárással is detektálhatók. A vizsgálat korlátai, megbízhatósága, reprodukálhatósága itt is
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fontos kérdések. Ki kell emelni, hogy a felvétel a vizsgált tárgy egy adott irányú vetülete, ezért
a hibának is csak egy vetületi képét láthatjuk, ezért a pontos hibaméret és elhelyezkedés
megállapításához több irányból kell felvételt készíteni, ahol a felvételek minősége a vizsgálat
pontosságát definiálja, a felvétel pedig maga a vizsgálat dokumentuma. A röntgenvizsgálatok
képalkotó eljárásaival a legtöbb hiba pontos mérete és helye detektálható, de csak feltétellel,
amennyiben korlátozott a hiba körbejárhatósága. Az eljárásnak a felbontóképesség [69] szab
határt, vagyis a kimutatható legkisebb hibaméret. A belső anyaghibákat a vizsgált tárgy ép
tartományán áthaladó röntgensugárzás és a hibát tartalmazó részen áthaladó röntgensugárzás
intenzitásának különbségéből lehet kimutatni. A kimutathatósági korlát eleme a megjelenítő
ernyő felbontása és a vizsgálatot végző szakember szemének szubjektív sajátosságai. Ez utóbbi
hibák értékét a röntgensugárzást jellemző gamma eloszlásgörbe matematikai kiértékelésével
lehet pontosítani [70]. Ezek a hibák, az eljárással detektálható hibaméret alsó korlátját adják,
ez az érték tized-milliméteres nagyságrendű. Az eljárás rendkívül megbízható, és az eredmény
is könnyen reprodukálható [71].
A radiográfia vizsgálatokon belül maradva, a röntgen vizsgálat egy továbbfejlesztett
változata a komputer tomográfia, vagy angol kifejezéssel a „computed tomography” (CT). A
CT vizsgálati eljárást az ASTM E1695-20 [72] szabvány írja le részletesen. A fejlesztés
eredménye a röntgen sugárforrás mozgatásában, és a röntgensugarak detektálására használt
ernyő relatív mozgásviszonyában, valamint a detektált adathalmaz digitális képfeldolgozásában
van. A sugárforrás és az ernyő mozgatása vagy a próbatest forgatása egyaránt képes létrehozni
az említett relatív elmozdulást, amellyel egy adott hiba darabon belüli elhelyezkedése és mérete
pontosan meghatározható. A kapott eredmény digitális feldolgozása kiszűri a gépkezelő
szemének szubjektivitását. Az eredmény több szempont alapján is feldolgozható, ami
számítógépes szoftver segítségével elvégezhető. A vizsgálat rendkívül megbízható és kiválóan
reprodukálható, azonban a berendezés miatt rendkívül költséges. Az eljárás több paramétere
közvetlen hatással van az eredmények minőségére, a detektálható legkisebb hibaméretre, ezért
képzett és gyakorlott gépkezelőt követel a vizsgálat. A vizsgálat végeredménye egy
háromdimenziós adathalmaz, aminek a minőségét a jól megválasztott paraméterek mellett a
vizsgált darab geometriája is befolyásolja [73]. A röntgenszkennelés felbontása a legkisebb
térfogatú rekonstruált háromdimenziós elem alapján a röntgensugarak hullámhosszától és
intenzitásától függően egy adott élhosszúságú (μm-es nagyságrend) kocka, ezt az értéket az
angol terminológia voxel (a „volume” és a „pixel” szavak összevonásából) méretnek hívja.

3.5.2. Az öntvények roncsolásos anyagvizsgálata
Az öntött alkatrészekkel szemben is érvényes, hogy a biztonságos működés és a hosszú
élettartam csak akkor szavatolható, ha ismerjük a felhasználásra kerülő anyagok tulajdonságait.
A roncsolásos anyagvizsgálatok közben a darabok károsodnak a vizsgálat során. Az
anyagvizsgálatok lehetnek az alkalmazott anyag tulajdonságainak (mechanikai, metallográfiai
stb.) és az anyagjellemzőinek a meghatározása, vagy az anyaghibák kimutatása [74]. A
mechanikai anyagvizsgálatok típusai: szilárdsági vizsgálatok (statikus, dinamikus, ismétlődő)
és keménységmérés vizsgálatok. Eljárásai lehetnek fizikai (sűrűség), kémiai (vegyi összetétel),
metallográfiai (szövetszerkezet), mechanikai (szilárdság), technológiai (önthetőség)
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vizsgálatok. A felsorolt eljárások közül azokat mutatom be részletesen, amelyeket az adott
kutatási cél elérése szempontjából a munkámban alkalmaztam.
Mikroszkópos vizsgálatok: a mikroszkópos vizsgálatok célja a csiszolatokon metallográfiai
vizsgálat végzése (szövetszerkezet, szövetelem, szemcsenagyság, porozitás vizsgálata), míg
töretfelületeken a tönkremeneteli mód (rideg, szívós), szennyezők vizsgálata, vagy
anyaghiányos helyek azonosítása. A töretfelületeken értelmezett rideg és szívós jelleget a 3.10.
ábrával szemléltetem. A 3.10.a. ábrán a szívós töret jellemzői láthatók: szakadozott és tompa
fényű felület. A 3.10.b. ábrán a rideg töret jellemzői láthatók: sík felületrészek és fényes
felületek.

3.10. ábra: Töretfelületek szemléltetése: a) szívós töret, b) rideg töret [75]

A vizsgált felületek dokumentálását esetemben az eszközök digitális kamerái segítették, ami
lehetőséget teremtett a képek digitális képfeldolgozására is, ezzel segítve az adatok
számszerűsítését [75]. A mikroszkóppal készített digitális képek szoftveres képfeldolgozása
több szempont alapján lehetséges. Az értekezésben jellemzően a csiszolatokon detektált
szemcsék és porozitások alakját, méretét vizsgálom, azok két legtávolabbi pontja alapján. A
képfeldolgozó programok ezt az értéket „feret maximum” kifejezéssel jelölik. Az adott felület
szövetelemei részletesebb vizsgálatára, ha nem volt elegendő a fémmikroszkóp nagyítása és
felbontása, pásztázó elektronmikroszkópot (scanning electron microscope – SEM)
alkalmaztam. A fémek optikai mikroszkópos vizsgálatának elve, hogy a minta felületéről
visszaverődő fényt lencserendszeren keresztül fókuszálva vizsgáljuk. A vizsgált minta nem
átvilágítható, ezért a fényforrás és a visszaverődés iránya azonos, amit csak tükörrendszeren
keresztül lehet párhuzamosítani. A kép nagyítását az objektív lencserendszere végzi. A
képalkotó rendszer hátránya, hogy rossz a mélységélessége, ezért töretfelület vizsgálata
nehézkes. Ennek kiküszöbölésére alkalmas eszköz a sztereómikroszkóp, amely egy határon
belül alkalmas a vizsgált síkból kilógó, vagy bemélyedő anyagrészek kontúros (éles)
fényképének a rögzítésére. A mintaelőkészítés fontos előfeltétele a pontos, precíz
képfeldolgozásnak, ami jellemzően a minta beágyazását és a felület csiszolását, polírozását
foglalja magában. A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat minta előkészítése során a
mintával szemben támasztott követelmények: i) elektromosan vezetőnek kell lennie, ii) el kell
viselnie a vákuumot és az elektron besugárzást, iii) a felület vizsgálat szerinti előkészítése
szükséges lehet (de töretfelület is vizsgálható). Amennyiben elektromosan nem vezető
ágyazásban történik a vizsgálat, hogy a működési elvből adódó elektronsugár ne okozzon
elektron felhalmozódást (töltődést), a tárgyasztal és a minta között elektromos kapcsolatot kell
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teremteni. A működés elve, hogy a vizsgált tárgy felszínét egy elektronnyalábbal végig
pásztázza, majd az elektronsugár és a minta felülete közötti kölcsönhatásból származó jeleket
egy detektorral felfogják, és ebből alkotják a képet [76]. Az eljárás előnye, hogy a felszín precíz
leképezésére képes, ezzel nagyfelbontású, és nagy mélységélességű képet tud alkotni. A
hátrányok között a vizsgálat nagy költsége említendő, amely a drága berendezést és a
szakképzett gépkezelőt egyaránt magában foglalja.
Mechanikai tulajdonságok: a vizsgált próbatestek bizonyos, alkalmazási szempontból
rendkívül fontos mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálattal [77] állapíthatjuk meg. Az
értekezés célját tekintve az általam vizsgált szabványos mérőszámok a terhelt állapotban mért
egyezményes folyáshatár (Rp0,2), a szakítószilárdság (Rm) és a százalékos szakadási nyúlás (A),
azaz szilárdsági és alakváltozási mérőszámok. A szakítóvizsgálat kapcsán az egyik
legfontosabb feszültégi mérőszám a folyáshatár, ebből több fajtát értelmez a műszaki gyakorlat,
azonban az értekezésben minden esetben a terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatárt
használom, ami a 0,2 %-os képlékeny mérnöki alakváltozáshoz tartozó mechanikai feszültséget
jelenti. A vizsgálat célja, az adott próbatest geometria figyelembevétele mellett, az anyag húzó
igénybevétellel szembeni viselkedésének a vizsgálata. A vizsgálat több paraméter
meghatározásával indul, úgymint a vizsgálat hőmérséklete, a szakítás sebessége, a próbatest
geometriája (keresztmetszet, mérőhossz). A vizsgálat során egyenletes húzási sebességgel
terheljük a próbatestet és detektáljuk az ébredő erőt a próbatest megnyúlása függvényében. A
mérőhossz nyúlását külső eszközzel mérjük (extenzométer) a próbatest tönkremenetel
szempontjából leginkább kritikus szakaszán, ezzel kiszűrve a nyúlásból a keresztfej
elmozdulásának a felterhelés szakaszban jelentkező esetleges megcsúszásaitól, illetve a terhelő
keret rugalmas alakváltozásától. A vizsgálat azonban közvetett eredményekkel is bír, mert adott
technológiai paraméterekhez is rendelhetőek az eredmények, digitálisan kiértékelhető az erőnyúlás görbe, valamint a töretfelület is ennek következtében vizsgálható. A vizsgálatokat
szabványosított eljárással hajtottuk végre, és a kapott adatokat is ennek segítségével dolgoztuk
fel. A szakítóvizsgálatot az MSZ EN ISO 6892-1:2020 [78] alapján hajtottuk végre. A
szakítópróbatest alakja lapos, keresztmetszete négyszögletes, „B”-alakú, 5 mm vagy ennél
vékonyabb. A szakítás sebessége nem állandó érték, a folyáshatárt követően változik,
mértékegysége MPa s-1. A vizsgált próbatestek természetes módon terheltek a gyártásból adódó
inhomogenitásokkal, ezért az eljárás megbízhatóságát elsősorban a kapott eredmények
statisztikai kiértékelésével lehet növelni. A szabvány „K” melléklete ismerteti a mérési
bizonytalanság becslésének a módszerét, az „L” melléklet a szakítóvizsgálat
megbízhatóságának és megismételhetőségére szolgáló statisztikai jellemzők megállapítási
módszereit. Az értekezésben ismertetett szilárdsági és alakváltozási mérőszámok
megállapítására, az öntött alapanyag szabványos mérőszámait a kétváltozós Weibull-eloszlás
statisztikai módszerével értékeltem ki [79]. A választott eljárás oka, hogy a vizsgált szabványos
mérőszámok értékei a technológia sajátosságai miatt rendszerint jelentős szórást mutatnak [17].
Az adatok kiértékelésénél pusztán az eredmények átlagát venni nem kielégítő, figyelembe kell
venni azok szórását is. A szakítóvizsgálati szabvány mellékleteiben ismertetett eljárások
alkalmasak erre, azonban a Weibull-eloszlás alkalmazása az öntés technológia sajátosságai
miatt célszerű, és megbízhatóbb eredményt ad (bár végrehajtása sokkal szofisztikáltabb
eljárás). Az eljárásban alkalmazott Weibull-eloszlás a következő összefüggéssel írható le (4):
26

x

𝐹(𝑥; 𝛼,𝛽) = 1 − exp [−(𝛼)𝛽 ]

(4)

ahol, F(x; α,β) jelenti a valószínűséget (megmutatja annak valószínűségét, hogy a
valószínűségi változó értéke milyen valószínűséggel kisebb egy adott értéknél), x az értékelni
kívánt mechanikai tulajdonságot, β a Weibull-modulus, ami a (4) egyenlet átrendezésével és
kétszeri logaritmizálásával a következő alakban írható (5):
𝑙𝑛{𝑙𝑛[1⁄(1 − F(x; α, β))]} = βlnx − βlnα

(5)

ahol, β ezáltal a kapott eloszlásra illesztett görbe meredeksége, x értékei a kísérletek során
kapott mérőszámok, amelyeket növekvő sorba kell rendezni (x1≤ x2≤ x3 ≤ xn). Végül az F(x;α,β)
a kísérleti körülmények alapján a következő összefüggéssel becsülhető (6):
F(x; α, β) = (𝑖 − 0,3)⁄(𝑛 + 0,4)

(6)

ahol i a rendezett mérési sor valamelyik elemének sorszáma, n a mérések darabszáma [58].
Az adott statisztikai eljárással meghatározható a vizsgálat megbízhatósága, amely egy
ismeretlen számú populációból vett minta jellemzője, ami adott biztonsággal becsüli a
populáció túlélését. Az adott biztonság határai adják meg a konfidenciaszintet, amely adott
valószínűséggel tartalmazza a populációt jellemző értéket. Az adatok statisztikai elemzésére a
disszertációban az átlag számítást, vagy a Weibull-eloszlást alkalmaztam, a választott módszert
minden esetben jelzem az adott eredmények közlése mellett.
Egy- és többtengelyű fárasztás: a kifáradás jelensége, amikor a periodikusan ismétlődő,
nagyszámú terhelés következtében meghibásodik az anyag. A terhelés hatására az anyag
ellenállása feszültséget okoz, ami az anyag alakváltozását okozza. Az alakváltozás lehet tisztán
rugalmas vagy rugalmas és képlékeny egyaránt [80]. A kisciklusú tartományt az alakváltozási
kritériumok alapján érdemes vizsgálni. A Wöhler egyenes élettartam- és a kifáradásihatár
tartományában a feszültségi kritériumok alapján megbízhatóbb a modell. A kisciklusú
tartományban azért megbízhatóbb az alakváltozás alapú megközelítés, mert annak rugalmas és
maradó alakváltozási komponense jobban szétválasztható, azonban megjegyzendő, hogy itt a
változók nem veszik figyelembe a ciklikus felkeményedés vagy lágyulás hatását, szemben a
nagyciklusú tartomány feszültség alapú megközelítésével. A klasszikus Wöhler-féle kifáradási
diagram a ciklusszám és terhelő feszültségamplitúdójának logaritmusának függvénye, a 3.11.
ábra szerint. A klasszikus Wöhler egyenes két jól elkülöníthető szakaszból áll, ahol a ferde rész
az élettartam szakasz, a vízszintes rész a kifáradási szakasz. Egyes anyagok (pl.:
alumíniumötvözetek) nem rendelkeznek kifáradási határral (3.11. ábra), az ilyen anyagok
második szakaszára nem értelmezhető a kifáradási határ, ez a tartamszilárdság (kifáradási
szilárdság) szakasza. A jelenség az anyag atomrácsának (fkk) típusával magyarázható. A
kifáradási szilárdság (2×106‒5×108 ciklus) azt a feszültséget jelenti, amely érték alatt kifáradás
nem következik be az adott ciklusszámon [81].
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3.11. ábra: Wöhler egyenes a törést okozó ciklusszám és a feszültségamplitúdó függvényében

A kifáradási szilárdság tartománya nagy, a szakirodalom a határokat eltérően határozza meg,
ezért az értekezésben a 2×106‒107 ciklus tartományra a tartamszilárdság fogalmat használom.
Valamint a vizsgált ötvözet olyan autóipari öntvény alkatrészek alapanyaga, amelyek
tartamszilárdságát ebben a ciklusszám tartományban vizsgálják. Továbbá, tartamszilárdságról
beszélünk, ha egy adott terhelési szinten megadott ismétlődő igénybevételi számig lehet csak
tervezni a darabot. A megjelenített folyamatos (kék) vonal egy valószínűségi változónak
tekinthető, amely több terhelési szintre illesztett egyenes, terhelési szintenként több próbatest
kísérleti fárasztással vett statisztikai eredménye.
A fárasztóvizsgálat folyamata több rögzített paramétertől (terhelésaszimmetria, terhelő jel
alakja, frekvenciája, hőmérséklet stb.) függő vizsgálat. Adott paraméterek rögzítésével ezek
közvetlen hatása kiszűrhető az eredményekből. Az öntvényeket terhelő, véletlenszerűen
előforduló hibák (helye, mérete, alakja) hatása közvetlenül befolyásolja az eredményeket, ezek
tervezésére modelleket használtam, a kiértékelésre statisztikai módszereket. A fáradás
modellezésére az egy- és többtengelyű feszültségállapot eseteire több elmélet létezik. A
jelenségre több összetett jellemző érvényes, ezért ezek egyedi tárgyalása szükséges az alapos
meg- és felismeréshez. A többtengelyű fáradás jelensége az anyag olyan lokális mechanizmusa,
amely legfőképp az ott jellemző helyi fizikai változók függvénye, ezért a fáradás sokkal inkább
érzékeny az anyag szövetszerkezeti sajátosságaira, mint az adott anyagra jellemző globális
anyagtörvények válaszára [82]. A többtengelyűség figyelembevétele a mechanikai
feszültségekben és alakváltozásokban egyaránt alapvető szempont az tartamszilárdság
szempontjából releváns alkatrészek tervezésében. A többtengelyű fáradás jelensége számos, a
mindennapokban használt teherviselő szerkezeti elemben megfigyelhető (járműipari
alkalmazások, termelésben üzemelő berendezések, erőművi alkatrészek stb.).
A fáradásos tönkremenetel fázisait Brown és Miller [83] négy fő csoportba sorolta: I.
mikrorepedés keletkezés, II. repedés növekedés a legterheltebb nyírási síkban, III.
repedésterjedés merőlegesen a húzó feszültségre, IV. az alkatrész tönkremenetele. A kezdeti
repedés és a repedés növekedés általában a szemcsén (krisztallit) belül alakul ki. A repedés
növekedés első lépése az úgynevezett rövid repedés („short crack”) létrejötte, ebben a
pillanatban a repedés mérete még nem pontosan definiált. A repedésterjedés iránya függ a darab
lokális geometriai sajátosságaitól, a szemcsék orientációjától és a terhelés irányától. Abban az
esetben, ha az előzőekben ismertetett repedési folyamatban létrejött hibamérete kellően nagy,
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ami már hatással van a repedés saját feszültség mezejére is, még fokozottabban van jelentősége
a lokális szövetszerkezeti sajátosságoknak (fázisok). Valamint, ha a repedés mérete már
többszöröse a szemcseméretnek, akkor a repedés geometria hatása is érvényesül. A
repedésterjedés ilyen szemléletű megközelítését károsodásnak nevezzük, azon belül is a
ciklikus terhelés hatására végbemenő tönkremenetel a fáradás jelensége.
A többtengelyű feszültségi állapot szemlélet kibővítése azért is lehetséges, mert tiszta
egytengelyű húzás esetén is, a húzó feszültség mellett keresztmetszetváltozás lép fel, ami
rugalmas-, majd képlékeny alakváltozásban is megnyilvánulhat. Az anyagban és a darab
felületén a gyártásból adódó hibák (zárványok, porozitások, töltési vonalak) egyaránt
megtalálhatók, amelyek a mikrorepedések kiindulási pontjai, vagy a repedésterjedés segítői
egyaránt lehetnek, és az is lehetséges, hogy a repedés egy hibamentes területen indul meg [84].
A repedéskeletkezés és -terjedés sajátossága, hogy a keletkező repedés mérete kezdetben
azonos, vagy kisebb, mint az anyagban lévő mikrorepedések mérete. A repedés növekedés
folyamatában, amikor a mérete már elegendően nagy ahhoz, hogy a repedés feszültségmezője
már függetlenné váljon az anyag mikroszerkezetétől, nem biztos, hogy a terjedés tovább
folytatódik. Ezért a repedések vizsgálatakor két fáradási fázist kell megkülönböztetni, az első a
repedés keletkezésével, a második a terjedés fázisával foglalkozik [85]. A repedésterjedés
főként az nyitó síkban következik be, ahol az I. repedési mód dominál.
A fáradás vizsgálatában további szempontok, amelyeket figyelembe kell venni: a repedést
tartalmazó darab mérete, a lokális feszültség-koncentrációs hatás, az anyag képlékenységét
jellemző mérőszámok, a terhelési ciklusok sajátosságai, a hőmérséklet és a korrózió [86]. A
feszültség-koncentráció jelensége, ha terhelés hatására egy anyagfolytonossági hiba, éles sarok,
vagy bemetszés környezetében nem az adott keresztmetszetet jellemző feszültség, hanem egy
ennél nagyobb feszültség épül fel. A maximális feszültség és a névleges feszültség közötti
kapcsolat az adott anyagfolytonosságot, vagy bemetszést jellemző geometriai sajátosság. A
ciklikusan ismétlődő terhelések osztályozása (3.12. ábra) lehetséges a feszültségaszimmetria
tényező alapján, amely az adott ciklust jellemző legkisebb és legnagyobb feszültség hányadosa,
jele R, ami egy mértékegység nélküli viszonyszám. A feszültségaszimmetria hat esetét a 3.12.
ábra szemlélteti, jellegzetes értékeit a 3.6. táblázatban ismertetem.

3.12. ábra: A terhelések osztályozása a feszültségaszimmetria tényező (R) alapján
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3.6 táblázat: A feszültségaszimmetria jellegzetes értékei a terhelési esetek alapján.

Terhelési eset:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

σmax

>0

>0

>0

>0

=0

<0

σátl

>0

= σmax /2

>0

=0

< σmin/2

<0

σmin

>0

=0

<0

-σmax

<0

<0

R = σmin/σmax

>0

=0

0>R>-1

-1

-1>R>-ꝏ

-ꝏ

Az egyes (alternáló, pulzáló) terhelési esetek vizuális értelmezését a következő 3.13. ábra
segíti.

3.13. ábra: Egy szinuszos terhelési ciklus alakja és nevezetes értékei

A 3.13. ábra nevezetes értékeinek az értelmezése:
•
•
•
•
•
•

σmax :
σmin :
σamp = (σmax - σmin) / 2 :
σátl. = (σmax + σmin) / 2 :
Δσ = σmax - σmin = 2 σamp :
R = σmin / σmax :

feszültség (maximum) legnagyobb értéke;
feszültség (minimum) legkisebb értéke;
feszültségamplitúdó;
középfeszültség;
feszültség tartomány;
feszültségaszimmetria tényező.

Az ismertetett terhelési esetekben jól definiálható a feszültség és az alakváltozás [87], akár
rideg anyagok esetén is [88], mert a húzás, hajlítás és csavarás a lengő és lüktető terhelések
esetén jól definiált vizsgálati körülményeket biztosítanak, ami segíti az eredmények
feldolgozását.
Kizárólag a terhelések okozta mechanikai feszültségek alapján nem lehet pontosan
élettartamot becsülni. A fáradási modellek kritérium választása nagy figyelmet követel, mert
nem csak a terhelés függvényétől vagy az anyag típusától függ. Azonban azt is érdemes
megjegyezni, hogy nem csak egyetlen eljárással juthatunk kellően pontos eredményhez [89].
A hibaméret hatása a tönkremenetelre: Az értekezésemben használt kisméretű hiba
kifejezést, a feldolgozott szakirodalmakkal összhangban, olyan 0,01‒1 mm mérettartományba
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eső hibákra használom, amelyek méretét azok két legtávolabbi pontja alapján értelmezem. A
törésmechanikában több megközelítés is létezik, amelyekkel vizsgálható, tervezhető az
anyagfolytonossági hiba hatása a kifáradásra. A homogén finomszemcsés anyagok rendkívül
érzékenyek a bemetszések jelenlétére. Az érzékenység tapasztalati jellemzésével először
Peterson [90], Neuber [91], és Heywood [92] foglalkoztak részletesen, akik a repedés
geometriájával jellemezték azok érzékenyítő hatását. A repedés csúcs rádiusza helyett a
hibakörnyezet feszültség mezejének gradiense alapján állapítottak meg egy új paramétert
(„relative stress gradient” - RSG) Siebel és Stieler [93]. Az anyagfolytonosság
feszültséggradiens (3.14. ábra) szerinti értelmezése egy olyan megközelítés, amely kapcsolatot
teremt a repedéstőben kialakult maximális feszültség (σemax) és a darabot a terhelés hatására az
adott keresztmetszetben jellemző elméleti feszültség (σe(x)) között. A repedés környezetének
feszültséggradiens alapú értelmezése jól alkalmazható és elterjedt eljárás.

3.14. ábra: A feszültségmező és a feszültséggradiens a bemetszés környezetében [93]

A hiba és annak a környezetében kialakuló lokális háromdimenziós feszültségtér
feltételezése, és ezek modellezésére kidolgozott végeselemes modellek és kritériumok még
pontosabb tervezést eredményeztek [94]. A legtöbb modellt acélok vizsgálatára dolgozták ki,
ezek kiterjesztését alumíniumötvözetekre Murakami [95, 96] tette lehetővé, aminek megbízható
alkalmazását Kobayashi és Matsui [97, 98] munkássága igazolta.
A (kritikus) feszültségintenzitási tényezőket széles körben használják a statikus és a
ciklikusan ismétlődő terhelésnek kitett repedést tartalmazó szerkezetek vagy alkatrészek
értékelésére. Az adott feszültségintenzitási tényező értéke függ a repedést tartalmazó szerkezet
geometriájától és a terhelési konfigurációjától. Az eljárás megbízható alkalmazása a Kitagawa–
Takahashi (KT) diagrammal lehetséges [99]. A KT diagram egy vizuális segítség, amely
figyelembe veszi a feszültség alapú kifáradási határértéket (Δσf) és a legnagyobb hibaméretet
(L). A kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértékével (ΔKth) meghatározható
görbe és az adott ciklusszámon vett tartamszilárdság egyenesének a metszéspontja ad választ a
nem terjedő repedésméretre [100]. A KT összefüggés (7) és az általa meghatározott diagram
egyes területei információval szolgálnak az adott feszültségszinten terhelt öntvény várható
élettartamáról, és a megengedhető legnagyobb repedésméretről, amely méret alatt nem
következik be repedésterjedés és törés.
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ΔK = α Δσ √π√A

(7)

ahol, ∆𝐾 a feszültségintenzitási tényező változás, α geometriai tényező, ∆𝜎 a feszültség
változás, √𝐴 a hibaterület négyzetgyöke. A KT diagram egyes területeinek az értelmezését
segíti a következő, 3.15. ábra [100].

3.15. ábra: A Kitagawa‒Takahashi diagram értelmezése a hibaméret (Dv) és a kifáradási szilárdság
(σf) függvényében [100]

A 3.15. ábra alapján a folyamatos vonal alatti területen nincs tönkremenetel, adott terhelési
szinten és hibaméret mellett. A folyamatos vonal könyök pontjában, vagyis ahol a vízszintes
szakasz egy monoton csökkenő szakaszba megy át, valójában nem értelmezhető egzaktan
egyetlen hibaméret (szaggatott vonal), azonban az egyenesek metszéspontjával közelíteni ezt
az értéket mégis kielégítően pontos eredmény. A folyamatos vonalon kívüli terület egységesen
a fáradásos tönkremenetel területe.

32

4. A kutatómunka célkitűzései
Az előző fejezetben bemutattam a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntés technológiai
lépéseit, az öntés folyamatát és lehetséges technológia változatait, kiemelve a vákuumos
kilevegőzést. Az öntészeti ötvözetek közül részletesen bemutattam az alumínium ötvözeteket,
azokon belül is a szilumin ötvözetek sajátosságait. Szakirodalom alapján ismertettem az
AlSi9Cu3(Fe) szekunder ötvözet technológiai szempontból releváns, lehetséges
inhomogenitásait, azok keletkezési helyét, megjelenési formáit, sajátosságait és az öntvényre
gyakorolt hatásukat. Bemutattam azokat a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati
eljárásokat, amelyeket a szakirodalomkutatás során feltártam, és az iparban elterjedtek, vagy a
megfogalmazott célok elérése érdekében alkalmaztam.
A próbatestet is biztosító öntödében feltárt és a szakirodalomkutatás alapján is megerősített
igény, hogy bár az AlSi9Cu3(Fe) ötvözet elterjedten alkalmazott és vizsgált nyomásos öntészeti
ötvözet (elsősorban a kedvező ára miatt, 1950‒2050 euró/tonna, 2021. szeptember), azonban
nincs rendelkezésre álló adat a vákuumos kilevegőzés hatásáról, a vizsgált öntési eljárás
alkalmazása mellett. Jól ismert, részletesen publikált a vákuumos kilevegőzés pozitív hatása az
öntvények feldolgozhatóságára (hőkezelés, hegesztés, szegecselés stb.), annak mértéke, és
számszerű hatása nem ismert. Továbbá, nem egyértelmű a vákuumos kilevegőzés hatására
bekövetkező szilárdsági, szívóssági tulajdonságok javulásának szövetszerkezeti magyarázata.
A szakirodalomkutatás alapján feltártam, hogy jelenleg nincs egzakt 3D-s (képalkotós)
roncsolásmentes anyagvizsgálati kritérium rendszer, olyan tartamszilárdság szempontjából
releváns alkatrészek szériáinak minősítésére, amelyek a technológiából adódó
inhomogenitásokat tartalmaznak. Azonban kiemelendő, hogy a nyomásos öntési technológia
szükségszerű velejárója a természetes anyagfolytonossági hiba (gázporozitás). A munkám célja
nem csupán technológiafejlesztés, hanem az adott technológia anyagra gyakorolt hatásának a
vizsgálata, ami nem nélkülözheti a technológia alapos ismeretét.
A szakirodalomkutatás ismeretében a következő célkitűzéseket tettem:
•

•
•

•
•
•
•

A vákuumos kilevegőzéssel támogatott, vízszintes hidegkamrás nyomásos öntési
eljárással gyártott AlSi9Cu3(Fe) alumínium öntvények anyagvizsgálati
eredményeinek bővítése, szabványos szilárdsági és alakváltozási mérőszámok
meghatározása.
A vákuum hatásának vizsgálata a gázporozitásra (öntés technológiai paramétertől
függetlenítve) és ezen keresztül a szabványos szilárdsági és alakváltozási
mérőszámokra.
A technológia anyagszerkezetre gyakorolt hatásainak minőségi (kvalitatív) és
mennyiségi (kvantitatív) vizsgálata. A kifáradási szilárdság (élettartam szakaszban
és a tartamszilárdság tartományban) megállapítása: R = ‒1, és R = 0,1
feszültségaszimmetria mellett.
A kifáradást okozó porozitások pozíciójának sajátosságainak meghatározása.
Az alkalmazott roncsolásmentes eljárásokkal detektált inhomogenitások
sajátosságai (forma, méret stb.) alapján meghatározni a törést okozó hibákat.
A kritikus feszültségintenzitási tényező változás indirekt megállapítása
törésmechanikai módszerrel.
Az alkalmazott törésmechanikai eljárással meghatározni a kritikus hibaméretet és
annak a tartamszilárdságra gyakorolt hatását.
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5. Az öntvény próbatestek és előállításuk
Az öntvény próbatesteket AlSi9Cu3(Fe) jelű alapanyagból olvasztottam, öntészeti
kifejezéssel élve K-tömbből. A munkám során vizsgált próbatestek két kísérleti öntésből
származtak. A próbatest gyártása rendkívül költséges, ami magában foglalja a berendezések
óradíját, a képzett gépkezelőket, a szerszámcsere idejét, az alapanyag olvasztását és kezelését,
valamint a gyártás indítását. A gyártásindítás folyamata több terület képzett szakembereinek
összehangolt munkáját jelenti. Könnyen belátható, hogy az öntési technológia hat lépésének
részfolyamatát egyesével is paraméterek sokasága definiálja. Az értekezés szempontjából
releváns adatokon keresztül mutatom be az olvadék előkészítés- és kezelés (5.1. fejezet), az
öntés (5.2. fejezet), és a próbatestek vizsgálatra előkészítésének a lépéseit (5.3. fejezet).

5.1. Az alapanyag és az olvadékkezelés
Az alapanyagot öntészeti tömb, ún. K-tömb formájában juttattam az olvasztó kemencébe.
Az alapanyag megnevezése AlSi9Cu3(Fe), ami az alumínium alapfém mellett ~9 %
szilíciumot, ~3 % rezet és a nyomásos öntés szempontjából hasznos ötvöző (a szerszámacél
erózióját csökkentő) ~1 % vasat tartalmaz. Az alapanyag vegyi összetételű megnevezése mellett
járatos jelölések az EN AC-46000, amit jellemzően a nemzetközi szakirodalom használ,
valamint a DIN 226-os megnevezés, ami az európai publikációkban használatos. Az ötvözet
nominális, valamint az említett két öntésből származó adagok konkrét kémiai összetételét az
5.1 táblázat tartalmazza. A kémiai összetétel ötvözőnkénti változása három mérés átlaga alapján
számított (±0,1 %) érték volt. A szilícium és a réz ötvözők mennyisége volt csak nagyobb (~10
%), ezek mértéke a szabványos tűrésen belüli. Szakirodalom alapján ekkora eltérés nem okoz
változást az általam vizsgált mérőszámokban. A nominális értékeket a DIN 1706 szabvány
alapján közlöm [26]. Az adott kísérleteknél a későbbiekben hivatkozni fogok az 1. vagy a 2.
öntésre.
5.1. táblázat: Az AlSi9Cu3(Fe) vegyi összetétele nominálisan és a próbaöntések alkalmával (%).
Ötvözet
AlSi9Cu3(Fe)
Nominális
DIN 1706
1. öntés
2. öntés

Si(%)

Fe(%)

Cu(%)

Mn(%)

Mg(%)

Zn(%)

Ti(%)

8,00‒
11,00
9,70
±0,18
9,17
±0,16

0,60‒
1,10
0,72
±0,08
0,70
±0,10

2,00‒
4.00
2,60
±0,06
2,85
±0,03

0,25‒
0,55
0,32
±0,00
0,27
±0,00

0,15‒
0,5
0,29
±0,02
0,27
±0,02

0,40‒
1,20
0,79
±0,09
0,60
±0,12

0,00‒
0,20
0,11
±0,01
0,11
±0,01

Al(%)

maradék
maradék
maradék

Az ötvözet vegyi összetétele alapján szükséges néhány fontos megállapítást tenni. Az
alumínium, mint alapfém, mellett látható, hogy közel eutektikus összetételt biztosító
mennyiségű szilícium szerepel, mint főötvöző. Az eutektikus összetétel a kis dermedési
hőköznek kedvez (TS-TL: 490‒600 °C), vagyis az adott ötvözet olvadáspontja 600 °C, valamint
javítja az önthetőséget, kedvezően befolyásolja az olvadék formakitöltő képességét. A további
ötvözők közül mennyiségük alapján másodlagosnak tekinthető, de tulajdonságmódosító
hatással rendelkezik a réz és a magnézium. Mindkét ötvöző kiválásosan keményítő hatású,
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továbbá kemény, poligonális (csiszolaton sokszög) alakú, Al(Mex)Si típusú vegyületfázist alkot
az alapfémmel és a fő ötvözővel.
Az egytengelyű szakító vizsgálatokat az öntést követően bizonyos időközönként (1, 5, 9, 15,
25, 50, 75 óra, ezt követően 2 naponta) végeztem el. A természetesen öregedő (önnemesedő)
ötvözetek szilárdság növekedését a szakirodalomban 1 hónapos intervallumban vizsgálták
[101], ahol a teljes ~10 %-os szakítószilárdság változás 1 hónap alatt következett be. A
vizsgálatban a növekedés 90 %-a az első 8 napban végbement, de ott ezt követően is volt még
változás. A vizsgálatomban az egy hónapot ennek az ellenőrzése indokolta, habár én nem
tudtam 8 napot követően változást kimérni. Az öntött állapotot (as-cast) a hőkezeltség állapota
alapján „F” betűvel jelölik, a természetesen öregedő vegyületek úgynevezett öregedett állapotát
„T1” -el jelöli a szakirodalom [25]. Minden mechanikai anyagvizsgálat az öntést követű 1
hónapon túl „T1” állapotban következett be, az adott ötvözet ilyen állapotban nem öregszik túl.
Végezetül kiemelem az ötvözők közül a vasat, és annak a hatását. A vastartalom mindkét
esetben ~0,7 % körül volt, ez a mennyiség már hajlamosítaná a kedvezőtlen alakú α, vagy β
vegyületfázisok megjelenését, azonban a vas (kínai írásjel alakú) vegyületfázisai egyetlen
esetben sem okoztak repedés kiindulást, amit a csiszolatok és a töretek mikroszkópos
vizsgálatával igazoltam. A vizsgált minták mikroszkópos elemzésével nem találtam ilyen
vegyületfázist mint repedés indító, de azt nem jelentem ki, hogy nem is voltak jelen. A vas
mennyisége (~0,7 %) szakirodalmi adatok alapján [43] már kedvezne a szakadási nyúlást
erősen rontó hatású vegyületek keletkezésében. A vas-, a mangán-, és a krómtartalmú
alumínium-szilícium ötvözetek olvadékában az ötvözők egymással intermetallikus
Al(Fe,Mn,Cr)Si fázisokat képeznek. A vegyületfázisoknak a kristályosodást követően van
lehetősége, hogy azok részben, vagy teljesen átalakuljanak, vagy akár részben oldódjanak [43].
Azonban a gyors hűtés (technológiai sajátosság), és a szemcsefinomságot a csíraképződésen
keresztül erősen javító stroncium adagolása ennek sikeresen ellenhatott.
Az alapanyag sűrűsége szilárd állapotban szabvány alapján 2750 kg m-3 [26], azonban
könnyen belátható, hogy ez az érték az ötvözők vegyi összetételének alsó és felső határával vett
szélső állapotokban nem lehet azonos. A vegyi összetétel, az ipari gyakorlatban, jellemzően
egy adott (alsó- és felsőhatáron belüli) érték körül kismértékben változik, legfeljebb tized- vagy
század-százalékosan, ezzel egyeznek az 5.1. táblázat adatai is. A pontos összetétel a porozitások
mennyiségének hidrosztatikus úton történő megállapításánál bír különös jelentőséggel (az
elméleti sűrűség miatt). A vegyi összetételt röntgen fluoreszcencia spektrometriával (XRF)
állapítottuk meg (II. számú melléklet). A XRF vizsgálat során folytonos spektrumú röntgen
fotonok besugárzásával ionizáljuk (gerjesztjük) a minta atomjait, így az elektronok az atom
pályáik között vándorolnak, az elektronpályák kötésenergiája közötti különbségek röntgen
sugárzás formájában kisugárzódik, az így kisugárzott röntgensugárzás-kaszkád (csúcsainak)
energiáját és intenzitását rögzítik. Az egyes elemeket a periódusos rendszerbeli sűrűségével
figyelembe véve, az adott ötvözők mért mennyisége alapján a sűrűséget 2740 kg m-3-nek
számoltuk, az eltérés 0,4 %-os a szabványos értékkel összehasonlítva.
Az alumíniumötvözet tömböket földgáztüzelésű Marconi típusú olvasztókemencében
olvasztottam 780 °C-on. Az olvadékot sókkal (NaCl, CaCl2, KCl) tisztítottam, dezoxidálás és
salaktalanítás céljából. Az sók kémiai hatásuk szerint aktív takaró-tisztítósók. A sókat porított
formában juttattam az olvadék felszínére egy csőalakú lándzsa segítségével, 1‒2 perc fújással,
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összesen 10 kg mennyiségben. A visszaforgatott, azonos ötvözetből öntött fém újraolvasztása
20 %-os volt. Az ötvözet összetételét folyamatosan ellenőriztem olvadék állapotban, további
ötvözőt ahhoz nem adagoltam. Az olvadék csapolását követően, a kitárolt üstnyi folyékony
fémet rotoros gáztalanításnak vetettem alá. A kihordó edény egy Pyrotek gyártmányű, 830 mm
magas, 900 mm-es felsőkör átmérőjű, 650 kg fémkapacitású üst. A rotoros gáztalanító egy
Rotoxal Evolution berendezés, a rotor 180 1/min-en 6 percig forgott, és közben nitrogén gázt
buborékoltattam át az olvadékon 18±2 liter/perc térfogatárammal. A gáztalanítást egy DGRU
150‒800‒S02T2-es grafit anyagú, hengeres fejű rotorral végeztem. A kezelt olvadék, a
gáztalanítást követően, az öntőgép melletti ellenállás hevítésű hőntartó kemencébe vittem. Az
olvadék adagolását nitrogéngáz túlnyomásos automata kemencéből végeztem. A hőntartó
kemencében az olvadék hőmérséklete 710 °C volt, a teljes próbaöntés egy 8 órás műszakon
belül megvalósult, ezzel elkerülve a hőntartó kemencében várakozó ötvözetből egyes alkotók
(jellemzően Mg) kiégését, degradálódását [10].

5.2. Az öntési paraméterek és a vákuumos kilevegőzés
A próbatesteket egy OMS 450 típusú vízszintes hidegkamrás nyomásos öntőgépen
gyártottam. Az öntőszerszám alkalmas volt a hagyományos kilevegőzésre és a vákuumos
kilevegőzést biztosító vákuumszelep csatlakoztatására is. A próbatest előállításhoz használt
nyomásos öntőszerszámot az 5.1. ábrán szemléltetem. Az 5.1.a. képrészleten az álló
szerszámfelet mutatom be az olajos hűtőközegű hűtökörök be- és kivezető csatlakozásával, az
5.1.b. képrészleten a mozgó szerszámfelet az olajos hűtőközegű hűtőkörök be- és kivezetésével,
az 5.1.c. ábra a mozgó szerszámfél jellemző méreteit mutatja.

5.1. ábra: Az öntőszerszám: a) álló szerszámfél, b) mozgó szerszámfél, c) a mozgó szerszámfél
formaüregének jellemző méretei

A vákuumszelep bekötését egy cserélhető szerszámbetéttel valósítottam meg, aminek a
segítségével a szerszám öntőgéptől történő levétele nélkül lehet cserélni az egyes kilevegőzési
módok között. A szerszám mozgó és álló felét 180±10 °C-os hőmérsékletre melegítettem,
olajos temperálással, Tool-Temp TT-288-as típusú hőszabályzó egységgel, és az öntés során
ezen a hőmérsékleten tartottam. A hőmérsékletet a hőszabályozó egységen állítottam be, és az
a szerszám hűtőkörének bemenetén értelmezett olaj hőmérséklete. Az olajos hűtőkör kialakítása
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az 5.1. ábra szerint valósult meg, a hűtőközeg térfogatárama 9,5±0,2 liter/perc volt. Az 5.2.
ábrán a mozgó szerszámfél formaüreg izometrikus képén a formaüreg fészkeit mutatom be,
vagyis az együtt öntött próbatesteket.
A próbatest öntvénycsokor térfogata, ami a pogácsa, a beömlőrendszer, az öntvény fészkek
és a kilevegőző csatorna együtt, 289,3 cm3 volt, a töltőkamrában lévő levegő térfogata 517 cm3
volt 39 %-os kezdeti töltöttségi fok mellett, 60 mm-es dugattyú átmérő mellett.

5.2. ábra: Az öntvénycsokorral öntött próbatest típusok, és azok jellemző mérete

Az öntés környezetét az 5.3. ábra szemlélteti. A képen a mozgó (5.3.a. ábra) és az álló (5.3.b.
ábra) szerszámfelek, a vákuum berendezés (5.3.c. ábra), valamint a vákuumszelepet és
vákuumberendezést összekötő tömlő csatlakozási pontjai (piros körökkel jelölve) láthatók.

5.3. ábra: Öntőszerszám és környezete: a) és b) a nyomásos öntőgépre szerelt öntőszerszámfelek,
c) a vákuum berendezés

A vákuumos kilevegőztetést egy külső, VDS gyártmányú vákuumegységgel valósítottam
meg. A vákuumot egy 200 literes tartályra szerelt szivattyú állította elő a tartályból folyamatos
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levegőelszívással 10±2 mbar nyomás értéken. A tartály egy útváltó szeleptömbön (5.3.c. ábra),
és egy 25 mm átmérőjű rugalmas tömlőn keresztül csatlakozott az öntőszerszám tetejére
rögzített vákuumszelephez. A vákuum nyomásértékét egy digitális Thyracont VD81-es
nyomásmérő berendezéssel mértem, a szerszámra rögzített szeleptömbön kialakított, és az
5.3.b. ábra piros karikával jelölt pontján mérve. A műszer, a formaüreg határán mért nyomás
értéket adta meg, minden mérést ezzel az értékkel jellemeztem. A mért nyomásértéket az
útváltó szeleptömb golyóscsapjával (5.3.c. ábra piros karikával jelölve) tudtam változtatni úgy,
hogy a csap nyitását változtattam. A golyóscsapban és a környezetében kialakult turbulens
légáramlás a 3 m-es tömlőn keresztül, a formaüregben már nem zavarta a beállított vákuum
értéket, amit szintén a VD81-es műszerrel ellenőriztem. A formaüregben felépült vákuumot a
szerszám narancssárga (5.3.b. ábra) szilikon tömítésével, és annak folyamatos tisztításával
szavatoltam. A nyomásos öntést jellemző állandó paramétereket az 5.2. táblázatban közlöm.
5.2. táblázat: A nyomásos öntés paraméterei.

Öntőgép (OMS 450) záróereje
Öntési erő
Tartalék záróerő kapacitás
Ötvözet
Olvadékhőmérséklet
Első fázis sebesség
Második fázis sebesség
Második fázis kapcsolási pont
Olvadék a megvágásnál
Formatöltés vége
Fémre ható nyomás
Dermedési idő
Aktív kamrahossz
Vákuumnyomás a formaüregben

4700 kN
435 kN
18,8 %
EN AC‒46000
710 °C
0,4 m s-1
2,8 m s-1
194 mm
212,7 mm
264,7 mm
704 bar
10 s
300 mm
80 mbar (70, 90, 170 mbar)

A vizsgált szerszámgeometria kialakítása adott volt, annak méreteit nem változtattam. Az
egyes fázisok paramétereit a formatöltési szimuláció alapján határoztam meg. A szimulációkat
a MagmaSoft® szimulációs program 5.5 verziójával futtattam, mely véges differencia módszer
(„Finite Difference Method” - FDM) elven működik. A formatöltés szimulációhoz az 5.4.a.
ábrán látható geometriát és megvágási geometriai adatokat használtam. A szerszám összegzett
megvágási keresztmetszete 136 mm2, a kilevegőzési csatorna a szelep előtt 33 mm2
keresztmetszetű. Az 5.4.a. ábrán az egyes öntvények megvágási adatait tüntettem fel, a
megvágásokra írt számok azok vastagsága mm-ben, az egyes darabok mellett feltűntetett adatok
pedig azok keresztmetszete mm2-ben. Az 5.4.a. ábrán látható továbbá a beömlőrendszer, a
túlfolyók és a kilevegőző csatornák. A szimulációban kiindulási feltételként beállított dugattyú
pozíció és sebesség értékeit az 5.4.b. ábrán ismertetem. A teljes töltőkamra hossza 300 mm,
ebből a dugattyú 52,5 mm-re nyúlt be alaphelyzetben a kamrába, az első fázis útja 194 mm, a
második fázis 62 mm, az utánnyomás úthossza 5,3 mm, a maradék kamrahossz az
öntvénycsokor pogácsájának a vastagságát adja. Az első fázis sebességét elsősorban a
kamrában kialakuló hullám alakja szabta meg, illetve a teljes szerszámüreg légtérfogatának
kilevegőztetéséhez és vákuumozásához szükséges idő.
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5.4. ábra: Az öntvénycsokor és az öntés adatai: a) az öntvények megvágás vastagságai (mm), és
megvágás keresztmetszetei (mm2), b) az öntésszimuláció alapadatai a dugattyú elmozdulásáról.

A szimulációban három ciklussal számoltam, amiből az első két ciklus a szerszám
temperálására szolgált, a formatelési viszonyokat az így kialakult inhomogén
hőmérséklettérben, a harmadik ciklus során vizsgáltam. A beállított paramétereket az 5.3.
táblázatban ismertetem.
5.3. táblázat: A töltésszimuláció bemeneti paraméterei

Ötvözet
EN AC‒46000
Olvadékhőmérséklet
670 °C *
Formahőmérséklet lefújás után
250 °C
Első fázis sebesség
0,4 m s-1
Második fázis sebesség
2,8 m s-1
Második fázis kapcsolási pont
194 mm
Fémre ható nyomás
704 bar
Dermedési idő
10 s
Aktív kamrahossz
350 mm
Vákuumnyomás a formaüregben
80 mbar
*Az adagolás során fellépő hőveszteség miatt kisebb az olvadék hőmérséklete, mint a
hőntartó kemencében. Az eltérés a mért 710 °C-os olvadékhoz képest üzemi tapasztalatok
alapján került megállapításra.

A szimulációs eredmények bemutatásánál azt az eljárást választottam, hogy a formatöltés és
dermedés folyamatait az egyes időpillanatokban készített képekből összeállított képsorozaton
mutatom be. A beömlőrendszerben kialakult áramlási viszonyokat az 5.5. ábrán szemléltetem.
A kép bal oldalán (légköri) a vákuumos kilevegőzés nélküli formatöltés, a kép jobb oldalán
(vákuum) a vákuumos kilevegőzéssel futtatott képsorozatot állítom egymás mellé azonos
időpillanatokban (40 %, 45 %, 50 %, és 80 %) a teljes töltés alatt. A teljes töltés a szimulációban
a formaüreg megtelését jelenti. A képsorozat skáláján az olvadék áramlási sebessége látható
(v = 0,0‒84,0 m s-1).
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5.5. ábra: A formatöltési szimulációk képsorozatai a vákuumos kilevegőzés nélkül, és vákuumos
kilevegőzéssel futtatva a teljes töltés 40 %, 45 %, 50 %, 80 %-ban (föntről lefele)

A töltésszimulációból látható, hogy az egyes fészkek megvágásait eltérő időpillanatban éri
el az olvadék, de a vákuumos kilevegőzésnek az egyes fészkek töltésére időben nincs hatása.
A töltés ismertetése mellett szintén értékes adatokat nyújthat a dermedés folyamata. Az 5.6.
ábrán a dermedés egyes pillanatait (40 %,60 %,70 %) mutatom be, ahol továbbra is a képsorozat
bal oldalán (légköri) a légköri nyomáson kilevegőztetett csokor, a jobb oldalon (vákuum) a
vákuumos kilevegőzéssel öntött csokrok dermedése látható. A képsorozat skáláján a dermedés
közben a csokor hőmérséklete látható (T = 479,0‒579,0 °C).
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5.6. ábra: A dermedési szimulációk képsorozatai vákuumos kilevegőzés nélkül, és a vákuumos
kilevegőzéssel futtatva, a teljes dermedés 40 %,60 %,70 %-ban (föntről lefele)

A képeken az látható, hogy a vákuumos kilevegőzésnek itt sem volt hatása a folyamat időbeli
lefolyására. Azonban megfigyelhető, hogy az adott hűtési viszonyok mellett az egyes képek
jobb alsó sarkában látható fészek (5 mm-es fárasztópróbatest) dermed meg utoljára. A teljes
dermedés alatt ez a fészek a legmelegebb a többivel összehasonlítva.
További értékes eredményt mutat a levegőbezáródások vizuális megjelenítése, amit az 5.7.
ábrán szemléltetek. A szimulációt ebben az esetben is vákuumos kilevegőzés nélkül (légköri)
és vákuumos kilevegőzéssel (vákuum) futtattam. A kiemelt időpillanat a teljes dermedést
követő állapot, ahol az egymás mellé állított rögzített képek a gázporozitások előfordulásának
lehetséges helyét, és a bezárt gáznak a várható sűrűségét mutatja. A képek skáláján a várható
porozitásokban a levegő sűrűsége látható (ρlegköri = 0,00‒49,91 kg m-3, ρvákuum =0,000‒7,004
kg m-3) a dermedést követően.
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5.7. ábra: A várható porozitások helye, és azok várható sűrűsége a dermedést követően a vákuumos
kilevegőzés nélküli és a vákuumos kilevegőzéssel futtatott szimulációk esetén

Az összehasonlításon látható, hogy a vákuumos kilevegőzés hatással van a gázporozitások
lehetséges megjelenésére és azok sűrűségére. Az adott feltételekkel futtatott vákuumos
kilevegőzésű szimuláció a 3 mm-es és az 5 mm-es fárasztó próbatestek mérőszakaszában nem
mutat várható gázporozitást (5.8. ábra). A képek skáláján a várható porozitásokban a levegő
sűrűsége látható (ρvákuum = 0,000‒7,004 kg m-3) a dermedést követően.

5.8. ábra: A várható gázporozitás a fárasztó próbatestek mérőszakaszában

5.3. A próbatest geometriák és a próbatestek felkészítése a vizsgálatokra
Az öntött darabok mechanikai tulajdonságai jelentősen változhatnak akár egy lokális
területen, ezért az öntvények anyagvizsgálatára kistérfogatú próbatesteket választottam [102].
Az öntvények mechanikai tulajdonságai erősen függenek az öntvény falvastagságától [103]. Az
öntvénycsokron (5.9.a. ábra) az öntött próbatestek vastagsága 3 mm és 5 mm. Az értekezésben
vizsgált próbatestek, mind a szakítóvizsgálati próbatest, mind pedig a fárasztóvizsgálati
próbatest, 5 mm vastag volt (5.9.b. és c. ábra). A próbatestméret-választás oka, hogy a
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próbatestet is gyártó öntödében a szerkezeti alkatrészek (~150 db) jellemző átlagos
falvastagsága az 5 mm-es értékhez volt közelebb. Az említett falvastagság alternatívák további
vizsgálatát a jövőben tervezem megvalósítani. A próbatest-geometria tervezésénél az MSZ EN
ISO 6892-1:2020 [78] szabvány „B” mellékletét vettem figyelembe. Az öntvények oldalfala
falferdeséggel rendelkezik, az öntvények szerszámból kilöketése miatt, valamint 0,2 mm-es
sarokrádiusszal, amiket a keresztmetszet számításánál figyelembe vettem.

5.9. ábra: Próbatestek: a) teljes öntvénycsokor, b) a mechanikai vizsgálatokban felhasznált
szakítóvizsgálati próbatest, c) a fárasztóvizsgálatokban felhasznált próbatest

A próbatesteket, egy kifejezetten a próbatest szerszámhoz tervezett gépi mozgatású
szerszámmal választottam le a csokorról. A leválasztó szerszám éle pontosan leköveti a
próbatestek kontúrját, ezzel biztosítva az osztósíkban a rávágási és kilevegőzési csatornák
pontos, sorjamentes leválasztását. A rávágás és a kilevegőzés minden esetben a próbatestek
befogófejein voltak, ezzel is biztosítva a vizsgálati szakasz hibamentességét. A szerszám
osztósík megmunkálása kellően pontos ahhoz, hogy az itt kialakuló geometria ne befolyásolja
a vizsgálati eredményeket.
A próbatestek felületi érdessége erősen függ az öntőszerszám felületi érdességétől, annak
pontos leképződése, ezért a formaüreg felülete polírozott. A szakítóvizsgálati próbatestek
öntött, stancolt állapotban kerültek vizsgálatra, minden további feldolgozástól, kezeléstől
mentesen. A mért, átlagos felületi érdesség Ra = 1,29±0,41 μm, vagy Rz = 10,77±0,68 μm volt.
A fárasztóvizsgálati próbatestek felületét, az öntött stancolt állapotot követően gépi
polírozással, több lépésben csiszoltam a mérőhosszban. Ennek oka, hogy a próbatestek felületi
érdessége is hatással van a darabok kifáradási ciklusszámára, ezért ennek a hatásnak a
csökkentésére a polírozás bevett gyakorlat. A csiszolás lépéseit minden egyes próbatest
esetében Buehler szilíciumkarbid csiszolópapírral, P180 szemcsemérettel 240 1/min, P400
szemcsemérettel 220 1/min, P600 szemcsemérettel 200 1/min és P800 szemcsemérettel 150
1/min, lépésenként 30‒40 s időtartamban végeztem. Az átlagos felületi érdesség Ra =0,75±0,3
μm, Rz =5,6±0,2 μm volt. A felületi érdességet egy Mitutoyo SJ-410-es felületi érdesség
ellenőrző berendezéssel mértem.
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A próbatest szerszám beömlőrendszer kialakítását, és a formaüregek pozícióját, az az
öntészeti megfontolás vezérelte, hogy sokkal inkább valós leképezése a funkciós öntvények
formaüregein belüli áramlásoknak. Megjegyzendő, hogy a szerszámgeometria nem a
legkedvezőbb a fémolvadék turbulens áramlása szempontjából, azonban ez egy adott kiinduló
állapot volt.

5.4. A próbaöntések kísérleti terve (DoE)
A fejezet egyes részeiben ismertettem a próbaöntések paramétereit, és az eljárást, amellyel
azokat megállapítottam. Az egyes próbaöntések során a bemutatott paramétereket változatlanul
hagyva az 1. öntés kísérleti tervét az 5.4. táblázat tartalmazza, a 2. öntés kísérleti terveit az 5.5.
táblázat tartalmazza.
5.4. táblázat: Az 1. öntés kísérleti terve.

1. öntés
Kilevegőzés
Mért nyomás
Öntvénycsokor
Elvégzett
vizsgálatok:
I. kísérlet

1. paraméter
2. paraméter
3. paraméter
4. paraméter
hagyományos
vákuumos
vákuumos
vákuumos
légköri
170±5 mbar
90±5 mbar
70±5 mbar
50 db
50 db
50 db
50 db
(15 db) szakítás/ (15 db) szakítás/ (15 db) szakítás/ (15 db) szakítás/
hidrosztatikus
hidrosztatikus
hidrosztatikus
hidrosztatikus
sűrűségmérés
sűrűségmérés
sűrűségmérés
sűrűségmérés

5.5. táblázat: A 2. öntés kísérleti tervei.

2. öntés
Kilevegőzés:
Mért nyomás:
Öntvénycsokor:
Elvégzett vizsgálatok:
II. kísérlet
Elvégzett vizsgálatok:
III. kísérlet

1. paraméter
hagyományos
légköri
50 db
fárasztás (40 db)
CT (20 db)
-

2. paraméter
vákuumos
80±5 mbar
120 db
fárasztás (40 db)
CT (20 db)
fárasztás:
- bemetszés nélkül (20 db)
- D0,3 zsákfurattal (20 db)
- D0,6 zsákfurattal (20 db)

Az értekezésben a szett kifejezés azokat az összetartozó próbatesteket jelenti, amelyek
gyártása azonos kilevegőzéssel történt, és azonos vizsgálatoknak vetettem alá az egyes
kísérletekben.
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6. A vákuumos kilevegőzés hatása a próbatestek mechanikai
tulajdonságaira
A célkitűzésben megfogalmazott első két kérdés megválaszolásával foglalkozok ebben a
fejezetben. Azaz a vákuumos kilevegőzés hatásával a porozitásra és a szabványos szilárdsági
(Rm, Rp0,2) és alakváltozási (A) mérőszámokra, valamint a porozitás mennyiségének
technológiai paraméterektől függetlenített hatásával ugyanezen tulajdonságokra.

6.1. A vákuumos kilevegőzés hatása az öntvények porozitásra
Az öntvény próbatestek gyártását, összetételét és előkészítését, valamint a próbatest
választás okát, az előző fejezetben tárgyaltam. A vizsgálati eredmények pontosabb megértése
szempontjából a vákuumos kilevegőzésre és a formaüregben kialakult nyomásértékekre
koncentrálok. A nyomásos öntéssel előállított próbatestek mechanikai tulajdonságai is
érzékenyek a falvastagságra [103], ezért a vizsgálatot minden esetben azonos falvastagságú,
5 mm-es szakító próbatesten hajtottam végre. A vákuumos kilevegőzés alkalmazása csökkenti
a porozitást és közvetlen hatással van a mechanikai tulajdonságokra [103], mert a zárt
formaüregben az öntvénybe bezáródott porozitás legfőbb forrása a belövés pillanatában
bezáródó levegő [10, 17, 19]. A formaüregben a levegőt a mért nyomásértékkel jellemeztem.
Az 1. öntés közben a nyomást 70±5 mbar, 90±5 mbar, 170±5 mbar és légköri nyomás értéken
tartottam. Az egyes nyomásértékeket az értekezés ezt követő részében azok tűrése nélkül,
vagyis a nyomást jellemző átlagértékkel (névleges nyomással) jelölöm. A nyomást egy útváltó
szeleptömb segítségével úgy változtattam, hogy a ~10 mbar nyomású tartály egy rugalmas
tömlőn keresztül szívta el a levegőt az öntőszerszámból és a külső térből. Az így kialakult
áramlás a szelepben valószínűleg turbulensen kavargott, de az egységtől 3 m tömlőtávolságban
a vákuumszelepre csatlakoztatva ez már nem éreztette hatását. Az öntőszerszámra mereven
rögzített vákuumszelep referencia mérő csatornájára csatlakoztatott nyomásmérő (VD81), 0,1
másodperces mintavételi időtartammal, nem mutatott 1 mbar-nál nagyobb nyomáslengést. A
vizsgálatokat jellemző vákuumértékeknél megadott ±5 mbar-os tartományok a szerszám
tömítettlenségével magyarázhatóak.
Nyomásszintenként 50 db öntvénycsokrot lőttem szériaszerű gyártás mellett, ezzel biztosítva
az egyes szettek nyomásos öntésre jellemző gyártási stabilitását, és a kiváló
reprodukálhatóságot. Az első próbaöntés nyomásértékeit és az így keletkező próbatest szettek
kísérleteit az 5.4. táblázatban ismertettem. Az egyes szettek között az eltérő nyomásérték
beállítása a golyóscsappal 3‒5 percet vett igénybe, egy teljes öntőciklus 35 másodperc volt.
Minden egyes új nyomásérték változtatást gyártásközi megállásnak feltételezve, az
újraindításkor az első három csokrot gyártóműi tapasztalat alapján, technológiai okokból
selejteztem. A leválasztott szakító próbatesteket egy Instron 5985-ös típusú mechanikus
szakítógépen, szobahőmérsékleten, 5 mm/perc szakítási sebességgel, mechanikus szorító
pofákkal rögzített befogók között szakítottam el, a 6.1. ábra szerinti elrendezésben. Az ábrán
látható a befogott próbatest, a befogó álló és mozgó szorítói, valamint a finomnyúlásmérő. A
szakítást jellemző paramétereket a szakítógéphez csatlakoztatott számítógép digitálisan
rögzítette. Az elmozdulást egy finomnyúlásmérő segítségével detektáltam (Lo = 50 mm), az erőt
45

a berendezés erőmérő cellája mérte. A keresztmetszetet számoltam egy tolómérő segítségével
mért hosszadatok alapján. A mérőeszközök és a berendezések (tolómérő, szakítógép) kalibrált,
szabályos időközönként ellenőrzött eszközök. A tolómérő egy MarCal 16 ER típusú, ±0,01 mm
pontosságú digitális mérőeszköz volt.

6.1. ábra: A szakítóvizsgálat elrendezése, a szakítógép befogói és a finomnyúlásmérő

A próbatesteket a szakítást megelőzően egyesével röntgen berendezéssel és hidrosztatikus
porozitás ellenőrzéssel vizsgáltam. A röntgengép egy Yxlon MU2000 típusú 0,2 mm-es
felbontóképességű berendezés, a kiértékelést az öntvények röntgen eredményeinek a
minősítésére használt ASTM E505 [59] szabvány alapján végeztem el. A hidrosztatikus
porozitás vizsgálatot és kiértékelést a BN-75/4051-10 [63] szabvány előírásai alapján hajtottam
végre.
A szakítóvizsgálathoz nyomásszintenként 15 darab próbatestet választottam ki
véletlenszerűen. A vákuumos kilevegőzés nélkül, valamint a 70 mbar, 90 mbar és 170 mbar
abszolút nyomáson gyártott darabokat röntgennel ellenőriztem. Az ellenőrzés célja az volt,
hogy esetleg előforduló nagyméretű hibákat kiszűrjem. Az iparban is valós, bevett eljárás, hogy
nagy biztonsági szintű alkatrészeket 100 %-ban ellenőriznek röntgennel. A vizsgálatot az
ASTM E505 alumíniumöntvények röntgenvizsgálati szabványa alapján hajtottam végre, 5 mmes próbatest vastagságon és négy szempont alapján értékeltem az eredményeket: A) a porozitás,
B) a hidegfolyás, C) a zsugorodás és D) az idegen zárványok szempontjából. A felsorolt
szempontok alapján, figyelembe véve a kimutatható legkisebb hibaméretet (0,2 mm) az 1-es
minőségi szinten (Level 1), az öntvények röntgen minősége kiváló volt (6.2. ábra).

6.2 ábra: A próbatestek röntgenfelvételei az adott nyomásszinteken: a) 70 mbar-os nyomáson, b) 90
mbar-os nyomáson, c) 170 mbar-os nyomáson, és d) légköri nyomáson kilevegőztetve
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A próbatestek porozitását ezt követően hidrosztatikusan is vizsgáltam. A méréshez használt
eszköz egy Entris 6202-1S gyártmányú mérleg, ±0,01 g tömeg mérési pontossággal. A
berendezés kalibrált, évente felülvizsgált eszköz. A vizsgálati eredményeket minden vizsgált
nyomásszinten a következő adatokkal jellemeztem a 6.3. ábra alapján, ahol a %-os porozitás
mennyiség a mért porozitások számtani átlageredménye, továbbá a kapott átlageredményekre
illesztett átlagos porozitásgörbe, valamint megjelenítettem az adott nyomásszinten mért
maximális és minimális százalékos porozitás értéket.

6.3 ábra: Az átlagos porozitás a vákuumtámogatás függvényében

Az egyes nyomásszinteken az átlagos porozitás értékeket a 6.1. táblázatban adtam meg, ahol
feltüntettem az egyes nyomásszinteken a számolt szórás értékét is. A mért adatokat a III. számú
mellékletben közlöm teljeskörűen.
6.1. táblázat: Az egyes nyomásszinteken a porozitás értékek számtani átlaga és azok szórása.

Névleges nyomás (mbar)
70
90
170
Légköri

Átlagos porozitás és a szórás (%)
0,47±0,10
0,67±0,06
0,72±0,12
1,10±0,14

A szórásértékek azt mutatják, hogy az adott vákuumos kilevegőzési szinten gyártott darabok
porozitás változása kicsi. Az átlagos porozitásgörbe jellege, 200 mbar-tól a légköri nyomásig,
monoton növekvő, a légköri nyomás érték irányában. Ez a szakasz leírható egy egyenessel,
amelynek az egyenlete y = 0,0005x + 0,6256, a korreláció hiba négyzete R2 = 0,9999. A változás
lineáris összefüggést mutat, csökkenő nyomáshoz arányosan csökkenő porozitás tartozik. Az
illesztett görbe menete, 80 mbar-os nyomás érték körül, erősen megváltozik, a korábbi lineáris
összefüggés ebben a szakaszban meredekebb lesz. Azaz egységnyi nyomásváltozásra
intenzívebb porozitás csökkenés tapasztalható. A nyomásváltozás hatását a porozitásra csak a
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70‒1024 mbar tartományban vizsgáltam, ezért a görbe nincs meghosszabbítva az adott
határértékeken kívül. A vákuumos elszívás nyomásértéke teoretikusan a tartály nyomásánál
(~10 mbar) nem lehet kisebb, de ennek a vákuum értéknek az elérése már erősen függ a
szerszám tömítettségétől. Ipari tapasztalat alapján itt már a kilökő ház tömítettsége is fontos.
Egy gondolatkísérlet szinten, nulla légköri nyomáson a porozitás értéke nem lenne nulla, mert
a porozitás függ az olvadék oldott gáztartalmától is, amit a vákuumos kilevegőzés nem
befolyásol.
Az öntőszerszám töltési és dermedési szimulációs eredménye arra engedett következtetni,
hogy a próbatestek befogófejében zsugorodási üregek jelenhetnek meg. Ezek az üregek
véletlenszerűen befolyásolhatják a teljes darab porozitását, függetlenül a formaüregben lévő
nyomás értékétől. Ennek a hatásnak a vizsgálatára elvégeztem egy kísérletet. A kísérletben
nyomásszintenként 3‒3 db szakítópróbatest porozitását vizsgáltam úgy, hogy lefűrészeltem a
próbatestek befogófejét az egyenesbe futó nyak határán. A próbatestenként így keletkező 2‒2
véget együtt mértem meg az előzőekben ismertetett hidrosztatikus mérés módszerével. A
nyomásszintenként elvégzett 3-3 mérés átlagát és azok szórását a 6.2. táblázatban ismertetem,
külön oszlopban szerepeltetem az átlagos porozitások összehasonlítását az öntött darabok
porozitása alapján.
6.2. táblázat: Az egyes nyomásszinteken a befogófejek porozitás értékek számtani átlaga és azok
szórása, valamint százalékos összehasonlítása az ép darabok alapján.

Névleges nyomás
(mbar)
70
90
170
Légköri

Befogófejek átlagos porozitás és
a szórás (%)
1,18±0,10
1,77±0,20
1,79±0,15
2,67±0,33

A befogófejek porozitás
változása az ép darab alapján
253 %
266 %
253 %
242 %

A lefűrészelt befogófejek porozitás eredményeit (6.2. táblázat) nyomásszintenként
összehasonlítva az ép próbatestek eredményeivel (6.1. táblázat) látható, hogy az eredmények
közel azonos ~2,5 szeres (254±9,9 %) különbséget mutatnak. A befogófejek porozitás
növekedése arányosan nagyobb, mint a mérőhosszé. A szórás eredmények közel azonosak. A
számtani összehasonlítás alapján kijelentem, hogy az ép darabok átlagos porozitás eredménye
megbízható érték a darabok jellemzésére, mert függetlenül attól, hogy nagyobb a fejek
porozitása, azok aránya állandó. Továbbá, egy szériában öntött darab esetén is valós körülmény,
hogy vannak porozitással (zsugorodás, gázporozitás) jobban terhelt területek, amelyek nem
kivonhatóak a teljes darabból. Az ilyen területek röntgen vizsgálattal feltárhatóak, ezzel
biztosítva, hogy azok ne a darab terhelésre kritikus zónáiban legyenek. Az eredmény továbbá
összhangban van a nyomásos öntéssel előállított darabokat jellemző kiváló
reprodukálhatósággal, ami az eljárás egyik kiemelt előnye. A próbatestek mérete az
öntőszerszám miatt azonos volt, a tömeg szórása elhanyagolható a darabok tömegéhez képest.
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6.2. A porozitás hatása az öntvények mechanikai tulajdonságaira
A mechanikai tulajdonságokat egytengelyű szakítóvizsgálattal határoztam meg. Több
paramétert vizsgáltam, de csak a mérnöki gyakorlatban leginkább fontos adatokat értékeltem
ki. A vizsgált paraméterek, a terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár (Rp0,2), a
szakítószilárdság (Rm), és a százalékos szakadási nyúlás (A). A szakítási eredményeket
mérőszámonként, a kétparaméteres Weibull-eloszlással értékeltem ki. A mérnöki gyakorlatban
jellemző 50 %-os (R50 %) és 95 %-os (R95 %) megbízhatóságon végeztem el a kiértékelést, és
mind két esetben 95 %-os (C95 %) konfidencia szinten. Az eredményeket a 6.3. táblázatban
foglaltam össze.
6.3. táblázat: A Weibull-eloszlással számolt szabványos mérőszámok az adott nyomásszinten.
Nyomás
(C95 %)
70 mbar
90 mbar
170 mbar
Légköri
*EN 1706

Rp0,2 (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

R50 %

R95 %

R50 %

R95 %

R50 %

R95 %

170
166
157
159
140

167
162
154
153
140

300
292
284
272
240

292
27
25
254
240

2,5
2,2
2,1
1,7
<1

2,0
1,6
1,4
1,3
<1

* A táblázat utolsó sorában az EN 1706 szabvány alapján az azonos állapotú értékeket
ismertettem.

Az eredmények összehasonlítása alapján a következő megállapításokat teszem. A terhelt
állapotban mért egyezményes folyáshatár értékek az egyes megbízhatósági szinteken átlagosan
3,9 MPa-al (különbség átlaga) tértek el kedvezőbb irányba, ami a kis szórás magyarázata. Ez
az átlagérték különbség a szakítószilárdság esetén 16,9 MPa, a százalékos szakadási nyúlás
esetén 0,51 %. Ezek az értékek csak egy nagyságrenddel kisebbek az adott mérőszámmal
összehasonlítva, szemben a terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatár két
nagyságrenddel kisebb értékével. Az eredmények kiértékelése közben az is látható, hogy az
egyes nyomásszinten kiértékelt paraméter értékek a 70 mbar és 90 mbar szinteken jelentős
szilárdsági és alakváltozási növekményt mutatnak a légköri nyomáson kilevegőztetett
mintadarabok azonos értékeivel összehasonlítva. A számolt szilárdsági és alakváltozási
mérőszámok százalékos növekménye a légköri nyomáson kilevegőztetett értékekkel
összehasonlítva a 6.4. táblázatban látható.
6.4. táblázat: A növekmények R50 %/C95 %-os szinten a légköri nyomáson gyártott darabokhoz
képest.

Nyomás
70 mbar
90 mbar
170 mbar

Rp0,2 %-os változása
7,0 %
4,0 %
1,7 %

Rm %-os változása
10,5 %
7,6 %
4,5 %
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A %-os változása
50,6 %
30,1 %
28,9 %

A vákuumos kilevegőzés az egyes kilevegőztetett nyomásszinteken (az adott szerszám
geometria és az adott öntési paraméterek mellett), a próbatestek közel azonos porozitását adta
(a porozitást számtani átlaggal számolva). A vákuumos kilevegőzés nyomásszintjeitől (mint
technológiai paramétertől) függetlenítve a vizsgált szabványos mérőszámokat a mért térfogati
porozitások függvényében jelenítettem meg az eredményeket (6.4. ábra). Az ábrán, a
megjelenített egyeneseket porozitási értékenként 15 darab próbatest Weibull-eloszlással
számolt értékeire illesztettem a legkisebb négyzetek módszerével.

6.4 ábra: A vizsgált mechanikai tulajdonságok a térfogati porozitás függvényében

Az azonos megbízhatósági szintekhez tartozó pontokra illesztett egyeneseket, a klasszikus
formában írható egyenes egyenletével (8), a következő módon értelmeztem:
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏

(8)

ahol, y a keresett szabványos mérőszám (Rp0,2, Rm, A), m az egyenes meredeksége, x az a
porozitás tartalom, ami meghatározza a keresett mechanikai tulajdonságot, a b paraméter pedig
az az elméleti érték, ami 0 %-os porozitáson jellemezné az anyagot.
Az egyenes meredeksége negatív előjelű, vagyis növekvő porozitás csökkenő (romló)
tulajdonságokat jelent. Az elméleti 0 % porozitás érték kifejezést azért is kell hangsúlyozni,
mert a kísérlet adott keretei között ezt az értéket nem lehet elérni, és teoretikusan 0 % porozitás
mellett a változás jellemzése nem lenne helyes ugyanezzel a meredekség értékkel. A statisztikai
alapon értékelt mérési pontokra illesztett egyeneseket, adott megbízhatóságon (50 % és 95 %)
és minden esetben 95 %-os konfidencia szinten, a következő 6.5. táblázatban ismertetett
paraméterekkel jellemzem.
A szabványos mérőszámok változása (javulása) több anyagszerkezeti változással is
magyarázható lenne. Ezek alapos vizsgálatával kívánom igazolni, hogy a javulásnak mi az oka.
Az ötvözet kémiai összetételét az öntés során 2 óránként ellenőriztem. A vizsgálatokat egy
próbatesten megismételt három mérés átlaga alapján hasonlítottam össze. A kémiai összetétel
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ötvözőnkénti változása három mérés átlaga alapján csak tizedszázalékos (±0,1%) érték volt. Az
öntés időtartama alatt nem tapasztaltam ötvöző kiégést, vagy jelentős összetétel változást, ezt
az öntött darabok kémiai összetételének a visszaellenőrzésével igazoltam. A szabványos
mérőszámok javulása tehát nem a kémiai összetétel változása miatt következett be.
6.5. táblázat: Az 50 %-os és 95 %-os megbízhatósági szinten illesztett egyenesek paraméterei.

Paraméterek
(C95 %)
b
m

Rp0,2 (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

R50 %

R95 %

R50 %

R95 %

R50 %

R95 %

174,3
‒15,5

174,1
‒20,6

318,3
‒42,7

310,2
‒54,6

3,02
‒1,24

2,35
‒1,02

A szakítóvizsgálatokat az öntést követő 1 hónap után végeztem el, teljesen természetesen
öregedett „T1”-es állapotban. Minden szettet egymás után szakítottam el rövid időn (~8 óra)
belül, ezzel is biztosítva az azonos állapotot. A darabokat további hőkezelésnek nem vetettem
alá, ezt a szövetszerkezeten látható eutektikum alakja is megerősíti (6.5. ábra). Az eutektikum
alakja és eloszlása a 6.5. ábra minden képrészletén, vagyis az egyes csiszolatokon, azonos
morfológiát mutat. A szabványos mérőszámok értékének a növekedését a szemcseszerkezet
változása (méret, alak), a fázisok megváltozott alakja, és az öregedés során kiváló
vegyületfázisok egyaránt okozhatják. Ezek változását, az öntvény csiszolat
szemcseszerkezetének a vizsgálatával ellenőriztem. A próbatestek csiszolati képe a 6.5. ábrán
látható.

6.5. ábra: Az öntvénycsiszolatok mikroszkópi felvétele az egyes nyomásszinteken: a) vákuumos
kilevegőzés nélkül, valamint b) 170 mbar-on, c) 90 mbar-on, d) 70 mbar-on kilevegőztetve
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A szemcseszerkezet alakja és mérete (azonos felbontás mellett), nem mutat különbséget az
eltérő nyomásszinteken. Az öntészeti ötvözetek szemcseszerkezete a szekunder dendritág
távolsággal jellemezhető („secondary dendrite arm spacing” – SDAS) [25], a szemcse alakja a
dendritek morfológiájával jellemezhető. A szekunder dendritág távolság klasszikus értelmezése
a nyomásos öntészeti ötvözetekre, a rendkívül gyors hűtés miatt, egy az egyben nem
alkalmazható. Ezért ezt, az ábrán látható világos szürke színű α-Al átlagos méretével
jellemeztem. Az átlagos méret minden esetben öt véletlenszerűen választott terület
kiértékelésének az átlagát jelenti, ahol a vizsgált méret a mikroszkóp által rögzített kép digitális
feldolgozás alapján, a szemcsék két legtávolabbi pontja közötti távolsággal (feret max.)
jellemzett érték. Az α-Al (a 6.5. ábrán világos szürke területek), az ötvözet vizsgálati
hőmérsékletén (azaz szobahőmérsékleten), ~0,1 % szilíciumot képes oldott állapotban tartani,
ez egy alumíniumban gazdag fázis. A szemcsék határán látható a lemezes szerkezetű, szürke
színű eutektikum. Az eutektikum az adott ötvözetre jellemző ~9 % mennyiségű szilíciumot és
α-Al-ot tartalmaz. A csiszolatok mindegyikén látható továbbá a poligonális (közel szabályos
sokszög) formában kristályosodott, sötétszürke vegyületfázis is. A vegyületfázisokat tovább
elemezve pásztázó elektron mikroszkóppal és EDS-sel igazolódott, hogy a szakirodalommal
összhangban [10] Al(Mex)Si intermetallikus vegyületről van szó. Az adott vegyületfázis
képletében az Me („Metal”) fém az ötvözetre jellemző összes elemet tartalmazta (vas, mangán,
magnézium stb.). Az önállóan sokkal kedvezőtlenebb alakú vas módosítójaként adagolt
ötvözők (pl.: mangán) hatására lesz ilyen alakú. Valamint részben látható a csiszolati képeken,
a hidrosztatikus méréssel is igazolt porozitásmennyiség csökkenése. A porozitások két
legtávolabbi pontjának az átlagos távolságát a vákuumos kilevegőzés nélkül és vákuumos
kilevegőzéssel a 6.6. táblázatban foglalom össze.
6.6. táblázat: A nyomásszinteket jellemző porozitások átlagos átmérője.

Névleges nyomás (mbar)
70
90
170
Légköri

Porozitás mérete („feret max.”) (mm)
0,22±0,06
0,28±0,12
0,33±0,17
0,39±0,22

Azonban nem csak a porozitások átlagos mérete, hanem a mennyisége is csökkent. A
vizsgált szabványos mérőszámok javulását ezek ismeretében egyértelműen a vákuumos
kilevegőzés által elért porozitás mennyiség csökkenéssel magyarázom.
A jelenség pontosabb megértése érdekében a töretfelületek repedéskiindulási pontjait, és a
feltáruló porozitásokat pásztázó elektron mikroszkóppal (SEM) vizsgáltam. Az alumínium és a
szilícium ötvözetéből keletkező lemezes szerkezetű eutektikum, a két fő ötvözőre jellemző
sajátosságok egyszerre vannak jelen (habár a szilícium primer formában nem kristályosodott).
A százalékos szakadási nyúlás értékei (6.3. táblázat) kicsik, a szívós töretre jellemző
nyakbehúzódás nem látható a próbatesteken, de a felület mégsem mutat tisztán ridegtörés
jelleget. A töretfelület szívós és ridegtöret együttes sajátosságait mutatja, ami végeredményben
hasadásos töretet eredményezett (6.6. ábra). A vákuumos kilevegőzés nélkül, és a vákuumos
kilevegőzéssel gyártott próbatestek szakított töretfelületei szemrevételezés alapján azonosak
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voltak. A töretfelület jellegzetességeit a vákuumos kilevegőzés nem befolyásolta. A 6.6. ábrán
a töretfelület egy jellegzetes területe látható, a feltáruló porozitásokat, és a teljes felületen
látható lemezes szerkezetű eutektikumot jelöltem. A 6.6. ábra érdekessége, hogy a nagyítása
közel azonos az 6.5 ábra csiszolt felülettel, azaz az ötvözetre jellemző α-Al, lemezes
eutektikum, porozitások stb. mérete közel azonos és ezek morfológiája összehasonlítható. A
6.7. ábrán a porozitásokat és azok környezetét tanulmányoztam az eddigieknél nagyobb
nagyítással. A nagyítás egy nagyságrenddel nagyobb a 6.6. ábrához képest. A porozitások
alapvetően sötét foltokként jelennek meg a képen, mert a barlangos üreg aljáról visszaverődő
nyaláb már hosszabb utat tesz meg, vagy könnyebben gyengül, vagy elnyelődik a hullámtörés
következtében. A lemezes eutektikum képe ezen a felbontáson már jól elkülöníthető. Az összes
képrészleten láthatók a térfogati zsugorodás következtében létrejött üregekben a
„bogyószerűen” lekerekedett formák, vagyis az α-Al dendrit ágak.

6.6. ábra: A töretek SEM felvétele különböző nyomás szinteken: a) vákuumos kilevegőzés nélkül; b)
170 mbar-on; c) 90 mbar-on; d) 70 mbar-on
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6.7 ábra: A zsugorodási porozitások SEM felvétele különböző nyomás szinteken: a) vákuumos
kilevegőzés nélkül; b) 170 mbar-on; c) 90 mbar-on; d) 70 mbar-on

A porozitás csökkenés szilárdsági és az alakváltozási mérőszámok növekedésével jár. Ezek
együttes kimutatására alkalmas mérőszám a fajlagos törési munka (Wc). A szakítóvizsgálattal
kapott adatok alapján a fajlagos törési munkát a következő (9) összefüggéssel is lehet számolni.
Wc ≈

Rp,02 +σu
2

φu

(9)

ahol, Wc a fajlagos törési munka (J/cm3), az Rp0,2 a terhelt állapotban mért egyezményes
folyáshatár (MPa), σu a szakítószilárdság (MPa), a φu pedig a valódi nyúlás értéke közvetlenül
a szakadás pillanatában. Az adott összefüggés a valódi rendszerben mért mérőszámok alapján
adja meg közelítőleg a fajlagos törési munkát. A szakítógép adatfeldolgozója a fajlagos törési
munkát a valódi feszültség valódi alakváltozás görbe alatti terület integrálásával is számolhatja
(a fenti közelítésnél precízebben). Az értekezésben a fajlagos törési munka értékét a
szakítógörbe alatti terület integrálásával kapott értékekkel jellemzem. Az I. kísérletsorozat
próbatest szettjei átlagos fajlagos törési munka értékeit és azok szórását a 6.7. táblázatban
ismertetem. A légköri nyomáson mért fajlagos törési munka alapján számoltam az egyes
nyomásszinteken elért százalékos növekményt, amit a 6.7. táblázat utolsó oszlopában
ismertetek.
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6.7. táblázat: A fajlagos törési munka átlagértékei és szórása az alakváltozás-feszültség görbe alatti
területből.

Névleges nyomás
(mbar)
70
90
170
Légkör

Fajlagos törési munka
átlag értéke (J/cm3)
646
522
515
395

Szórás
(J/cm3)
109
126
133
83

%-os növekmény
a légköri alapján
64
32
31
-

A táblázatból kiolvasható, hogy a fajlagos törési munka átlagos értéke a légköri nyomáson
kilevegőztetett darabokhoz képest 31 %-ot nőtt 170 mbar-on, 32 %-ot nőtt 90 mbar-on, és 64
%-ot nőtt 70 mbar-on kilevegőztetve. A mért adatokat a III. számú mellékletben közlöm
teljeskörűen.

6.3. A vákuumos kilevegőzés hatásának vizsgálatából következő tézisek
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetből olvasztott és kezelt, hagyományos kilevegőzéssel, és
vákuumos kilevegőzéssel gyártott nyomásos öntvény próbatesteken végeztem
anyagvizsgálatokat. A nyomásos öntést jellemző paraméterek: 1. fázis sebessége 0,4 m s-1, 2.
fázis sebessége 2,8 m s-1, utánnyomás 704 bar. A térfogati porozitás mennyiségét hidrosztatikus
eljárással mértem. A porozitások helyét radiográfiai vizsgálattal azonosítottam, a detektálható
legkisebb hibaméretet is figyelembe véve. Az öntvények szemcseszerkezetét és a töreteket
sztereó-, fém- és pásztázó elektron mikroszkóppal vizsgáltam, különös tekintettel az
inhomogenitások detektálására. Az egytengelyű szakítóvizsgálatokat szobahőmérsékleten, az
MSZ EN ISO 6892-1:2020 szabvány szerint hajtottam végre, és értékeltem ki. Az öntvény
darabok lapos, 5×13 mm (65 mm2) keresztmetszetű, befogófejjel rögzített próbatestek voltak.
A vákuumos kilevegőzés vákuumszelepen mért nyomás értékei 170±5 mbar, 90±5 mbar és
70±5 mbar volt. Az adott paraméterekkel előállított darabok vizsgálatából a következő
eredményeket fogalmaztam meg:
•

•

Az öntvények szilárdság vizsgálata, valamint a csiszolatok és a töretek
mikroszkópos vizsgálata azt igazolta, hogy a vákuumos kilevegőzés jelentősen
csökkenti az öntvények porozitásának mennyiségét, valamint a feltárt porozitások
átlagos méretét.
A porozitás mennyiségének, vagyis a hibaszámának a csökkenése szignifikánsan
javítja az öntvények szilárdsági és alakváltozási mérőszámait.

A fentiek alapján a következő téziseket fogalmaztam meg:
1. tézis: [118, 119, 122]
A vákuumtámogatással, nyomásos öntéssel előállított AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű
szakítóvizsgálati próbatestek vizsgálata azt mutatta, hogy 80±5 mbar-os formaüreg nyomás
tartományban, a szilárdsági és alakváltozási mérőszámok szignifikáns növekedést mutatnak. A
hagyományos kilevegőzéssel gyártott próbatestek szabványos mérőszámait összehasonlítva a
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vákuumtámogatással (80±5 mbar) gyártott darabok értékeivel: a terhelt állapotban mért
egyezményes folyáshatár 7 %, a szakítószilárdság 10 %, a százalékos szakadási nyúlás 50 %
növekedést mutat, 95 %-os konfidencia szinten.
2. tézis: [118, 119, 123]
A vákuumtámogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű öntvények
gázporozitása és a szabványos szakítóvizsgálattal mért szilárdsági és alakváltozási mérőszámai
között lineáris kapcsolat van. Az összefüggés egy egyenes egyenletével: y = m x + b alakban
írható le, ahol y valamely szabványos mérőszám (Rp0,2, Rm, A), x a porozitás mértéke, m és b
értékei 50 %-os (R50 %) és 95 %-os (R95 %) megbízhatósági szinten az alábbi táblázatban
foglaltak. Az összefüggés a 0,4‒1,2 %-os porozitás tartományon érvényes, 95 %-os (C95 %)
konfidencia szinten.
Paraméterek
(C95 %)
b
m

Rp0,2 (MPa)
R50 %
R95 %
174,3
174,1
‒15,5
‒20,6

Rm (MPa)
R50 %
R95 %
318,3
310,2
‒42,7
‒54,6
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A (%)
R50 %
R95 %
3,02
2,35
‒1,24
‒1,02

7. A vákuumos kilevegőzés hatása az öntvény próbatestek
kifáradására
A célkitűzésben megfogalmazott harmadik és negyedik kérdéssel foglalkozom ebben a
fejezetben: tervezési anyagjellemzők megállapítása, a vákuumos kilevegőzés kifáradásra
gyakorolt hatásának vizsgálata (R = ‒1 és R = 0,1 esetén), figyelembe véve az alkalmazott
roncsolásmentes eljárásokkal detektálható inhomogenitásokat (alak, méret stb.).

7.1. Az öntvény próbatestek CT- és fárasztóvizsgálata
A korábban ismertetett gyártástechnológiai okok miatt a gázporozitások keletkezése,
bezáródása a dermedés során elkerülhetetlen. A műszaki tervezési gyakorlatban a szabványos
szilárdsági és alakváltozási mérőszámok mellett az adott anyag kifáradással szembeni
viselkedése is fontos kérdés, ezért a kutatást ilyen típusú anyagvizsgálatokkal folytattam. A
fárasztóvizsgálatok egyesével is hosszadalmas, bonyolult és nem utolsó sorban költséges
vizsgálatok, nem beszélve a vizsgálati eredmények megbízhatóságát növelő kísérletek adott
feltételek melletti ismétléséről. Az adott feltételrendszer szerinti vizsgálatokat ebben a
fejezetben mutatom be. A vizsgálatokhoz választott próbatesteket, a megszerzett tapasztalatok
alapján, kétfajta kísérleti gyártásból választottam ki, amelyek a 2. öntésből származtak: i)
légköri nyomáson gyártott, azaz hagyományos módon kilevegőztetett öntvényekből, illetve, ii)
vákuumos kilevegőzéssel gyártott öntvényekből. A fejezetben bemutatott vizsgálatok az 5.5.
táblázat alapján a II. számú kísérleti terv részei. Az öntési gépparamétereket, és az
olvadékkezelési eljárásokat a már ismertetett módon változatlanul hagytam. A vákuumos
kilevegőztetés esetén alkalmazott nyomás értéket a stabilan beállítható legkisebbre állítottam.
A nyomás értéke, ezen feltételek mellett 80±5 mbar-os abszolút nyomás tartományban mozgott.
A próbaöntés során a nyomás átlagértéke jellemzően a tartomány közepén volt (80 mbar), ez a
digitális adatfeldolgozásból ismert adat. A formaüreg nyomásérték jellemzésére, a folyamat
időbeliségét (zárás, felépülés, nyomástartás) is figyelembe véve az értekezésben jellemzően a
80 mbar nominális értéket használom. A kísérlet reprodukálhatósága miatt és a publikációkban
közölt adatokkal összhangban a vákuumos kilevegőzés nyomása 80±5 mbar-os abszolút
nyomástartományt jelent.
A próbatestek CT vizsgálata: az öntvényeket CT segítségével vizsgáltuk meg a
fárasztóvizsgálatok előtt. A roncsolásmentes vizsgálat célja az volt, hogy az öntvény
darabokban az inhomogenitások helyét, eloszlását, alakját pontosan detektáljuk, a roncsolásos
vizsgálatok előtt. A vizsgálat eredménye minden próbatestről egy-egy három dimenziós kép,
illetve egy-egy táblázatos formájú adathalmaz. A megjeleníthető képeket a kifáradást követően
minden esetben összeegyeztettem (visszacsatoltam) a tönkremenetelt okozó hibával. A CT
vizsgálat lehetőséget teremt a precíz hibadetektálásra, a hagyományos követelmények szerinti
értékelése indokolatlanul nagy öntödei belső selejtet eredményezhetne [104], túl azon, hogy a
vizsgálat alapvetően is rendkívül költséges. A CT vizsgálatok eredménye nem csak i) a detektált
porozitások és a fáradásos repedések közötti összefüggések megteremtését segítheti, hanem ii)
jól definiált mérőszámok megállapítására is lehetőséget teremt. A mérőszámok pedig olyan
határértéket képviselhetnek, amelyek minősítés, osztályba sorolás alapjai lehetnek. A
munkámban ismertetett CT vizsgálatokat az Osztrák Öntészeti Intézet (ÖGI) végezte a
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FÉMALK ZRt. (a kutatásaimat befogadó öntöde) megbízásából, egy közös projekt keretében,
ami a VDG P203-as szabvány (porozitás vizsgálat CT eljárással) megalkotását célozza. Az
említett szabvány jelenleg még tervezet, témája az alumínium ötvözetű öntvények
anyagfolytonossági hibáinak minősítése CT vizsgálat alapján.
Az anyagvizsgáló CT egy Phoenix v|tome|x c típusú berendezés, amelyet a roncsolásmentes
anyagvizsgálati eszközök csoportjain belül is kifejezetten öntödei (és légi közlekedési)
alkatrészek részben automatizált, gyors vizsgálatára fejlesztettek [69]. A CT berendezés és a
vizsgálat rendkívül drága. A költségek mellett fontos kiemelni a berendezést kezelő (operátor)
felkészültségét, vizsgálatok elvégzésében való jártasságát (alapanyag, darab méret stb.). A
vizsgálati paramétereket két csoportba lehet sorolni: egyrészt a berendezés röntgen csövének a
paraméterei (gépparaméterek), másrészt a kapott eredményekből összeállítható képek elemi
egységének a mérete (vizualizációs program paraméter). Gépparaméterek: a röntgen cső
gyorsító feszültsége 240 kV, a gerjesztő áram 160 μA volt. A vizualizációs számítógépes
program paraméter, az algoritmus által újjáépített háromdimenziós kép legkisebb egysége 25
μm, amely a felbontás alsó határát is megszabja, az elemi élhosszúságú egység a voxel. A
vonalszerűnek tekinthető röntgennyalábot a vizsgált tárgyon áthaladva egy sík (2D) ernyőn
fogják fel. A próbatestet a röntgennyaláb előtt forgatva, a felfogott jelek intenzitásából a
berendezés algoritmusa összeállít egy digitális adathalmazt (3D). Az így keletkezett
adathalmazból a Volume Graphic Studio Max 3.2 [105] számítógépes programmal jelenítettem
meg a vizsgálat eredményét, illetve ebből nyertem ki a vizsgált adatokat.
A fárasztóvizsgálatokhoz összesen kétszer (hagyományos és vákuumos kilevegőzés) 40
darab próbatestet gyártottam, és összesen kétszer (terhelési aszimmetria: R = ‒1, R = 0,1) 20
darab próbatestet vizsgáltam CT-vel. Tehát összesen 80 darab próbatestből 40 darabot
vizsgáltam előzetesen CT-vel. A hidrosztatikus porozitás vizsgálaton minden darab átesett. A
CT-vel vizsgált szettekből véletlenszerűen választottam próbatesteket az összesen négy
terhelési szinthez úgy, hogy a két nagyobb terhelési szinten 2‒2 darabot, a két kisebb terhelési
szinten 3‒3 darabot vizsgáltam. A hagyományos kilevegőzéssel gyártott darabokat „A” betűvel
jelöltem (A, mint atmoszférikus, azaz légköri nyomás), a vákuumos kilevegőzéssel gyártott
darabokat „V” betűvel jelöltem (V, mint vákuum). A CT vizsgálat eredménye precíz, pontos és
analitikus úton kiválóan leírja a darabok belsejében feltárt anyagfolytonosságot. Az
eredmények táblázatos adathalmaza sok adatot tartalmaz a detektált inhomogenitásokról, ebben
a vizsgálatban a következőket emelem ki: a talált hiba rádiusza, a középpont x,y,z koordinátája,
a hibatérfogata, valamint a hibafelülete és a gömbszerűsége. A próbatest koordináta
rendszerének origóját és az egyes tengelyek irányát az 5.2.c ábrán adtam meg. Egy adott
porozitás gömbszerűségét [106] annak jellemző paraméterei alapján, a következő összefüggés
(10) írja le:
2
3

1

Ψ=

π3 (6Vp )
Sp

(10)

ahol, Ψ jelenti az adott porozitás gömbszerűségét (tökéletes gömb esetén Ψ = 1), Vp (mm3)
a mért térfogatát, és Sp (mm2) a mért felületét. A hiba alakját továbbá jól jellemzi az alaktényező
[106], amely a következő összefüggéssel (11) adható meg:
58

S=

r Sp
3 Vp

(11)

ahol, S jelenti az adott porozitás alaktényezőjét (tökéletes gömb esetén S = 1), aminek r
rádiusza van (mm), Vp (mm3) a mért térfogata, és Sp (mm2) a mért felülete. A tökéletes
egységrádiuszú gömb gömbszerűsége és alaktényezője egyaránt egy. Habár mindkét
összefüggés az adott hibatérfogat és -felület értékeit veszi alapul, de az eltérő hatványkitevő
ezek arányát jobban érvényesíti. Egy adott próbatest minden detektált hibáját egyesével
ellenőrizni szinte lehetetlen lenne, de az adathalmaz feldolgozása a porozitást jellemző térfogat
(voxel), gömbszerűség és alaktényező alapján egyértelműen meghatározza, és jellemzi az
inhomogenitást, ezzel rövidítve a feldolgozási időt.
A próbatestek fárasztó vizsgálata: a nagyciklusú kifáradás lényegében egy ismétlődő
váltakozó igénybevétel hatására bekövetkező tönkremenetel, ahol a váltakozó igénybevétel
maximuma az adott anyagra jellemző folyáshatár alatt van. Az egytengelyű
fárasztóvizsgálatokat egy Instron 8800-as típusú szervo-hidraulikus fárasztó berendezéssel
végeztem. Az eszköz maximális terhelhetősége ±25 kN. A fárasztóvizsgálatot szinuszos
terheléssel, 20 Hz-en, erővezérléssel hajtottam végre. A vizsgálatokat a nagyciklusú
tartományban 2×106 ciklusig futtattam, vagy ameddig a fel-, leterhelésben nem volt 2 mm-nél
nagyobb elmozdulás, ami a darab minimális alakváltozó képességét figyelembe véve
egyértelműen tönkremenetelt jelentett. A fárasztóvizsgálati próbatest mérőszakasza 16 mm
volt. A fárasztó berendezés digitálisan rögzített adatai alapján a tönkremenetel 10‒80 ciklus
alatt következett be. Ennek oka az öntvény rideg viselkedése. A próbatestek tönkremenetelt
okozó ciklusszáma több nagyságrenddel nagyobb. Vagyis a 2 mm-es kritérium oka a fárasztó
berendezés védelme, mert az nem okoz százalékosan sem kimutatható szórás változást a
tönkremeneteli ciklusszámban. A terhelésaszimmetria-tényezőt R = ‒1, illetve R = 0,1
értékekben [107], a maximális vizsgálati ciklusszámot 2×106 értékben szakirodalom alapján
határoztam meg [108]. A választott értékek indokai, az autóipari öntvénykomponensekkel
szembeni előírások, és a tervezett további vizsgálatok [109]. Az egyes terhelésaszimmetria
értékeken 4‒4 terhelési szintet határoztam meg, az értékeket a 7.1. táblázat tartalmazza. A
táblázat jelölései: R feszültségaszimmetria tényező, σamp feszültségamplitúdó, σmax
feszültségmaximum, σmin feszültségminimum, σátl. középfeszültség.
7.1. táblázat: Terhelési szintek R = ‒1, és R = 0,1 terhelési aszimmetrián.
R
‒1
‒1
‒1
‒1

σamp
MPa
125
135
150
180

σmax
MPa
125
135
150
180

σmin
MPa
‒125
‒135
‒150
‒180

σátl.
MPa
0
0
0
0

R
0,1
0,1
0,1
0,1

σamp
MPa
72
82
90
105

σmax
MPa
160
182
200
233

σmin
MPa
16
18.2
20
23.3

σátl.
MPa
88
100
110
128

Az egyes terhelési szinteken vizsgált kifáradási ciklusszámokat a kétváltozós Weibulleloszlással értékeltem ki [79]. A kapott értékekre, azonos konfidencia szinten, a legkisebb
négyzetek módszerével, a Basquin-törvény összefüggése (12) alapján illesztettem görbét.
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𝜎′𝑓 = C 𝑁 𝑏

(12)

ahol, σ’f az adott ciklusszámhoz tartozó feszültség érték (MPa) R50 % megbízhatóságon, C
empirikus állandó (MPa), b a ciklusszám kitevője, N az adott ciklusszám. A fárasztóvizsgálati
próbatesteket a vizsgálat alatt egy erre a célra gyártott acél ülékben rögzítettem (7.1. ábra), az
üléktestek a berendezés álló és mozgó oldalán voltak rögzítve. Az üléktestbe egy ellendarabbal
szorítottuk a próbatestek befogófejét. Az üléktest és az ellendarab is rovátkált felületen
keresztül szorította össze a befogófejet. A rögzítést 6 darab M8-as, 10.9-es szilárdságú
csavarral, egyenként 20 Nm-es meghúzási nyomatékkal végeztem. A meghúzási nyomatékot
minden csavaron egyesével, a meghúzás közben, nyomatékkulccsal mértem.

7.1 ábra: A fárasztóvizsgálat: a) a vizsgálati környezet; b) és a próbatest befogó készülék

7.2. Az öntvény próbatestek CT vizsgálati eredményei
A CT vizsgálatokkal párhuzamosan elvégeztem a próbatestek hidrosztatikus porozitás
vizsgálatát is. Ez a vizsgálat az adott darab porozitásáról minőségi (kvalitatív) eredményt ad,
gyors és olcsó eljárás. Az eredmény önmagában minőségi ítélet, hogy a mért összes térfogati
porozitással az adott termék kiszállítható, vagy sem. A támogató vizsgálatok (csiszolat stb.)
praktikusan növelik a döntés megbízhatóságát, de radiográfiai képalkotó vizsgálat hiányában
továbbra sem kaptam képet az inhomogenitások helyéről, méretéről. A hidrosztatikus
vizsgálattal mért százalékos porozitásokat, összehasonítva a hagyományos és a vákuumos
kilevegőzéssel gyártott darabok esetén, a 7.2. ábra mutatja. Az ábra első két oszlopa a
hidrosztatikus vizsgálattal mért értékek, a második két oszlopa a CT-vel detektált porozitás. Az
egyes porozitás értékek az adott kilevegőztetéssel gyártott darabok átlag értéke, és jelöltem a
mért alsó és felső határokat.
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7.2. ábra: A porozitás mennyisége hagyományos és 80 mbar-os vákuumos kilevegőzésű darabok
esetén

Meg kell jegyezni, hogy a porozitás mennyisége a hidrosztatikus mérés esetén az egész
darabot magában foglalta, a CT vizsgálatban csak a próbatest mérőszakasza került vizsgálatra.
A hidrosztatikus mérés esetén a porozitás mennyisége 0,07 %-os átlagos porozitás különbséget
mutatott, szemben a CT eredmények 0,25 %-os átlagos különbségével a vákuumos
kilevegőzésű darabok javára. A CT eredmények alapján a vákuumos kilevegőzés a porozitás
mennyiségét és a szórást is a harmadára csökkentette a mérőhosszban, az eredmények
táblázatosan a 7.2. táblázatban.
7.2. táblázat: Az egyes kilevegőzési eljárásokkal gyártott próbatestek %-os porozitás változása.

Porozitás
Hidrosztatikus mérés
CT vizsgálat

Légköri nyomás
(%)
0,61±0,04
0,34±0,09

Vákuum támogatás
(%)
0,54±0,05
0,09±0,03

A %-os javulás a
légköri alapján (%)
12 %
74 %

Az eltérés hátterében az van, hogy a fárasztó próbatestek befogófejében (amit a CT
vizsgálatból kizártam) a geometriai viszonyok miatt (szélesség arányok) az öntés során több
zsugorodási üreg keletkezik. A jelenséget a próbatestek röntgenvizsgálatával ellenőriztem. Az
eredmények pedig igazolják a dermedési szimuláció (5.6. ábra) képsorozatait, ahol az 5 mm-es
fárasztópróbatest befogófej környezete dermedt meg utoljára. A vákuumos kilevegőzés
hatására, a fárasztóvizsgálati próbatestek mérőhosszának CT-vel detektált porozitás változása
(0,34 %‒ról 0,09 %-ra) az értéke harmadára esett, azaz javult. A porozitások szórás értékeit
összehasonlítva az alapadatokkal azok értéke nagynak tűnik. Azonban a mért porozitás értékek
önmagukban kicsik, más öntési eljárás öntvényeivel összehasonlítva pedig a legkedvezőbbek.
Az eredmények erős egyezést mutatnak a korábban ismertetett (1,10‒0,45 %)
szakítópróbatestek porozitás változásával, ami szintén a harmadára változott, azaz javult a
vákuum hatására. Az összehasonlítást a próbatestek azonos formatelési viszonya alapján
teszem. A vákuumos kilevegőzés hatására tapasztalt azonos tendencia is igazolja a vizsgálatok
alapján tett megállapításokat. A továbbiakban a porozitás mennyiség jellemzésére a CT
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vizsgálat eredményeit használom, tekintettel arra, hogy a CT vizsgálatok többlet információ
tartalmát, az azonos eljárással mért eredményekkel együtt ismertetem.
Az öntvényporozitás ipari szemléletű minősítésére (pl.: csiszolaton) használják azt a
kiértékelési eljárást, hogy bizonyos porozitás mérettartományban (pl.: 100‒200 μm) hány darab
porozitás van, egy adott terület digitális képfeldolgozása alapján. Az adott eljárás rendszerint
az 0‒50 μm mérettartományba eső porozitásokat figyelmen kívül hagyja (ennek okával a
következő fejezetben részletesen foglalkozom). Illetve bizonyos mérettartományban (pl.: 0,6‒
1 mm), vagy érték (1 mm) felett, már nem enged meg egyetlen porozitást sem, a kiszállításra
alkalmas minőségben. Ebben a szemléletben ábrázoltam a porozitások darabszámát 100 μm-es
tartományonként (7.3.a ábra). Illetve a porozitások darabszámát a porozitások logaritmikus
voxel méretének a függvényében (7.3.b ábra). A porozitások μm-ben kifejezett értéke esetén
(7.3.a ábra) az 50 μm-nél kisebb hibákat nem jelenítettem meg, ennek az oka, hogy a CT
vizsgálatból rekonstruált 3D-s modell legkisebb építőelemének (voxel) mérete 25 μm. A CT
vizsgálat megbízhatósága ebben a méret tartományban, az egyes pixelek szürkeárnyalatának
értékelése alapján, már nem megbízható. A porozitások voxelben kifejezett értékeinél (7.3.b
ábra) az előző elv alapján a 8 voxelnél kisebb, azaz 2 voxel élhosszúságú kocka esetén, nem
jelenítettem meg az eredményeket. A megjelenített darabszámok 20‒20 db próbatest vizsgálata
alapján készültek.

7.3. ábra: A porozitások átlagos darabszáma: a) a porozitások átmérője függvényében (μm), b) a
porozitások voxelben kifejezett méretének függvényében

Az ábrákon látható, hogy a porozitás mennyiségének harmadára csökkenése mellett
vákuumos kilevegőzésű próbadarabok esetén az 500 μm-nél, vagy 400 voxelnél nagyobb
porozitás rendkívül ritka. Vagyis a vákuumos kilevegőzés, azonos öntési paraméterek mellett,
nem csak a porozitás mennyiségére, hanem azok méretére is pozitívan hat, azaz csökkenti
azokat.
A próbatestek kifáradását követően feltárult hibákat összevetettem a CT vizsgálat
eredményeivel. Ennek a menetét a következő, 7.4. ábra szemlélteti. Az ábra bal oldalán a darab
CT felvételének a képe látható, középen a darab izometrikus CT képe, a jobb oldalon a valós
töret. A CT felvételeken a porozitások színei, azok méretét jelenti a skála alapján.
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7.4. ábra: A tönkremenetelt okozó porozitás azonosítása (az A30-as mintán): a) a darab CT felvétel
keresztmetszete a törést okozó porozitásnál, b) izometrikus CT nézete, c) a töretfelület mikroszkópi
képe

A CT felvételek 3D-s (vizuális) kiértékelése során a tönkremenetelt okozó hibahelyek
azonosítására azt az eljárást választottam, hogy a képeket a próbatest síkjába forgatva, az
azonos terhelési szinthez tartozó képeket egymásra rétegeltem, és jelöltem a tönkremenetelt
okozó porozitásokat egy fekete körrel (7.5. ábra). A teljes kiértékelést a III. számú mellékletben
közlöm, a jelölések értelmezésére egy jellegzetes esetet emelek ki a 7.6. ábrán (egyben
értelmezve az alkalmazott jelölésrendszert is).

7.5. ábra: A kiemelt darabok síklapba forgatott CT képei: I. hagyományos kilevegőzésű darabok: a)
legkisebb 0,46 %-os porozitás, b) legnagyobb 5,41 %-os porozitás, II. vákuumos kilevegőzésű
darabok: c) legkisebb 0,08 %-os porozitás, d) legnagyobb 1,19 %-os porozitás
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7.6. ábra: A CT eredmények ismertetéséhez használt jelölések értelmezése

A 7.5. a 7.6. ábrán és a IV. számú mellékleten is érvényes a következő jelzetrendszer:
•
•
•
•
•

A hagyományos kilevegőzéssel vagy V vákuumos kilevegőzéssel gyártott darab;
P jelöli a CT-vel ellenőrzött darabot;
a porozitás pozíció jele: alsó (a), középső (k), vagy felső (f) részen;
Ψ/S/Dv jelöli a gömbszerűséget/az alaktényezőt/és a hibatérfogatot (voxel);
hk a hibamentes (felületről kiinduló) kifáradás.

A kifáradást okozó inhomogenitások detektálása a töretfelület SEM vizsgálatával valósult
meg. A tönkremenetelt okozó hibák jellemzően gázporozitások voltak, kevés esetben a
tönkremenetel olyan gázporozitás volt, amely oxidhártya környezetében alakultak ki. Az
anyagfolytonosság nem csak gázporozitás formájában, hanem zsugorodási üregként is jelen
voltak. A gázporozitások egy-egy pontban megjelenő, mikroszkópi képen matt belsőfelületű
hibák. A zsugorodás következtében megjelenő anyagfolytonosság adott térfogatban
(jellemzően a darab belsejében) elszórt, mikroszkópi képen szabálytalan alakú hibák. A
szabálytalan alakot úgy lehet jellemezni, mint egy sokágú barlangrendszer egy síkmetszetét. Az
ilyen szabálytalan alakú zsugorodási porozitás belsejébe fénymikroszkóppal nehéz belátni, azt
a töreten a sötét folt (hiba) alakja árulja el. A sztereo-mikroszkóp, a mélységélesség szélesebb
(1‒3 mm) tartomány állítása miatt, kedvezőbb eszköz a hiba feltárásra, a munkámban
bemutatott képeket ilyen módszerrel rögzítettem. Az apró zsugorodási porozitások méretük
(~20 μm) miatt azonban érdekes sajátosságokkal rendelkeznek. A zsugorodás közben
bekövetkező anyagfogyás a szekunder dendritágak méret tartományában van. Ezért, bár az
alakja mérnöki szem számára bemetszés érzékenyítő, de a keletkező élesnek tűnő sarkok a
képlékeny α-Al mátrixban vannak. A méretük miatt a mikroporozitások tartományába esnek.
Ezek detektálása pásztázó elektronmikroszkóppal pontosabb megjelenítést ad. A CT-vel
detektált összes porozitás mennyiség, és azok elkülöníthető számossága egy-egy darab esetén
is számos. A feltevésem igazolására, miszerint a tönkremenetelt okozó hibák (vizuális
ellenőrzés alapján) valójában csak egy kisebb, korlátozott tartományból kerülnek ki, az összes
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hibát egy diagramban (7.7. ábra) jelenítettem meg. A diagram tengelyeit a korábban bevezetett
gömbszerűség, alaktényező és a hibaméret voxelben kifejezett mennyiségeivel határoztam meg.
Az összesen 40 darab (kétszer 20) próbatest eredménye analitikusan szinte feldolgozhatatlan
méretű és darabszámú adathalmaz, ezért a kiértékelést a szakirodalmi összefüggések (10, 11)
alapján végeztem el. A kifáradást követően a CT-vel is vizsgált próbatestekből, a hagyományos
kilevegőzéssel gyártott darabok esetén 14 darab (kék négyzet), a vákuumos kilevegőzéssel
gyártott darabok esetén 3 darab (zöld háromszög) jel került fel. A megjelölt darabok
inhomogenitásból fáradtak ki. A piros gömbök jelentik a légköri nyomáson öntött darabok
porozitásait, a kék gömbök jelentik a vákuumos kilevegőzéssel öntött darabok egyes
porozitásait. A vizsgálatban bemutatott darabok tönkremenetelét okozó hibák gömbszerűségét,
alaktényezőjét, hibaméretét a 7.3. táblázatban ismertetem. A táblázat utolsó sorában a
tartományok %-os szűkülését (javulását) adom meg a hagyományos kilevegőzés alapján.
7.3. táblázat: A tönkremenetelt okozó hibák sajátosságainak a tartománya.

Kilevegőzés:
Hagyományos
Vákuumos
%-os javulás

Gömbszerűség
0,40‒0,62
0,47‒0,54
68 %

Alaktényező
2,1‒5,0
2,9‒4,2
55 %

Hibaméret (voxel)
54‒649
140‒177
94 %

7.7. ábra: A CT-vel detektált anyagfolytonossági hibák és a tönkremenetelt okozó gáz- és zsugorodási
porozitások, alaki sajátosságaik alapján

Az eredmények ismertetése mellett fontosnak tartom bemutatni egyrészt a modell alapját
képező matematikai összefüggésekkel (10), (11) leképzett formákat (7.8. ábra), másrészt a CTvel detektált valós hibák képeit (7.9. ábra). Mindkét ábrán az egyes képek alatt megjelenített
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három darab, „ / ” jellel elválasztott adatsor jelentése sorrendben az adott formát jellemző
gömbszerűség, alaktényező és a hibaméret. A megjelenítést a gömbszerűség mérőszáma
alapján rendeztem növekvő sorrendbe. A képletek alapján egy egység sugarú gömböt
választottam alapformának, ezért a méretet itt nem definiáltam. Az egyenletekkel leírható
adatsornál látható (7.8. ábra), hogy 0,46-os gömbszerűségnél még egészen tűszerű az alak, ami
fokozatosan megy át egy forgási ellipszoid, majd szabályos gömb alakba.

7.8. ábra: A gömbszerűség (Ψ) és az alaktényező (S) alapján definiált elméleti hibasor

A 0,46-os gömbszerűség érték alatt az adott alak felület és térfogat arány olyan módon
változik (torzul) egyre tekervényesebb barlang alakúvá, hogy azt a megjelenítéshez használt
CAD szoftverrel nem tudtam szemléltetni. A mintasor bemutatásával az alak vizualizálása volt
a célom. A CT vizsgálatokkal a valóságban detektált és megjelenített formák esetében (7.8.
ábra) nem volt ilyen kötöttség, a feltárt hibák alakja rendkívüli változatosságot mutatott. A
megjelenített porozitások kiválasztásának elve az volt, hogy a gömbszerűség alapján növekvő
sorrendben, lehetőség szerint tizedenként, a talált legkisebb értéktől haladva minden tizedből
bemutassak egy-egy jellegzetes porozitást.

7.9. ábra: A CT-vel detektált valós anyagfolytonossági hibák egy-egy jellemző megjelenése az
alakjukat leíró tényezőkkel (gömbszerűség, alaktényező, méret)
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A jellemző alakokat bemutató ábrán, a felső sorból balról-jobbra haladva két függőleges
szaggatott vonal látható. A szaggatott vonalak között (balról-jobbra haladva) megjelenített
formákhoz hasonlítanak leginkább a korábban ismertetett tartományok. A hibákra
visszavezethető kifáradást okozó porozitások ilyen alakúak a visszacsatolás alapján. A
szaggatott vonalas tartomány bal oldalán (felső sor) jellemzően zsugorodásból adódó
anyagfolytonossági hibák vannak. Továbbá az öntvény olyan részein jelennek meg, ahol a
darabnak jelentős keresztmetszet változása van (pl.: a próbatest nyaka). A szaggatott vonalas
tartomány jobb oldalán (alsó sor) jellemzően gömbszerű, méretében kicsi (8‒12 voxel, 25‒50
μm) inhomogenitások vannak. Az ebben a tartományban feltárt hibák nem voltak veszélyesek,
ilyen hibákból nem indult ki tönkremenetel.

7.3. Az öntvény kéreg vizsgálata
A tönkremenetelt okozó hibák vizuális értékelését tovább részletezve megfigyelhető volt,
hogy a tönkremenetelt okozó hibáknak nem csak az alakja, hanem az elhelyezkedése is egy
jellemző területre esett. A terület jellemzéséhez elengedhetetlen az öntvények
gyártástechnológiájából adódó gyors hűtés lévén létrejövő kéreg, és így a keresztmetszet
réteges szemléletű értelmezése, ismerete [10]. Az öntvény kéreg az adott keresztmetszet
legfinomabb szemcséjű része, a darab belsejében pedig a legnagyobbak (legdurvábbak) a
szemcsék. A hagyományos kilevegőzéssel gyártott öntvény-keresztmetszetben, a kéregtől a
darab belseje felé haladva, a szemcseméret változását a 7.10. ábrán szemléltetem. A vákuumos
kilevegőzéssel gyártott öntvények szemcseméret változását hasonló módon a 7.11. ábrán
mutatom be. Az azonos nagyítású képeket összehasonlítva látható, hogy az öntvény kéreg
(7.10.a. és 7.11.a.) a felszín alatt 100 μm-rel nem mutat szemcseméretbeli különbséget. A
7.10.b. és a 7.11.b képek a kéreg alatt 1 mm-el készültek, a 7.10.c. és 7.11.c. képek az 5 mmes próbatest belsejében, azaz 2,5 mm mélységben az szabad felszíntől. A szemcseméret
megegyezik az egyes képpárokon, és a porozitás csökkenés hatása is jól látható.

7.10. ábra: A hagyományos kilevegőzésű öntvények szemcseméret-változása a hűtött kéregtől a darab
belseje felé haladva: a) 0,1 mm, b) 1 mm és c) 2,5 mm mélységben
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7.11. ábra: A vákuumos kilevegőzésű öntvények szemcseméret-változása a hűtött kéregtől a darab
belseje felé haladva: a) 0,1 mm, b) 1 mm és c) 2,5 mm mélységben

Az öntött kérget a fémmikroszkópos vizsgálat mellett keménységméréssel (7.12. ábra) is
vizsgáltam. A Vickers-keménységméréseket az EN ISO 6507‒1:2018 [110] szabvány alapján
hajtottam végre és értékeltem ki. A mérést Vickers mikró-keménységmérő berendezéssel
végeztem HV0,5 (500 g, terhelőerő 4,903 N) terheléssel. A keménységtérképet előzetes
vizsgálat alapján definiáltam. A mérési vonalak az adott keresztmetszet aljától és tetejétől 0,5‒
0,5 mm, balról (A) 1 mm, jobbról (B) 0,25 mm értelmeztem, további mérési pontokat ezen
pontok által definiált szakaszok felezőpontjaiban, a 7.12. ábrán látható piros vonalakkal jelölt
metszéspontokban.

7.12. ábra: A HV keménységmérés és a mérési eredmények táblázatos formában
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A mérési eredmények számtani átlagát a kéreg és az öntvény belsejében a 7.4. táblázat
tartalmazza, a két-két vizsgálati eredményt „ / „ jellel választottam el. A táblázat adataiból
látható, hogy a kéreg átlagos Vickers-keménysége különbsége ~2 % körül volt, a magban mért
értékek pedig megegyeztek.
7.4. táblázat: A HV keménység értékek számtani átlagai az öntvény kéregben és a darab belsejében.

EN ISO 6507‒1 alapján
Kéreg (HV0,5)
Mag (HV0,5)

Hagyományos kilevegőzés
112 / 112
99 / 99

Vákuumos kilevegőzés
114 / 116
101 / 99

A hiba típusa jellemezhető a VDG P202 [61] alapján annak méretével, keletkezésének a
módjával (gázporozitás, zsugorodási porozitás, idegen anyag), és a morfológiájával (önálló,
elszórt), de a szabvány a hiba helyét csak annyiban veszi figyelembe, hogy felületi, vagy
térfogati hibáról van szó. A kifáradást követően feltárult töret, amennyiben nem a hagyományos
módon a felszínről kiindulva repedt el, azt mutatta, hogy a szabaddá váló porozitások közepe
(súlypontja) jellemzően 0,63±0,22 mm-re volt a felszíntől (7.13. ábra), az 5×14 mm
keresztmetszetű fárasztópróbatest esetén. A mérést az Olympus BX51M mikroszkóp
képfeldolgozó programjával végeztem el. A mérést minden esetben úgy kiviteleztem, hogy a
porozitás köré írható kört (VDG P202 – öntvény porozitás mikroszkópos vizsgálata)
definiáltam először. Ezek jellemzően a közel gömb alakú porozitások síkmetszetei miatt olyan
körök voltak, amik illeszkedtek a porozitások kontúrjára. Ezt követően a középponton
áthaladva mindkét szomszédos szabadfelületű oldalélre merőlegest állítottam. A két értéket
leolvastam, és függetlenül attól, hogy az a darab melyik oldalához volt közelebb, a kisebb
értéket dokumentáltam.

7.13. ábra: Az öntvényhibák mikroszkópi képei a töretfelületeken, a próbatest azonosítója alapján: a)
AP12, b) AP17, c) AP21, d) AP13, e) AP18, f) AP28
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7.4. Az öntvény próbatestek fárasztóvizsgálati eredményei
A fárasztóvizsgálatot két terhelésaszimmetria-tényezővel R = ‒1, és R = 0,1 végeztem el a
hagyományos kilevegőzésű és a vákuumos kilevegőzésű AlSi9Cu3(Fe) öntvény
fárasztóvizsgálati próbatesteken. A tesztek során összesen négy esetet vizsgáltam, minden
esetben 20 darab próbatestet fárasztottam 2×106 ciklusig vagy kifáradásig, 20 Hz-es, szinuszos
terheléssel, szobahőmérsékleten. A választott aszimmetria tényezők, a tisztán lengő és a
húzással előterhelt esetek, az autóiparban járatos terhelési viszonyok, az ebből az ötvözetből
készült darabok esetén. A választott kifáradási szilárdság határ (2×106) az élettartam szakasz
és tartamszilárdság tartományok határa (könyök pontja), ahol az egyes szakaszok meredeksége
változik.
A hagyományos Wöhler alapú kifáradási tervezés nem veszi figyelembe az öntvények
természetes eredetű hibáinak a hatását [88]. A Wöhler alapú tervezésben a megjelenített görbe
egy valószínűségi változó, amelyet Gauss-, vagy Weibull-eloszlással értékelnek, azonos
körülmények között, azonban eltérő terhelési szinteken végzett vizsgálatokból állítanak össze.
A fárasztóvizsgálati kísérletek egyes terhelési szintjein kapott kifáradási ciklusszámait a
kétparaméteres Weibull-eloszlással értékeltem ki. A kiértékelést 10 %, 50 % és 90 %
megbízhatóságon, minden esetben 95 %-os konfidencia szinten végeztem. A Weibull-eloszlás,
szemben a klasszikus normális eloszlás alapú statisztikai kiértékeléssel, jobban kezelni az
inhomogenitások okozta tönkremenetel hatását. A kapott értékekre a legkisebb négyzetek
módszerével görbét illesztettem a Basquin-törvény összefüggése (11) alapján. A tönkremenetel
módját, hagyományosan (felületről) vagy inhomogenitásból kiinduló, a tönkremenetelt okozó
hibákat, az előző fejezetekben ismertetett módon osztályoztam. Az összehasonlítás
megkönnyítése érdekében a különböző kilevegőzéssel gyártott, de azonos
terhelésaszimmetriájú darabokat egy Wöhler-görbén ábrázoltam, R = ‒1 esetén a 7.14. ábrán,
az R = 0,1 esetén pedig a 7.15. ábrán. Azokat az öntvény próbatesteket, amelyek túlélték a
kitűzött ciklusszámot, folyadék penetrációs eljárással vizsgáltam. A túlélés azt jelentette, hogy
a határ ciklusszámig nem ment tönkre a próbatest (nem tört el), azonban egyetlen ilyen esetben
sem találtam felületi (kezdődő) repedéseket sem. A darabok tönkremenetele előtt, a detektált
alakváltozás alapján gyorsan (10‒80 ciklus – 0,5‒4 s) következett be a töréshez vezető
alakváltozás növekedés. A töréshez vezető ciklusszám a fárasztó gép digitális adatrögzítéséből
kivett adat, az időt a fárasztási frekvencia alapján számoltam. A tönkremenetel, a töretfelületen
szemmel is jól azonosítható képlékeny deformáció (7.16. ábra) kíséretében ment végbe. A 7.14.
és 7.15. ábrákon megjelenítettem az egyes terhelésaszimmetriákon végzett összes próbatest
adatait, terhelési szintenként a kifáradási ciklusszám függvényében. Mind két ábrán (7.14. és
7.15.) a hagyományos eljárással gyártott darabokat feketével, a vákuumos kilevegőzésű
darabokat pirossal jelöltem. Az 50 % túléléssel számolt görbéket folyamatos vonallal, a felső
(R90 %) határt pontvonallal, az alsó (R10 %) határt szaggatott vonallal jelöltem. A fárasztó
vizsgálatok eredményeit, ami az ábrákon megjelenített pontok alapja, a V. mellékletben közlöm
táblázatosan teljeskörűen.
A 7.14. és a 7.15. ábrán egyaránt látható, hogy az egyre nagyobb terhelési szinteken, a
logaritmikus megjelenítés mellett is, kisebb a tönkremenetelt okozó ciklusszámok szórása. A
jelenség magyarázata szakirodalom alapján az, hogy a folyáshatárhoz közeledve az anyag egyre
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inkább az önmagát jellemző módon, és nem az azt gyengítő hibák környezetében kialakuló
feszültségmezők okozta hatások alapján kezd viselkedni [111]. Ezért a folyáshatárhoz
közeledve a szórás csökken, egyúttal az itt szükséges próbatest darabszám is kevesebb. A
jelenség ellenkező irányban megfordul, a jelenséget a mérések is igazolták.
Az (7.14. és 7.15.) ábrákon az is látható, hogy a megjelenített és a tervezett (7.1. táblázat)
terhelési szintek kismértékben eltérnek. A táblázat a tervezett, az ábra a valós értékeket mutatja.
Az eltérés oka, hogy a megjelenített terhelési szintet az adott keresztmetszet és a terhelő erő
hányadosaként egész értékre kerekítve számoltam. A fárasztást erő-vezérlésben futtattam, ahol
a terhelőerő értéke volt közel állandó.

7.14. ábra: Az öntvény próbatestek Wöhler görbéi az élettartam szakaszban R = ‒1 esetén 50 %
megbízhatóságon, valamint a 10 % és a 90 % megbízhatósághoz tartozó görbék, minden esetben
C95 % konfidencia szinten

A legkisebb terhelési szinten, a 2×106 ciklusszámot elérő, azaz ki nem fáradt darabokat, egy
vízszintes (balról jobbra mutató) nyíllal jelöltem. Ezeket a darabokat az értekezés utolsó
fejezetében ismertetett tartamszilárdság-vizsgálatban (107), végül törésig fárasztottam. A jelen
fejezet statisztikai kiértékeléseiben ezeket kifáradás nélküli darabként vettem figyelembe.

71

7.15. ábra: Az öntvény próbatestek Wöhler-görbéi az élettartam szakaszban R = 0,1 esetén 50 %
megbízhatóságon, valamint a 10 % és a 90 % megbízhatósághoz tartozó görbék, minden esetben
C95 % konfidencia szinten

Mindkét ábra 50 %-os megbízhatóságon vett görbeseregeinek a Basquin-törvény
összefüggés (11) paramétereit a 7.5. táblázatban ismertetem. A táblázatban feltüntetett C a
kifáradási szilárdság együtthatója (MPa), b a ciklusszám kitevője. A ciklusszám kitevője alig
változik, számszerűen is csak a harmadik tizedesjegyben van eltérés.
7.5. táblázat: A Wöhler-görbék élettartam szakaszát leíró Basquin összefüggés paraméterei R = ‒1
és R = 0,1 terhelésaszimmetria esetén.
Megbízhatóság
Konfidencia
(R50 %/C95 %)
Hagyományos
Vákuumos

R = ‒1
b
‒0,112
‒0,118

R = 0,1
C
MPa
544,8
593,2

b
‒0,138
‒0,132

C
MPa
432,1
412,5

A vákuumos kilevegőzés hatására a kifáradási görbe jobbra tolódik (kedvezőbb fáradási
tulajdonságok), és minden terhelési szinten jelentősen csökkent a szórás. Az 50 %-os
megbízhatóságon vett eredmények alapján R = ‒1 esetén ~20 %-ot, R = 0,1 esetén ~16 %-ot
nőtt a kifáradási szilárdság a vákuumos kilevegőzésű darabok javára. A növekmények a
terhelésszintenként számolt eredmények átlagai. A vákuumos kilevegőzéssel gyártott
próbatestek kifáradása jellemzően hibamentes, felületről kiinduló törés volt, ezzel szemben a
hagyományos kilevegőzésű öntvények tönkremenetele porozitásból indult ki. A hagyományos
eljárással gyártott 40 vizsgált darabból 2 darab próbatest nem fáradt ki, 1 darab a befogásnál
tört el, 3 darab elszórt zsugorodási üregekből, 18 darab gázporozitásból kiinduló repedésből
ment tönkre, 16 darab fáradt ki felületről kiinduló módon. A vákuumos kilevegőzéssel gyártott
40 fárasztott darabból 3 darab nem fáradt ki, 3 darab elszórt zsugorodásból, 2 darab
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gázporozitásból, és 32 darab felületről kiinduló repedésből tört el. Az itt felsorolt jellegzetes
töretfelületeket a 7.16. ábrán mutatom be.

7.16. ábra: A töretfelületek mikroszkópi képei: a) oxidhártya bezáródás (A4), b) gázporozitás (A42),
c) belső zsugorodási üreg (A41), d) öntési hibamentes fáradásos töret (V28)

A 7.16. ábrán a töretek mikroszkópi felvételei láthatók. A tönkremeneteli okoknál a
gázporozitást és a zsugorporozitást külön csoportosítottam. A képeken érdemesnek tartom
bemutatni még egy esetet, az oxidhártya problémát (7.16.a. ábra). Bár csak kevés számú darab
esetén volt azonosítható ez a hibaok, de a sötétszürke, pontszerű porozitás környezete valójában
egy összegyűrődött alumíniumoxid-hártya. A képeken piros szaggatott vonallal jelöltem a törés
kezdőpontját és azok közvetlen környezetében letompult töretcsúcsok övezetét, ahol a repedés
egyenletesen terjedt. A piros szaggatott és pontvonalak között azt a repedés frontot jelöltem,
ahol egy terhelési ciklusra a repedés már nagyobb méretben növekedett. Ebben a zónában
vegyesen található letompult és fényes töretfelület. A piros pontvonalon kívül található a
hirtelen bekövetkező, néhány (1‒2) ciklus alatt végbemenő, jellegzetes felületű rideg törés. A
felület jellegzetessége, hogy fényes, hasadás miatt egyenetlen, mintázata olyan, mint egy folyó
völgye. A töretfelületek pásztázó elektronmikroszkópos elemzései további érdekes részleteket
tártak fel a repedés kiindulásért felelős inhomogenitásokról. A SEM-el vizsgált töreteket az
előző felsorolás analógiájában mutatom be a 7.17. ábra segítségével.
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7.17. ábra: A repedés kiindulási helyek SEM képei: a) oxidhártya bezáródás (A4), b) gázporozitás
(A42), c) belső zsugorodási üreg (A41), d) öntési hibamentes fáradásos töret (V28)

A négy jellegzetes fáradásos repedés SEM képe a 7.17. ábrán sorrendben, a) bezáródott és
összegyűrődött alumíniumoxid-hártya, b) gázporozitás, c) térfogati zsugorodási üreg és d)
inhomogenitás mentes, szabad felületről kiinduló (klasszikus kifáradás) töret. A feltárt repedés
kiinduló helyek jellemzően anyagfolytonossági hibák, amelyeket sajátosságai és a méretük
alapján, a korábban ismertetett radiográfiai eljárásokkal kiválóan lehet detektálni. Ez erősíti a
CT vizsgálat alapján tett megállapításokat.
A szakító- és fárasztóvizsgálatokkal összhangban kijelenthető, amit a mikroszkópos
vizsgálatok is megerősítenek, hogy a vákuumos kilevegőzés anyagszerkezeti változást nem
okoz, de a hibacsökkentő hatása javítja az anyag terheléssel szembeni ellenállását.

7.5. Az öntvények fárasztóvizsgálatából következtetett tézisek
Az AlSi9Cu3(Fe) alumíniumötvözetből, hagyományos kilevegőzéssel és vákuumos
kilevegőzéssel gyártott próbatesteket fárasztottam R = ‒1 és R = 0,1 terhelésaszimmetriatényezővel a Wöhler egyenes élettartam szakaszában (2×106 határciklusszámig). A nyomásos
öntést jellemző paraméterek: 1. fázis sebessége 0,4 m s-1, 2. fázis sebessége 2,8 m s-1,
utánnyomás 704 bar. A vizsgált öntvények 5×14 mm (70 mm2) keresztmetszetű, lapos,
szabványos próbatestek voltak. A fárasztóvizsgálatot szinuszos jelalakkal 20 Hz-en végeztem,
szobahőmérsékleten. A fárasztóvizsgálat megállási kritériumai: i) ha az elmozdulás
növekménye 2 mm-nél nagyobb, vagy (ii) ha a 2×106 ciklusszámot elértem. A próbatestek
mérőhosszán a porozitást a fárasztó vizsgálatokat megelőzően CT-vel ellenőriztem, rögzítettem
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majd az eredményeket összevetettem a töretfelületek síkjában feltárult hibákkal. A CT vizsgálat
eredményét három dimenzióban rekonstruáltam egy számítógépes program segítségével. Az
eredmények egyrészt számszerű adatok a detektált inhomogenitásokról (méret, pozíció stb.),
másrészt vizuálisan megjeleníthető adatok. A CT vizsgálattal detektált porozitások felület és
térfogat értékei alapján, szakirodalmi összefüggésekkel meghatároztam azok gömbszerűségét
és alaktényezőjét. A számszerű eredmények a porozitások gömbszerűsége, alaktényezője és
mérete alapján rendezhető adathalmaz. Ebből azonosítással meghatároztam a tönkremenetelt
okozó anyagfolytonossági hibák sajátosságait. A munka feldolgozása közben feltárt
eredmények az alábbiak.
•
•

•

Az egyes inhomogenitások detektálása kizárólag a számszerű CT eredmények
alapján nehézkes, az eredmények vizuális ellenőrzése elengedhetetlen.
A hagyományos kilevegőzéssel gyártott próbatestek töretfelületeinek a SEM
vizsgálata feltárta, hogy a pórus belső felülete oxidálódott. A porozitásra
visszavezethető tönkremenetelek esetén a pórusokat oxidhártya vette körbe, vagyis
a tönkremenetelt okozó inhomogenitás (pórus, oxidhártya) nem tökéletesen
elválaszthatók, amely erősít a szakirodalmi eredményeket.
A zsugorodási üreg, figyelembe véve annak az alakját és a méretét is, a
legveszélyesebb öntési hiba a kifáradás szempontjából.

A fentiek alapján a következő téziseket fogalmaztam meg:
3. tézis: [120, 121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, vákuumos támogatással (80±5 mbar-on), nyomásosan öntött
próbatestek fárasztóvizsgálatával kimutattam, hogy az öntési hibákból adódó tönkremenetelek
számossága 42,5 %-al csökkent, 95 %-os konfidencia szinten. Kimutattam, hogy a vákuumos
támogatás alkalmazása a Wöhler egyenes élettartam szakaszának meredekségét nem
befolyásolta, de a kifáradási ciklusszámot növelte. A vákuumos támogatással előállított
próbatestek kifáradási ciklusszáma 50 %-os megbízhatósági és 90 %-os konfidencia szinten
R = ‒1 terhelésaszimmetria esetén 20 %-kal, R = 0,1 terhelésaszimmetria esetén pedig 16 %kal növekedett.

4. tézis: [121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, nyomásosan, vákuumos támogatással (80±5 mbar) öntött
fárasztóvizsgálati próbatestek vizsgálatával kimutattam, hogy az inhomogenitásokra
visszavezethető fáradási repedések nem a felületről indultak ki, hanem az öntött finomszemcsés
kéreg alatti, a felülettől 0,63±0,22 mm távoli anyagfolytonossági hibákból.

5. tézis: [121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, vákuumos támogatással (80±5 mbar), nyomásosan öntött
fárasztóvizsgálati próbatestek kifáradását okozó porozitások geometriai sajátosságait, a
75

porozitás gömbszerűségével (Ψ), alaktényezőjével (S), és méretével (Dv) jellemezve
megállapítottam, hogy a vákuumos támogatás a geometriai sajátosságok értelmezési
tartományainak javulását eredményezték: a gömbszerűség 68 %-al, az alaktényező 55 %-al, a
hibaméret 94 %-al változott, azaz javult.
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8. A kisméretű hibák hatása a repedésterjedésre és a tönkremenetelre
az öntvényekben
A célkitűzésben megfogalmazott ötödik kérdésre adott válaszaimat fejtem ki részletesen
ebben a fejezetben. A hibaméret kifáradásra gyakorolt hatásának a vizsgálata azon túl, hogy
komoly törésmechanikai probléma, az öntvények tartamszilárdság tartománybeli viselkedését
is leírja, valamint a termék minősítést is segíti. Az alumíniumöntvény töréssel szembeni
ellenállásának vizsgálata bonyolult, kiértékelése összetett, eredménye viszont kézzelfogható
ipari haszon. A konkrét célom megállapítani (i) a töréssel szembeni ellenállást fárasztó
vizsgálati eredményekből, (ii) és a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértékét
(ΔKth – MPa m0,5) kisméretű (természetes és mesterséges) hibát tartalmazó AlSi9Cu3(Fe)
öntvény esetén. Az indirekt meghatározás célja, hogy a repedéskinyílás (COD) vizsgálat nélkül
is megállapíthassuk a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértékét, valamint a
repedésterjedés és a kritikus hibaméret értékeit (a méréstechnika jóval egyszerűbb).

8.1. A kritikus hibaméret értelmezése, azonosítása
Az előző fejezetekben ismertetett vizsgálatok számszerű adatokat szolgáltattak a vákuumos
kilevegőzés hatásáról. Sikerült azonosítani a kritikus hiba alakját és elhelyezkedését. Azonban
az öntvénygyártás szükségszerű anyagfolytonossági hibái, és azok mérethatása terhelési
szintenként is eltérő. A kritikus hibaméret ismerete praktikus segítség egy adott ötvözetből
készült öntvény minősítésére. Vagyis a termék igénybevételei, és a valós termék
inhomogenitásai ismeretében felelősen megítélhető annak felhasználhatósága, vagy adott
esetben kiszállíthatósága.
A próbatestek öntési állapotára az 5.5. táblázatban ismertetett III. kísérletsorozattal jelölt
feltételek érvényesek, az öntési paraméterek a 2. kísérleti öntésnél ismertetett adatok. A
kísérletben felhasznált próbatestek egységesen vákuumos kilevegőzéssel gyártott öntvények
voltak. A vizsgálathoz felhasznált próbatestek természetes és mesterséges hibákkal terhelt
darabok voltak.
A törésmechanika eszköztárat (mérési és kiértékelési eljárások) biztosít a mérnöki
gyakorlatban előforduló, inhomogenitásokat (anyagfolytonossági hibák) tartalmazó anyagok
ellenőrzésére, méretezésére. A hibák megléte, a korábban már részletezett okok miatt, az
öntvények velejárója. Azonban, ha az adott hiba helyét és méretét detektáltuk is az alkatrészen
belül, a kérdés még mindig fennáll, hogy egy adott feszültség állapot mellett mekkora lehet
annak a hibának a kritikus mérete, ami még nem kezd terjedni. A rideg, vagy kevésbé szívós
törés esetében a törést nagyon kicsi, vagy akár elhanyagolható maradó alakváltozás előzi meg,
ezáltal kevés energiát kell az anyag törésébe befektetni. Ilyen típusú töret jellemzi a nyomásos
alumíniumöntvényeket is.
A Kitagawa–Takahashi (KT) eljárás, vagyis a diagram egyes területei (3.15. ábra),
információval szolgálnak az adott feszültségszinten terhelt öntvény várható élettartamáról
[100]. A klasszikus KT diagram a terhelési szint (Δσf) és a hibaméret mm-ben kifejezett értékei
között teremt kapcsolatot. Továbbá, információval szolgál a megengedhető legnagyobb
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repedésméretről, amely méret alatt nem következik be repedésterjedés és törés, az egyes
területek értelmezését segíti a következő 8.1. ábra. A klasszikus KT eljárás a kifáradási határ,
vagy kifáradási szilárdság és a tönkremenetelt okozó hiba kétdimenziós vetületének a
legnagyobb hossza között teremt kapcsolatot. A 8.1. ábra a klasszikus KT diagramtól (3.15.
ábra) a hibaméret (vízszintes tengely) értelmezésében tér el. A diagram segítségével határoztuk
meg a kritikus repedésméretet a természetes illetve mesterséges hibákkal rendelkező
próbatestek fárasztóvizsgálatai eredményei alapján.

8.1. ábra: A Kitagawa–Takahashi diagram a hibaméret Murakami féle értelmezésében és a kifáradási
szilárdság függvényében

Az eljárás kiterjesztését Murakami [112,113] oldotta meg, amely modell a háromdimenziós
hiba terhelésre merőleges vetülete területének gyökével veszi figyelembe a hibát a 8.2. ábra
szerinti értelmezéssel. A terület gyökét a munkámban √𝐴 jelzettel jelölöm, ahol az A, a
repedéskezdemény terhelésre merőleges vetületének a területe, mértékegysége mm2, vagyis a
√𝐴 mértékegysége egy mm-ben kifejezett érték. A Murakami értelmezés szerint a hibát a
mérete és a pozíciója is meghatározza. Egy hiba akkor számít térfogatinak, ha a hibaterület
gyökének értéke kisebb az adott hibafelülettől mért távolságánál (h-val jelölve – 8.2.a ábra).
Amennyiben a hiba a felületen (8.2.b ábra), vagy az előző kritérium értelmében az anyag
belsejében van (8.2.a ábra), akkor a hibafelülete, a hiba terhelés irányban vett vetülete.

8.2. ábra: A hibaméret Murakami szerinti értelmezése és a töretfelület nevezetes zónái: a)
természetes öntési hiba esetén, b) felületre nyitott, mesterséges hiba esetén
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A vizsgálatba bevont próbatestek fárasztását és azok kiértékelését követően a természetes
hibák minden esetben a darab belsejében voltak, a mesterségesen készített zsákfuratok minden
esetben a darab felszínére nyitottak voltak.
A vizsgálathoz felhasznált próbatestek természetes és mesterséges hibákkal terhelt darabok
voltak. A vizsgálatokhoz felhasználtam az előzőekben 2×106 ciklusig fárasztott, de addig el
nem tört (ki nem fáradt) darabokat is. Továbbá felhasználtam a korábban CT-vel vizsgált és
fárasztott darabok eredményeit is. A természetes öntési hibákkal rendelkező darabokról tudtam,
hogy a hiba jellemző helye a külső kéreg alatt 0,63±0,22 mm mélyen volt. Az ebben a
mélységben lévő porozitások Murakami által értelmezett méretét vettem figyelembe, vagyis
belső, térfogati hibának tekintettem azokat. A próbatestek terhelt zónáit is figyelembe véve a
hibák vetületének a mérettartománya: 0,01–0,4 mm2. Fontos megjegyezni, hogy a kapott
hibaméretek nem kizárólag a töretekben feltárult méretek, hanem a CT-vel detektált, azonosított
méretek. Ennek az az oka, hogy a hiba orientációja, és a hiba alakja nem determinálja, hogy az
a hiba legnagyobb mérettel rendelkező keresztmetszetében hasadt fel. A mérettartomány
ismeretében, ahol a legkisebb felülettel rendelkező törést okozó hibák számossága volt kicsi, a
választott mesterséges hiba vetülete 0,15 mm2 és 0,45 mm2 volt. A hibamértek ismeretében,
azok mesterséges létrehozására a fúrást választottam. A fúrást egy Zeiger 32 Sly megmunkáló
központon végeztem, amely képes volt biztosítani az alumínium fúrásához szükséges
fordulatszámot (fvág.= 20000 1/min). Az öntvény befogását mechanikus satuval biztosítottam, a
fúrószárat patronnal (HSK 50) rögzítettem. A választott fúrószárak: Ø0,3 mm és Ø0,6 mm
voltak, 120 fokos csúcsszöggel. A fúrószárak átmérőjét, geometriáját és a kívánt 0,15 mm2 és
0,45 mm2 terhelés irányba vett felületet is figyelembe véve a zsákfuratok mélysége: lØ0,3 = 0,55
mm, és lØ0,6 = 0,70 mm voltak. A furatokat a próbatestek középvonalában és a mérőhossz
közepén helyeztem el. Az egyes geometriával készített zsákfuratok töretfelületen feltárult
képeit szemléltetem a következő, 8.3. ábrán.

8.3. ábra: A mesterséges felszíni hibákkal terhelt fárasztott darabok töretfelületei: a) és b) Ø0,3
mm zsákfuratok, c) és d) Ø0,6 mm zsákfuratok

A fárasztóvizsgálatokat egy Instron 8800 típusú szervohidraulikus fárasztógépen végeztem,
a gép maximális terhelhetősége 63±1,0 kN volt. Az egytengelyű fárasztóvizsgálatokat erő
vezérlésben, 30 Hz-en, szinuszos jelalakkal, R = ‒1 -es terhelésaszimmetria-tényezővel
futtattam. A próbatesteket a 2. öntésből vettem ki, és csak a vákuumos kilevegőzéssel gyártott
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darabokat használtam. A próbatesteket a korábban is alkalmazott készülékbe fogtam be a 8.4.
ábra szerint, a rögzítés menete megegyezett a korábbival. A próbatest fárasztást 107 ciklusig
futtattam, vagy a darab tönkremeneteléig. Azok a próbatestek, amelyek nem fáradtak ki a
tartamszilárdság tartományában 107 ciklusig, a fárasztást túlélt daraboknak vettem figyelembe
a kiértékelésben. A 7. fejezetben vizsgált fárasztóvizsgálati próbatestekből csak az azonos
terhelésaszimmetrián terhelt értékeket rendeltem össze a zsákfurat nélküli darabok esetén. Az
egyes terhelési szinten kapott kifáradási ciklusszámokat a kétváltozós Weibull-eloszlással
értékeltem ki. A Wöhler egyenes élettartam szakaszát a Basquin-törvény összefüggése (12)
alapján a legkisebb négyzetek módszerével illesztettem.

8.4. ábra: A zsákfurattal ellátott próbatest a vizsgálati környezetben

A vizsgálatokhoz három próbatest szettet készítettem elő, minden próbatest vákuumos
kilevegőzéssel készült:
• Az első csoport: bemetszés nélküli, természetes öntési hibát tartalmazó próbatestek.
• A második csoport: mesterséges zsákfurattal (Ø0,3; l = 0,55) terhelt próbatestek.
• A harmadik csoport: mesterséges zsákfurattal (Ø0,6; l = 0,70) terhelt próbatestek.
A tartamszilárdság tartományban R = ‒1 terhelésaszimmetria értéken, 4 terhelési szintet
vizsgáltam próbatest csoportonként, de előzetes vizsgálatok alapján összesen 5 terhelési szintet
határoztam meg. A terhelési szintek értékeit a 8.1. táblázat tartalmazza, szintenként 3‒5 darab
próbatestet fárasztva. A csoportonként 4, összesen 5 terhelési szint oka az volt, hogy a
bemetszés nélküli darabok 102 MPa terhelés amplitúdón fárasztva 107 ciklusszámig már nem
fáradtak ki. Azaz minden első csoportból származó próbatest már túlélte ezt a terhelést az adott
határciklusszámig.
8.1. táblázat: Terhelési szintek R = ‒1 terhelésiaszimmetria tényezővel a tartamszilárdság
tartományban.
R

‒1
‒1
‒1
‒1
‒1

σamp
MPa
125
115
109
102
95

σmax
MPa
125
125
125
125
125

σmin
MPa
‒125
‒125
‒125
‒125
‒125
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σátl.
MPa
0
0
0
0
0

Továbbá, ugyanezt a túlélési arányt a második csoport (Ø0,3) csak 95 MPa terhelés
amplitúdón fárasztva érte el. Végezetül, a harmadik csoport (Ø0,6) darabjaiból is csak ezen a
95 MPa terhelési szinten volt először kifáradás nélküli, azaz túlélt darab. A táblázatban szereplő
jelek és értelmezésük, R a feszültségaszimmetria tényező, σamp a feszültségamplitúdó, σmax a
feszültségmaximuma, σmin a feszültségminimuma, σátl. a középfeszültség.

8.2. Az öntvények repedésterjedéssel szembeni ellenállása
Az alumíniumötvözetek tartamszilárdság tartományban nem rendelkeznek egyetlen jól
definiált határértékkel, szemben a kifáradási határral rendelkező anyagokkal. A Wöhler
egyenes logaritmizált alakja a tartamszilárdság tartományában egy folyamatosan lejtő, negatív
meredekségű egyenes, vagyis eltérő kifáradási ciklusszámokhoz, eltérő tartamszilárdság
értékek tartoznak. A fáradással szembeni ellenállás nem egy paraméterfüggetlen
anyagtulajdonság, mert erősen befolyásolja a terhelésaszimmetria, a darab felületi érdessége, a
bemetszés érzékenység stb. [95]. Az alumínium és ötvözeteinek ezt a tulajdonságát az elemi
atomrács szerkezete adja. Az egyes csoportokba sorolt próbatest szettek terhelési szintekhez
tartozó kifáradási ciklusszámát, az 50 %-os túlélésen vett, és 95 %-os konfidencia szinten
illesztett Wöhler egyenes tartamszilárdság tartományát a 8.5. ábrán jelenítettem meg. Az
illesztett görbe egy egyenes a ciklusszám (tízes alapú) logaritmusa és a feszültségamplitúdó
(tízes alapú) logaritmusának a függvényében. Az egyeneseket a Basquin-törvény összefüggés
(12) egyenletével definiálva a 8.2. táblázat jelölései: b a ciklusszám kitevője, az egyenes
meredeksége, C a kifáradási szilárdság együtthatója, az az érték, ahol az egyenes a függőleges
tengelyt (feszültségamplitúdó) metszi. A három csoportba tartozó darabokhoz rendelt egyenes
egyenletek paramétereit a 8.2. táblázatban foglaltam össze.
8.2. táblázat: A fárasztóvizsgálatok eredményei alapján meghatározott Basquin-paraméterek és a
számolt kifáradási szilárdságok.

Próbatest típusa
Bemetszés nélküli
Zsákfurat (Ø0,3)
Zsákfurat (Ø0,6)

C (R50 %, C95 %)
(MPa)
313,4
305,4
278,4

b
(-)
‒0,068
‒0,074
‒0,072

Kifáradási szilárdság
107 ciklusszámon (MPa)
105
93
87

A fárasztóvizsgálatot túlélt darabokat folyadékbehatolásos vizsgálattal ellenőriztem a
felületen megjelenő repedések miatt, azonban egyetlen esetben sem detektáltam repedést. A
8.5. ábra jelölt pontjainak adatait és a kiértékelések alapjául szolgáló mért adatokat, a VI. számú
mellékletben közlöm teljeskörűen.
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8.5. ábra: A vákuumos kilevegőzéssel öntött próbatestek (öntési hibával, zsákfurattal) Wöhler
görbéjének tartamszilárdság tartománya R = ‒1, 50 % megbízhatóságon, 95 % konfidencia szinten

A fárasztás során tönkrement bemetszett (zsákfuratos) darabok töretfelületének jellege
megegyezett a korábban bemutatott esetekkel (8.6. ábra). A fárasztás során tönkrement
bemetszett darabok, függetlenül a zsákfurat paramétereitől (átmérő, mélység), minden esetben
a bemetszés környezetéből kiindult, és továbbterjedt repedésből fáradtak ki. A töretfelületek
jellegét a 8.6. ábra alapján szemléltetve, a zónákat szaggatott vonalakkal elválasztva és római
számokkal jelölve: I. lassú repedés terjedés övezete, letompult, fényes felülettel; II. az 1‒10
ciklus alatt tovább terjedő repedés övezete, részben fényes, részben matt felülettel; III. az
instabil repedés terjedés övezete, ahol a darab törése pár ciklus alatt következett be, matt
felületű.

8.6. ábra: A zsákfuratos próbatest töretfelülete, és a töret jellegzetes zónái
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A hibaméret kifáradásra gyakorolt hatásának a vizsgálata az öntvények hosszútávú
használatra való alkalmasságát, minősítését teszik lehetővé. A kisméretű hibák hatása a
repedésterjedésre a törésmechanika eszközeivel jól kezelhető. A célom az volt, hogy egy helyes
módszert találjak a megszerzett kísérleti eredmények alapján a kritikus feszültségintenzitási
tényező változás küszöbértékének közvetett meghatározására. A módszer alapja a KT eljárás
volt, ami egy igen komplex folyamat, ezért vizuálisan is megjelenítem az eljárás lépéseit a 8.7.
ábra (folyamatábra) segítségével.

8.7. ábra: A kritikus feszültségintenzitási tényező küszöbérték meghatározás folyamatábrája

A 8.7. ábrán a fő lépéseket sorszámoztam, az ábrákat és az összefüggéseket az értekezésen
belüli számaik alapján hivatkoztam (vastagított számok), az összefüggéseket, bemeneti
adatokat kék keretes mezővel, a számolt értékeket szürkített, zöld keretes mezővel jelöltem. A
feszültségintenzitási tényezőt a repedéskinyílás (COD) vizsgálat alapján is meghatározhatjuk,
ezért említem az ábrán, de a fejezet témája ennek a közvetett meghatározása. A vizsgált
próbatestek kifáradása hibamentesen történt, vagy egy paraméterekkel jól definiált porozitásból
indult. A hibaméret alaktényezője 2,6‒6,2 között volt, a méretük (a terhelésre merőleges
vetületük) 0,01–0,40 mm2 felületű volt, valamint jellemzően az öntvény kéreg alatt 0,63±0,22
mm mélységben helyezkedtek el. Az adott terhelési szinteken kapott kifáradási ciklusszámokat
a KT eljárással ábrázoltam, és értékeltem ki. A kiértékeléshez előzetesen megállapítottam a 107
ciklusszámhoz tartozó kifáradási szilárdságot a természetes öntési hibákat tartalmazó darabok
esetén, ami a (12) összefüggés alapján és a 8.2. táblázat paramétereivel 105 MPa. A
hibaméretet, a töretben feltárult hiba azonosítását követően, a CT eredmények alapján vettem
figyelembe. A hibákat tehát nem a legnagyobb hosszával, hanem a vetület területe alapján
jelenítettem meg. Fontos megjegyezni, hogy a KT vizuális ábrázolása kísérleti eredmények
alapján történik. A feszültségintenzitási tényező változás (∆𝐾) a következő alakban írható (13)
[114]:
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ΔK = α Δσ √π√A

(13)

ahol, ∆𝐾 a feszültségintenzitási tényező változás, α geometriai tényező, ∆𝜎 a feszültség
változás, √𝐴 a hiba Murakami-paramétere. Az α geometriai tényező értéke belső, térfogati hiba
esetén αbelső = 0,5; felületre nyitott hiba esetén αfelszíni = 0,65 [114]. A diagramban szerkesztett
két egyenes (kifáradási szilárdság és a feszültségintenzitási tényező változás) metszéspontja
adja a kritikus hibaméretet. A vízszintes egyenes az adott kifáradási ciklusszámon vett
tartamszilárdság értéke, a második egyenes egy konstans értékkel (‒0,25) monotonon csökkenő
szakasz. A konstans értéke törésmechanikai elven meghatározott paraméter [114]. A (13)
egyenletben a feszültségintenzitási tényező változás értékét (∆𝐾) annak határértékével (∆𝐾𝑐 )
helyettesítve, illetve a feszültségváltozást (∆𝜎) a terhelésamplitúdóval (𝜎𝑎𝑚𝑝 ) megadva az
egyenlet a következő alakban írható át (14):
𝜎𝑎𝑚𝑝 =

ΔKc
α √π√A

(14)

Az egyenletben a feszültségamplitúdó és a hibaméret értéke egy adott értékpár, kísérletből
ismert adatpárok. A geometria tényező értéke 0,5 minden természetes öntési hibát tartalmazó
darab esetén, 0,65 minden zsákfurattal gyengített darab esetén [115,116]. A 107 ciklusszámhoz
tartozó KT diagramot a következő, 8.8 ábrán jelenítettem meg. A természetes hibából kiinduló
repedést „+” jellel, a felületi hibából kiinduló repedést „o” jellel láttam el. A görbeillesztést
tehát az (15) egyenlet és a mért adatok alapján, a ∆𝐾𝑐 értékek behelyettesítésével, a következő
formában adtam meg:
𝜎𝑓𝑁 = 𝐷𝑔𝑒𝑜 𝐴−0,25

(15)

ahol, 𝐷𝑔𝑒𝑜 a geometriai sajátosságok alapján illesztett görbe paramétere, 𝐴 a keresett
hibaméret (mm).

8.8. ábra: A Kitagawa–Takahashi diagram szerkesztett változata (R = ‒1, N = 107)
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A KT diagram ismertetése során fontos megjegyezni, hogy az egyenesek által határolt
területeknek fizikai jelentése is van. A görbe alatti területet biztonságosnak nevezik, ahol a
repedés nem terjed, vagy nem keletkezik az ismétlődő igénybevétel során. Az itt megjelenített
pontok (+, o) jellemzően ki nem fáradt próbatestek voltak. A görbén kívüli pontok jellemzően
természetes hibából kifáradt próbatestek eredményei. A Ø0,3 mm (0,18 mm2) átmérőjű
zsákfuratokkal bemetszett darabok a legkisebb (95 MPa) terhelési szinten már 100 %-ban
túlélték a vizsgálatokat. A Ø0,6 mm (0,47 mm2) átmérőjű zsákfuratokkal bemetszett darabok
ezen a terhelési szinten jellemzően még a határciklusszám előtt fáradtak ki.
A kapott egyenes egyenleteket felhasználva adódott, hogy az adott (107) határciklusszámon,
a kifáradási szilárdság könyökpontja 0,16 mm2 felületű hibánál van. A könyökpont itt azt
jelenti, hogy ennél nagyobb méretű hiba esetén a repedés növekedni fog, vagy a kifáradási
szilárdság értéke csökkenni fog. A kapott hibaméretet egy körrel helyettesítve, a kör átmérője
0,45 mm lenne. A térfogati és a felszíni hibák esetén a kritikus hibaméret számolt értéke csak
a harmadik tizedesjegyben tért el. Ennek az oka szintén a külső öntvény kéreg finomszemcsés
szerkezetével magyarázható, ahol a repedés terjedése kedvezőtlenebb.
A kapott hibaméretet mértékegység helyesen behelyettesítve a (15) egyenletbe adódott, hogy
a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértéke 1,8 𝑀𝑃𝑎√𝑚. A kapott érték az
alumínium öntvényekre szakirodalomban található értéknek 1,80 𝑀𝑃𝑎√𝑚 [114,117]) teljes
mértékben megfelel. További lehetséges magyarázat, hogy a kisebb átlagos hibaméret és a
kevesebb hiba, a repedésterjedési hajlamot is kedvezően befolyásolja, ezzel is igazolva a
vákuumos kilevegőzés előnyét.
Összegezve tehát a vizsgálatok eredményét, a KT megközelítés segítségével sikerült
közvetetten meghatározni a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértékét, az
AlSi9Cu3(Fe) ötvözetből gyártott öntvény próbatesteken. A KT eljárással számolt kritikus
hibaméret területe 0,16 mm2, az ezzel egyenértékű területű kör átmérője 0,45 mm, R = ‒1
terhelésaszimmetria, és 107 kifáradási ciklusszámon. A kifáradási szilárdság értékei 107
ciklusszámon, 5 mm-es lapos próbatest esetén 105 MPa, 0,3 mm átmérőjű zsákfurat esetén 93
MPa, és 0,6 mm átmérőjű zsákfurat esetén 87 MPa. Végezetül, a vákuumos kilevegőzés
hatására bekövetkező anyagfolytonossági hibaszám csökkenés és az összes porozitás
mennyiségének csökkenése egyaránt pozitív hatással van a kifáradási szilárdság növekedésre,
a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbértékére, és a repedéssel szembeni
ellenállásra.

8.3. A repedésterjedéssel szembeni ellenállás meghatározására végzett kísérleti
munkából levonható tézisek
A vizsgálataimban AlSi9Cu3(Fe) ötvözetből vákuumos (80±5 mbar) kilevegőzéssel gyártott
fárasztóvizsgálati próbatesteket vizsgáltam. A nyomásos öntés paraméterei: 1. fázis sebessége
0,4 m s-1, 2. fázis sebessége 2,8 m s-1, utánnyomás 704 bar. A fárasztóvizsgálatok tartománya a
tartamszilárdság 107 határciklusszámig tartott, R = ‒1 terhelésaszimmetriával, 30 Hz-es
erővezérelt szinuszos terheléssel, szobahőmérsékleten. A próbatestek szabványos, lapos, 5×14
mm (70 mm2) keresztmetszetű, előzetesen polírozott darabok voltak, összesen 80 darab. A
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vizsgálatokat természetes öntési hibákat és mesterséges zsákfuratokat (zsákfurat paraméterek:
Ø0,3 mm és lØ0,3 = 0,55 mm, illetve Ø0,6 mm és lØ0,6 = 0,70 mm) tartalmazó próbatesteken
hajtottam végre. A fárasztóvizsgálatokat követően a tönkremenetelt okozó hibákat detektáltam,
méretüket, alaki sajátosságaikat dokumentáltam. Egy törésmechanikai eljárást alkalmaztam a
természetes öntési hibákat és a mesterséges zsákfuratokat tartalmazó darabok, úgynevezett
kisméretű hibáinak a jellemzésére. Az eljárás a Kitagawa–Takahashi módszer volt, ahol a
hibaméret jellemzésére nem a hiba legnagyobb méretét, hanem a hiba terhelés irányába vett
vetületét alkalmaztam a Murakami-paraméter alapján. A vizsgálatom egyik célja az volt, hogy
indirekt eljárást találjak a kritikus feszültségintenzitási tényező változás küszöbérték
meghatározására, másrészt tervezési anyagjellemzők megállapítása. A vizsgálatok kiértékelése
közben megfogalmazott eredmények:
•
•
•

A tartamszilárdság értéke: 105 MPa a természetes hibákat tartalmazó, 93 MPa az
Ø0,3 mm zsákfuratokat tartalmazó, és 87 MPa az Ø0,6 mm zsákfuratokat tartalmazó
öntvény próbatestek esetében 107 határciklusszámnál.
Az alkalmazott törésmechanikai eljárás szerint a kritikus porozitás felülete
0,16 mm2, az egyenesek metszéspontjából számolt érték alapjám. Az adott területet
kör alakúnak feltételezve, az egyenértékű átmérő 0,45 mm-nek adódik.
A vákuumos kilevegőzés pozitív hatással volt a darabok porozitás mennyiségének
csökkenésére.

A fentiek alapján a következő két tézist fogalmaztam meg:
6. tézis: [125]
A vákuumos támogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű
öntvényekből készült próbatestek fárasztóvizsgálatával kimutattam, hogy a Kitagawa–
Takahashi megközelítés megbízható indirekt eljárás a kritikus feszültségintenzitási tényező
változás küszöbértékének meghatározására (ΔKth = 1,8 MPa m0,5).

7. tézis: [125]
A vákuumos támogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű próbatestek
fárasztóvizsgálatával meghatároztam a hibaméret hatását a tartamszilárdságra, a következő
összefüggés formájában:
𝜎𝑓𝑁 = 𝐷𝑔𝑒𝑜 𝐴−0,25

(1)

ahol, σfN a tartamszilárdság (MPa), 𝐷𝑔𝑒𝑜 a geometriai sajátosságok alapján illesztett görbe
paramétere (belső hiba esetén Dgeo belső = 65,8 𝑀𝑃𝑎 4√𝑚, felületi hiba esetén
Dgeo felület = 62,8 𝑀𝑃𝑎 4√𝑚), 𝐴 a keresett hibafelület (mm2). A fenti összefüggés 107
ciklusszámra, S = 2,9‒4,2 közötti alaktényezőre és Dv = 0,01‒0,40 mm2 közötti észlelt
hibaméret tartományra érvényes.
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9. Összefoglalás, az eredmények ipari hasznosulása, tervek
Az öntészet az ipar egyik meghatározó alkatrészgyártó eljárása, ahol a darabokat a fémek
folyékony halmazállapotban történő formába öntésével nyerjük. Az eljárás jól automatizálható
és az egymást követő termékek azonos sajátosságokkal rendelkeznek. A nyomásos öntészeti
módszerek közül a vízszintes hidegkamrás nyomásos öntéssel, és annak technológia
változataival előállított alumíniumötvözet anyagvizsgálatával foglalkoztam. A könnyűfém
öntvényekkel szembeni igények növekedése, amelyek közül az oldó hőkezelés, hegesztés
követelményei a legszigorúbbak, a vákuumos kilevegőzés elterjedését eredményezte. A
vákuumos kilevegőzés alkalmazása, az utólagos feldolgozás alapján, kedvező hatással van az
öntvényekre, de számszerűsége kevésbé ismert, keveset publikált téma.
A kutatómunkámban a nyomásos öntéssel előállított darabok anyagvizsgálatát tűztem ki
célul. A kitűzött célokra, a feltett kérdésekre az értekezésben bemutatott vizsgálatok
eredményeivel válaszoltam és a közben felismert újdonságokat publikáltam, valamint
tézisekben fogalmaztam meg. A mechanikai tulajdonságok közül leginkább a százalékos
szakadási nyúlás változást emelem ki, amely az AlSi9Cu3(Fe) ötvözet esetén ~50 %-os
növekményt mutatott. A szakirodalomkutatásban többször jeleztem, itt is fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a klasszikus (vákuum támogatás nélküli) nyomásos öntvényeket nem
célszerű oldó hőkezelést is magában foglaló hőkezelési folyamatnak alávetni, a technológia
sajátosságai miatt. Az oldó hőkezelés hőmérsékletén a mechanikai tulajdonságok értékei
lecsökkennek, a bezáródott gázok pedig kitágulnak, ennek következtében a darab felszíne
felhólyagosodik és a darab deformálódik. A vákuumos kilevegőzés egyike azon eljárásoknak,
amely révén az öntvények hőkezelhetővé és hegeszthetővé válnak. A fárasztóvizsgálatok
eredményei igazolták, hogy a porozitásmennyiség csökkenése jelentősen növelte a darabok
élettartamát adott terhelési szinten, és jelentősen csökkentette a kifáradási ciklusszám szórását,
ami a megbízhatóságot növelte. Az egyes kísérletek (5.4., és 5.5. táblázat: DoE I., II., III.)
egymás után következtek, az egyes fejezetekben csak az adott vizsgálat eredményeit mutattam
be. A vákuumos kilevegőzéssel (80±5 mbar) gyártott és R = ‒1 terhelésaszimmetriával
fárasztott próbatestek összegzett vizsgálati eredményét célszerűnek találom bemutatni egy
Wöhler görbén (10.1. ábra). A megjelenített szakaszok az 50 %-os megbízhatósághoz és 95 %os konfidencia szinthez tartozó illesztett görbék.
A CT vizsgálattal nyert eredményeket visszacsatolva a próbatest fárasztását követően, az
adott geometriát és terhelést is figyelembe véve látható volt, hogy a tönkremenetelt okozó hibák
valójában egy szűkebb tartományban voltak, a detektált hibák nagy változatossága ellenére. A
Kitagawa–Takahashi módszer pedig helyes indirekt (közvetett) eljárásnak bizonyult a
fárasztóvizsgálati eredmények alapján a kritikus feszültségintenzitási tényező változás
küszöbértékének megállapítására.
A kutatási eredmények közvetlen felhasználása a FÉMALK ZRt-ben (a kutatásaimat
befogadó öntöde) az öntvénytervezésben, már a kutatás ideje alatt megvalósult. Az eredmények
önmagukban is értékes adatok, azok kinyerésére tervezett kísérletek, mintavételezési eljárások,
statisztikai módszerek, mind a napi mérnöki munkát támogató eljárások közé kerültek. A
munkámban ismertetett CT vizsgálatokat az Osztrák Öntészeti Intézet (ÖGI) végezte a
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FÉMALK ZRt. öntvényein, egy közös projekt keretében, ami a VDG P203-as szabvány
(porozitásvizsgálat CT eljárással) megalkotását célozza.

10.1. ábra: Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözet vákuumos kilevegőzéssel gyártott próbatestek, R = ‒1
terhelésaszimmetria, és R50 %/C95 % vett Wöhler-görbéje

A jövőbeni tervek az eddigi eredmények alapján határozottan az, hogy a kidolgozott
eljárásokat más, járatos öntészeti ötvözetekre is kiterjesszük. A vákuumos kilevegőzéssel elért
szilárdsági és alakváltozási mérőszámok értékeinek a növekedése (adott alapanyag és
geometria mellett) további kutatási alap, a hőkezelési eljárások kiterjesztésére, hogy további
szilárdsági, vagy szakadási nyúlás növekményt tudjunk elérni. A felsorolt tervek
megvalósításának egy része már az értekezés írása közben folyamatban van.
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10. A kutatómunka eredményei tézispontokba foglalva
A 6-8. fejezetekben részletesen ismertetett kutatási eredményekkel válaszoltam a
célkitűzésekben megfogalmazott kérdésekre. A kutatás során megfigyelt és felismert
összefüggések rövid, tézispontokba rendezett eredményeit foglalom össze ismételten ebben a
fejezetben.

1. tézis: [118, 119, 122]
A vákuumtámogatással, nyomásos öntéssel előállított AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű
szakítóvizsgálati próbatestek vizsgálata azt mutatta, hogy 80±5 mbar-os formaüreg nyomás
tartományban, a szilárdsági és alakváltozási mérőszámok szignifikáns növekedést mutatnak. A
hagyományos kilevegőzéssel gyártott próbatestek szabványos mérőszámait összehasonlítva a
vákuumtámogatással (80±5 mbar) gyártott darabok értékeivel: a terhelt állapotban mért
egyezményes folyáshatár 7 %, a szakítószilárdság 10 %, a százalékos szakadási nyúlás 50 %
növekedést mutat, 95 %-os konfidencia szinten.

2. tézis: [118, 119, 123]
A vákuumtámogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű öntvények
gázporozitása és a szabványos szakítóvizsgálattal mért szilárdsági és alakváltozási mérőszámai
között lineáris kapcsolat van. Az összefüggés egy egyenes egyenletével: y = m x + b alakban
írható le, ahol y valamely szabványos mérőszám (Rp0,2, Rm, A), x a porozitás mértéke, m és b
értékei 50 %-os (R50 %) és 95 %-os (R95 %) megbízhatósági szinten az alábbi táblázatban
foglaltak. Az összefüggés a 0,4‒1,2 %-os porozitás tartományon érvényes, 95 %-os (C95 %)
konfidencia szinten.
Paraméterek
(C95 %)
b
m

Rp0,2 (MPa)
R50 %
R95 %
174,3
174,1
‒15,5
‒20,6

Rm (MPa)
R50 %
R95 %
318,3
310,2
‒42,7
‒54,6

A (%)
R50 %
R95 %
3,02
2,35
‒1,24
‒1,02

3. tézis: [120, 121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, vákuumos támogatással (80±5 mbar-on), nyomásosan öntött
próbatestek fárasztóvizsgálatával kimutattam, hogy az öntési hibákból adódó tönkremenetelek
számossága 42,5 %-al csökkent, 95 %-os konfidencia szinten. Kimutattam, hogy a vákuumos
támogatás alkalmazása a Wöhler egyenes élettartam szakaszának meredekségét nem
befolyásolta, de a kifáradási ciklusszámot növelte. A vákuumos támogatással előállított
próbatestek kifáradási ciklusszáma 50 %-os megbízhatósági és 90 %-os konfidencia szinten
R = ‒1 terhelésaszimmetria esetén 20 %-kal, R = 0,1 terhelésaszimmetria esetén pedig 16 %kal növekedett.
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4. tézis: [121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, nyomásosan, vákuumos támogatással (80±5 mbar) öntött
fárasztóvizsgálati próbatestek vizsgálatával kimutattam, hogy az inhomogenitásokra
visszavezethető fáradási repedések nem a felületről indultak ki, hanem az öntött finomszemcsés
kéreg alatti, a felülettől 0,63±0,22 mm távoli anyagfolytonossági hibákból.

5. tézis: [121, 124]
Az AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű, vákuumos támogatással (80±5 mbar), nyomásosan öntött
fárasztóvizsgálati próbatestek kifáradását okozó porozitások geometriai sajátosságait, a
porozitás gömbszerűségével (Ψ), alaktényezőjével (S), és méretével (Dv) jellemezve
megállapítottam, hogy a vákuumos támogatás a geometriai sajátosságok értelmezési
tartományainak javulását eredményezték: a gömbszerűség 68 %-al, az alaktényező 55 %-al, a
hibaméret 94 %-al változott, azaz javult.

6. tézis: [125]
A vákuumos támogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű
öntvényekből készült próbatestek fárasztóvizsgálatával kimutattam, hogy a Kitagawa–
Takahashi megközelítés megbízható indirekt eljárás a kritikus feszültségintenzitási tényező
változás küszöbértékének meghatározására (ΔKth = 1,8 MPa m0,5).

7. tézis: [125]
A vákuumos támogatással, nyomásos öntéssel gyártott AlSi9Cu3(Fe) ötvözetű próbatestek
fárasztóvizsgálatával meghatároztam a hibaméret hatását a tartamszilárdságra, a következő
összefüggés formájában:
𝜎𝑓𝑁 = 𝐷𝑔𝑒𝑜 𝐴−0,25

(1)

ahol, σfN a tartamszilárdság (MPa), 𝐷𝑔𝑒𝑜 a geometriai sajátosságok alapján illesztett görbe
paramétere (belső hiba esetén Dgeo belső = 65,8 𝑀𝑃𝑎 4√𝑚, felületi hiba esetén
Dgeo felület = 62,8 𝑀𝑃𝑎 4√𝑚), 𝐴 a keresett hibafelület (mm2). A fenti összefüggés 107
ciklusszámra, S = 2,9‒4,2 közötti alaktényezőre és Dv = 0,01‒0,40 mm2 közötti észlelt
hibaméret tartományra érvényes.
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11. Summary of the new scientific contributions
Casting is one of the leading component manufacturing technology in the industry, where
pieces are obtained by casting (injecting) metals in liquid state into a casting tool (die). The
casting process is well automated, and the cast successive products have the same
characteristics. Among the variations of the casting processes the test bars were produced by
horizontal cold chamber high pressure die casting (HPDC) and the variants of its technology.
In this dissertation, the material testing of the HPDC aluminum AlSi9Cu3(Fe) alloy was
detailed. The increasing demand for light metal castings and the increasing demand for their of
requirements (heat treatment, welding and riveting) have resulted in the spread of vacuum
venting technology (VPDC). The use of vacuum venting is preferred for castings, subjected to
post-processing (heat-treatment, welding). However, its quantitative effects are less known and
even less published topic.
The aim of the study was material testing of castings produced by HPDC and VPDC. The
goals have been responded by the results in the dissertation, and the novelties recognized in the
meantime were published in international and national journals. The results were also used to
formulate the novelties in thesis points. Among the mechanical properties, the elongation value
at break is highlighted, which showed an increase of ~50 % in the case of AlSi9Cu3 (Fe) alloy
produced by the VPDC technique. As it was mentioned several times in the study, but it is also
important to note here, that HPDC products, due to the peculiarities of the technology, are not
suitable for subjecting a heat treatment process that includes solution heat treatment. At the
temperature of the solution heat treatment, the mechanical properties decrease, and the enclosed
gases expand, because of which the surface of the piece become blistered, and the piece
deforms. The vacuum-assisted casting is one of the processes by which castings become postprocessable (heat treatment, riveting, welding). The results of the fatigue tests also showed that
the decrease in the amount of porosity significantly increased the fatigue life of the pieces at a
given load level and significantly reduced the scatter of the number of cycles to failure, which
increased the reliability. Finally, the feedback on the results obtained by CT examination after
fatigue tests (considering the given geometry and load), shows that despite the great variability
of the detected defects, the defects causing the failure were in fact only in a narrower range.
Moreover, the Kitagawa–Takahashi method proved to be a correct indirect procedure to
determine the threshold stress intensity range based on the fatigue test results.
The future plans based on the published results, that to extend the developed procedures to
other commonly used casting alloys. The increase in strength according to vacuum assisted
casting is a further research topic for the extension of heat treatment processes to achieve further
strength increment.
New Scientific contributions
1st thesis statement: The examination of AlSi9Cu3(Fe) alloy tensile samples produced by
vacuum-assisted high pressure die casting showed that in the case of a cavity pressure range of
80 ± 5 mbar, the strength and elongation values increased significantly. The vacuum-assisted
die casting process can significantly reduce the gas porosity and improve the mechanical
properties. Comparing the mechanical properties of the samples produced by conventional
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venting with the values of the castings produced with a vacuum support: the proof strength
(Rp0.2) increased by 7 %; the ultimate tensile strength (UTS) increased by 10 % improvement;
the elongation at break (A) increased by 50 %. [118, 119, 122]

2nd thesis statement: In the case of AlSi9Cu3(Fe) alloy castings produced by vacuumassisted die casting, a linear relationship was established between the gas porosity and the
strength and strain values of the samples, measured by the standard tensile test. The equations
of the fitted straight lines are written by the equation 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, where y is the strength or
strain values in question (Rp0,2, UTS, A), x is the porosity value, the values of m and b at the
50 % reliability (R 50 %) and at 95 % reliability (R 95 %) levels are given in the following
table. The equations are valid in the porosity range of 0.4–1.2 % at the 95 % (C 95 %)
confidence level. [118, 119, 123]
Parameters
(C 95 %)
b
m

Rp0.2 (MPa)
R 50 %
R 95 %
174.3
174.1
‒15.5
‒20.6

UTS (MPa)
R 50 %
R 95 %
318.3
310.2
‒42.7
‒54.6

A (%)
R 50 %
R 95 %
3.02
2.35
‒1.24
‒1.02

3rd thesis statement: The fatigue tests of AlSi9Cu3(Fe) alloy castings produced by vacuumassisted (80 ± 5 mbar) die casting showed that the number of failures due to casting defects was
reduced by 42.5 % at the 95 % confidence level. I have been shown that the application of
vacuum support did not affect the slope of the Wöhler-curve but increased the number of cycles
up to failure. The number of cycles up to failure of the samples produced by vacuum-assisted
die casting have been increased by 20 % for R = ‒1 load asymmetry and by 16 % for R=0.1
load asymmetry at 50 % reliability and at 90 % confidence level. [120, 121, 124]

4th thesis statement: By the examination of AlSi9Cu3(Fe) alloy vacuum-assisted (80 ± 5
mbar) die castings I have been shown that the fatigue cracks due to inhomogeneities did not
start from the surface but from the internal material discontinuity below the molded fine-grained
layer, having 0.63 ± 0.22 mm thickness from the free surface. [121, 124]

5th thesis statement: The geometrical features of the porosities of AlSi9Cu3(Fe) alloy
samples produced by vacuum-assisted (80±5 mbar) die casting, which caused the failure of
fatigue specimen was determined by their sphericity (Ψ), shape factor (S), and defect size (Dv).
The vacuum-assist has improved the ranges of the geometric features: sphericity was reduced
by 68 %, the shape factor was reduced by 55 %, and the defect size was reduced by 94 %. [121,
124]

6th thesis statement: The examination of the smooth and notched fatigue samples produced
by AlSi9Cu3(Fe) alloy vacuum-assisted die castings have been shown that the Kitagawa–
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Takahashi approach is a reliable indirect method to determine the stress intensity factor
threshold range (ΔKth = 1,8 MPa m0,5). [125]

7th thesis statement: By the examination of the fatigue samples produced by AlSi9Cu3(Fe)
alloy vacuum-assisted die castings, the effect of the defect size on the durability have been
determined in the form of the following relation:
𝜎𝑓𝑁 = 𝐷𝑔𝑒𝑜 𝐴−0,25

(1)

where, σfN is the fatigue strength (MPa), Dgeo is the parameter of the fitted curve according
to the geometrical features (Dgeo internal = 65.8 MPa∜m in the case of an internal defect,
Dgeo surface = 62.8 MPa∜m in the case of surface defect), A is the size of the inhomogeneity
(porosity) being searched (mm). The above relation is valid for a number of cycles up to failure
of 107, shape factor of S = 2.9‒4.2 and a range of detected defect sizes Dv = 0.01‒0.40 mm2.
[125]
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13. Mellékletek
I. számú melléklet: Az olvadékban lebegő idegen anyagok [46].
Típusa

Megjelenési
formája

Sűrűség ρ
(g cm-3)

Méret
(μm)

Olvadáspont
(°C)

Oxidok:
1
MgAl2O4

1.1

szemcse, hártya,
pehely

3,60

Al2O3

1.2

szemcse, hártya

3,97

MgO

1.3

szemcse, hártya

3,58

SiO2
CaO
Karbidok:
2
Al4C3
SiC
Boridok:
3
TiB2

1.4
1.5

szemcse
szemcse

2,66
3,37

0,1-100, 105000
0,2-30, 105000
0,1-5, 105000
0,5-30
<5

2.1
2.2

tűs szerkezetű
szemcse

2,36
3,22

0,5-25
0,5-5

2100
2540

3.1

szemcse, csomó

4,50

1-30

2790

AlB2
Nitridek:
4
AlN
Kloridok, sók, salak:
5
CaCl2, NaCl, MgCl2
Al(FeMnCr)Si
Gáz buborék:
6
Argon
N2, H2, O2
Intermetallikus
fázis: 7
TiAl3, TiAl, NiAl,
Ni3Al

3.2

szemcse

3,19

0,1-3

2160

4.1

szemcse, hártya

3,26

10-50

2227

1,9-2,2
>4,0

0,5-1
-

712-800
1000

5.1
5.2

2825
2047
2115
1650
2630

6.1
6.2

buborék
buborék

-

10-30
10-30

-

7.1

szemcse, csomó

-

10-100

-
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II. számú melléklet: A DIN 226-os alumínium ötvözet (AlSi9Cu3(Fe)) vegyi összetétele
[26] (bal oldali oszlop), és a méréssel számolt sűrűsége (jobb oldali oszlop).

226
Ötvözők
Cu
Mg
Si
Fe
Mn
Ni
Zn
Pb
Sn
Ti
Cr
Ca
Cd
Sr

EN AC-46000

226

AlSi9Cu3(Fe)

Ötvözők:
Al
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Zn
Cr
Ni
Ti
Pb
Sn*
Sr
V
Na
Bi
Zr
Ga
Cd
Co
Ag
Sb
P*
Összegzés

Min
2,20
0,25
9,00
0,60
0,25
0,00
0,40
0,03
0,000
0,08
0,00
0,00
0,00
0,008

Max
3,50
0,55
11,00
1,00
0,40
0,30
1,00
0,20
0,10
0,15
0,05
0,003
0,005
0,015

Tömeg
(arány)
g
85,2800
9,6600
0,7240
2,6000
0,3220
0,2990
0,7910
0,0357
0,0202
0,0912
0,0938
0,0239
0,0008
0,0097
0,0003
0,0085
0,0047
0,0183
0,0005
0,0070
0,0001
0,0043
0,0050
100,0000

Sűrűség
g cm-3
2,70
2,33
7,87
8,96
7,44
1,74
7,14
7,19
8,91
4,51
11,35
7,29
2,63
6,11
0,97
9,81
6,51
5,96
8,65
8,89
10,49
6,69
1,83

Térfogat
(arány)
cm3
31,5852
4,1459
0,0920
0,2902
0,0433
0,1718
0,1108
0,0050
0,0023
0,0202
0,0083
0,0033
0,0003
0,0016
0,0003
0,0009
0,0007
0,0031
0,0001
0,0008
0,0000
0,0006
0,0027
36,4893

Sűrűség (g cm-3)
Sűrűség (k gm-3)
* az adott elem periódusos rendszerbeli sűrűsége az első stabil izotópja alapján.
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2,7405
2740,5

III. számú melléklet: A szakítóvizsgálati, porozitás és a fajlagos törési munka mért értékei
táblázatosan.

Vákuumos kilevegőzés: 70 mbar-on
Rp0,2
MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Átlag:
Max:
Min:
Szórás:

Rm
MPa
170
168
172
170
168
171
170
172
171
169
165
170
172
170
168
170
172
165

306
312
299
298
298
298
295
290
291
304
291
285
297
295
306
298
312
285

A
%
2,78
3,25
2,31
2,38
2,65
2,33
2,22
2,12
2,04
2,54
2,42
1,98
2,21
2,31
2,99
2,44
3,25
1,98

WC Porozitás
J
%
762
0,65
906
0,44
605
0,71
634
0,38
709
0,60
612
0,64
568
0,45
551
0,77
528
0,22
674
0,34
621
0,32
511
0,14
589
0,21
608
0,53
812
0,60
646
0,47
906
0,77
511
0,14
109
0,10

Vákuumos kilevegőzés: 90 mbar-on
Rp0,2
MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Átlag:
Max:
Min:
Szórás:

Rm
MPa
167
169
163
165
164
162
172
164
162
165
166
165
165
167
163
165
172
162

274
293
228
292
291
282
287
291
270
289
300
299
297
305
295
286
305
228

A
%
1,57
2,01
0,86
2,16
2,15
2,02
1,85
2,18
1,6
2,1
2,35
2,36
2,4
2,48
2,32
2,03
2,48
0,86

WC Porozitás
J
%
362
0,56
520
0,57
189
0,64
567
0,63
561
0,86
501
0,73
486
0,56
555
0,62
388
0,70
542
0,62
633
0,64
616
0,72
631
0,87
673
0,49
602
0,90
522
0,67
673
0,90
189
0,49
126
0,06
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Vákuumos kilevegőzés: 170 mbar-on
Rp0,2
MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Átlag:
Max:
Min:
Szórás:

Rm
MPa
158
164
156
158
157
157
156
159
155
155
157
161
157
155
152
157
164
152

276
303
285
276
295
296
261
253
273
291
304
270
278
294
261
281
304
253

A
%
1,91
2,47
2,13
1,83
2,46
2,49
1,49
1,31
1,93
2,59
2,79
1,56
1,9
2,49
1,58
2,06
2,79
1,31

WC Porozitás
J
%
459
0,68
654
0,90
543
0,48
451
0,36
636
0,68
639
0,58
350
0,66
300
0,62
473
0,62
658
0,58
713
0,77
371
0,59
478
1,10
628
1,29
376
0,90
515
0,72
713
1,29
300
0,36
133
0,12

Hagyományos kilevegőzés: légköri nyomáson
Rp0,2
MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Átlag:
Max:
Min:
Szórás:

Rm
MPa
159
160
155
158
156
155
155
158
159
160
160
160
175
158
165
160
175
155

259
272
276
264
227
275
279
285
261
273
267
238
304
263
284
268
304
227

A
%
1,44
1,7
1,87
1,53
0,95
1,87
1,95
2,03
1,47
1,74
1,51
1,02
1,7
1,46
1,64
1,59
2,03
0,95

WC Porozitás
J
%
341
0,91
421
1,23
450
1,11
364
1,13
212
1,28
465
1,32
493
0,90
512
1,17
364
0,92
433
1,17
376
1,06
262
0,92
453
1,12
352
0,99
423
1,32
395
1,10
512
1,32
212
0,90
83
0,14
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IV. számú melléklet: A CT vizsgálat vizuális eredményei, kilevegőzés, és
terhelésaszimmetria szerint csoportosítva, illetve a csoportokon belül terhelési szintenként.
A jelölések értelmezése:
•
•
•
•
•

A hagyományos kilevegőzéssel vagy V vákuumos kilevegőzéssel gyártott darab;
P jelöli a CT-vel ellenőrzött darabot;
a porozitás pozíció jele: alsó (a), középső (k), vagy felső (f) részen;
Ψ/S/Dv jelöli a gömbszerűséget/az alaktényezőt/és a hibatérfogatot (voxel);
hk a hibamentes (felületről kiinduló) kifáradás.
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V. számú melléklet: A fárasztóvizsgálati eredmények táblázatosan.
AlSi9Cu3(Fe) – 226, légköri nyomáson kilevegőztetett, R = ‒1
226, vákuum nélkül R = ‒1

CT

CT
CT

CT
CT

CT
CT
CT
CT
CT
CT

Próbatest
jelölés

Erőamplitúdó
(N)

45
43
41
A-18
A-29
42
40
33
A-13
A-30
A-4
34
A-22
A-23
A-25
52
A-5
32
A-10
A-28

12500
12500
12500
12500
12500
10250
10250
10250
10250
10250
9300
9300
9300
9300
9300
8500
8500
8500
8250
8500

Szélesség
(mm)
13,74
13,76
13,73
13,79
13,75
13,76
13,76
13,75
13,84
13,83
13,78
13,74
13,75
13,75
13,79
13,76
13,76
13,76
13,77
13,76

Próbatest geometria
Vastagság Keresztmetszet
(mm)
(mm2)
4,98
68,43
4,96
68,25
5
68,65
4,97
68,54
4,99
68,61
5,05
69,49
4,99
68,66
4,99
68,61
4,98
68,92
4,96
68,60
5
68,90
5,01
68,84
4,98
68,48
4,99
68,61
4,98
68,67
4,99
68,66
5
68,80
5,00
68,80
5,00
68,85
4,99
68,66

σ amp
(MPa)

Ciklusszám

183
183
182
182
182
148
149
149
149
149
135
135
136
136
135
124
124
124
120
124

30749
15866
10595
23272
10928
78932
86588
109491
88177
120632
658497
145605
298772
191309
460729
318997
2000000
567468
333326
659019

AlSi9Cu3(Fe) – 226, vákuumosan kilevegőztetett, R = ‒1
226, vákuummal R = -1

CT

CT
CT

CT
CT

CT
CT
CT

CT
CT

Próbatest
jelölés

Erőamplitúdó
(N)

27
26
25
V-1
V-13
22
28
60
V-3
V-15
30
54
V-11
V-7
V-9

12500
12500
12500
12500
12500
10250
10250
10250
10250
10250
9300
9300
9300
9300
9300
8500
8500
8500
8500
8500
8500

23
55
43
V-19
V-17
5

Szélesség
(mm)
13,77
13,75
13,75
13,72
13,78
13,75
13,75
13,77
13,77
13,74
13,75
13,75
13,75
13,75
13,78
13,77
13,75
13,8
13,76
13,74
13,79

Próbatest geometria
Vastagság Keresztmetszet
(mm)
(mm2)
4,99
68,71
5,02
69,03
4,96
68,20
4,98
68,33
4,98
68,62
5,02
69,03
5
68,75
4,99
68,71
4,94
68,02
4,95
68,01
5
68,75
4,99
68,61
4,98
68,48
5
68,75
4,99
68,76
4,96
4,99
4,89
4,96
4,95
4,98

68,30
68,61
67,48
68,25
68,01
68,67
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σ amp
(MPa)
182
181
183
183
182
148
149
149
151
151
135
136
136
135
135
124
124
126
125
125
124

Ciklusszám
22256
17407
32253
19797
17256
154883
102447
95911
168539
103076
764210
237462
331309
211125
231930
2000000
556888
2000000
906846
1796118
363187

AlSi9Cu3(Fe) – 226, légköri nyomáson kilevegőztetett, R = 0,1
226, vákuum nélkül R = 0,1
Próbatest geometria

σ max
(MPa)

σ min
(MPa)

σ amp
(MPa)

σ átl
(MPa)

Terh.
aszimmetria

Ciklusszám

69,08

231,63

23,16

104

127

0,1

27296

68,52

233,49

23,35

105

128

0,1

21692

5,00

68,75

232,73

23,27

105

128

0,1

14829

13,75

5,02

69,03

231,80

23,18

104

127

0,1

37289

1600

13,75

4,98

68,48

233,66

23,37

105

129

0,1

41910

13750

1375

13,74

5,01

68,84

199,75

19,97

90

110

0,1

105057

13750

1375

13,75

5,00

68,75

200,00

20,00

90

110

0,1

100379

200,26

20,03

90

110

0,1

91

111

0,1

118453
108364

Próbatest jelölés

Fmax
(N)

Fmin
(N)

Szélesség (mm)

σ max
(MPa)

σ min
(MPa)

51

16000

1600

13,76

5,02

38

16000

1600

13,76

4,98

54

16000

1600

13,75

CT

A-20

16000

1600

CT

A-24

16000

P-3
47

CT

39

13750

1375

13,76

4,99

68,66

CT

A-11

13750

1375

13,75

4,97

68,34

201,21

20,12

CT

A-19

13750

1375

13,77

4,97

68,44

200,92

20,09

90

111

0,1

68446

48

12500

1250

13,75

4,99

68,61

182,18

18,22

82,0

100

0,1

181709

57

12500

1250

13,74

4,99

68,56

182,32

18,23

82

100

0,1

184261

185,80

18,58

84

102

0,1

CT

A-12

12500

1250

13,73

4,90

67,28

CT

A-16

12500

1250

13,74

4,97

68,29

183,05

18,30

82

101

0,1

261606
161391

CT

A-14

12500

1250

13,75

4,97

68,34

182,92

18,29

82

101

0,1

126863

CT

A-6

11000

1100

13,78

4,98

68,62

160,29

16,03

72

88

0,1

432070

56

11000

1100

13,75

4,96

68,20

161,29

16,13

73

89

0,1

259895

CT

A-17

11000

1100

13,75

4,99

68,61

160,32

16,03

72

88

0,1

1207977

CT

A-15

11000

1100

13,75

4,99

68,61

160,32

16,03

72

88

0,1

2000000

CT

A-21

11000

1100

13,74

4,99

68,56

160,44

16,04

72

88

0,1

537691

σ max
(MPa)

σ min
(MPa)

σ amp
(MPa)

σ átl
(MPa)

Terh.
aszimmetria

Ciklusszám

AlSi9Cu3(Fe) – 226, vákuumosan kilevegőztetett, R = 0,1
226, vákuummal R = 0,1
Próbatest geometria

Fmax
(N)

Fmin
(N)

Szélesség (mm)

Vastagság (mm)

Keresztmetszet (mm2)

48

16000

1600

13,74

4,99

68,56

233,36

23,34

105,0

128

0,1

31654

58

16000

1600

13,76

4,98

68,52

233,49

23,35

105,1

128

0,1

19960

47

16000

1600

13,75

5

68,75

232,73

23,27

104,7

128

0,1

37450

CT

V-14

16000

1600

13,75

4,97

68,34

234,13

23,41

105,4

129

0,1

32091

CT

V-16

16000

1600

13,75

4,97

68,34

234,13

23,41

105,4

129

0,1

23015

V-21

13750

1375

13,75

4,98

68,48

200,80

20,08

90,4

110

0,1

144249

44

13750

1375

13,76

4,99

68,66

200,26

20,03

90,1

110

0,1

125968

56

13750

1375

13,75

5

68,75

200,00

20,00

90,0

110

0,1

133730

CT

V-4

13750

1375

13,8

4,98

68,72

200,08

20,01

90,0

110

0,1

94089

CT

V-6

13750

1375

13,81

4,95

68,36

201,14

20,11

90,5

111

0,1

93633

51

12500

1250

13,75

4,99

68,61

182,18

18,22

82,0

100

0,1

179213

Próbatest jelölés
CT

52

12500

1250

13,74

4,97

68,29

183,05

18,30

82,4

101

0,1

337820

CT

V-2

12500

1250

13,73

4,96

68,10

183,55

18,36

82,6

101

0,1

158221

CT

V-20

12500

1250

13,73

4,96

68,10

183,55

18,36

82,6

101

0,1

138689

CT

V-12

12500

1250

13,72

4,95

67,91

184,06

18,41

82,8

101

0,1

381227

41

11000

1100

13,77

5

68,85

159,77

15,98

71,9

88

0,1

1334581
425800

57

11000

1100

13,76

4,98

68,52

160,53

16,05

72,2

88

0,1

CT

V-18

11000

1100

13,74

4,94

67,88

162,06

16,21

72,9

89

0,1

472004

CT

V-8

11000

1100

13,73

4,98

68,38

160,88

16,09

72,4

88

0,1

2000000

59

11000

1100

13,72

4,96

68,05

161,64

16,16

72,7

89

0,1

382319

110

VI. számú melléklet: A KT fárasztóvizsgálati eredmények táblázatosan.

AlSi9Cu3(Fe) – 226, bemetszés nélküli, vákuumosan kilevegőztetett, R = ‒1
226, bemetszés nélkül, vákuum R = -1

Próbatest jelölés

Erőamplitúdó (N)

VP-23
V55
V43
VP-19
VP-17

Próbatest geometria

σ amp (MPa)

Ciklusszám

Szélesség (mm)

Vastagság (mm)

Keresztmetszet (mm2)

8500
8500
8500
8500
8500

13,77
13,75
13,8
13,76
13,74

4,96
4,99
4,89
4,96
4,95

68,30
68,61
67,48
68,25
68,01

124
124
126
125
125

2 000 000
556 888

V42
V36
V39
V61
V62

8000
8000
8000
8000
8000

13,75
13,76
13,75
13,78
13,78

5,04
5,01
5,02
5,01
5,02

69,30
68,94
69,03
69,04
69,18

115
116
116
116
116

903 157
10 000 000
10 000 000
1 432 180
1 649 718

VP-24
V53
V64
V65
V33

7500
7500
7500
7500
7500

13,77
13,74
13,78
13,76
13,75

5,02
5,05
5,02
5,02
4,99

69,13
69,39
69,18
69,08

108
108
108
109

V40
V50
V66

7000
7000
7000

13,75
13,81
13,75

5,01
5,01
4,99

68,61
68,89
69,19
68,61

109
102
101
102

7 401 886
4 893 828
10 000 000
10 000 000
10 000 000

2 000 000
906 846
1 796 118

10 000 000
10 000 000
10 000 000

AlSi9Cu3(Fe) – 226, zsákfurat Ø0,6, vákuumosan kilevegőztetett, R = ‒1
226, bemetszés Ø=0,6, vákuum R = -1

Próbatest jelölés

Erőamplitúdó (N)

19
18
15

Próbatest geometria

σ amp (MPa)

Ciklusszám

Szélesség (mm)

Vastagság (mm)

Keresztmetszet (mm2)

8500
8500
8500

13,73
13,74
13,75

4,98
4,98
5

68,38
68,43
68,75

124,3
124,2
123,6

113166
153612
125464

2
3
5

8000
8000
8000

13,74
13,75
13,73

4,96
4,99
4,99

68,15
68,61
68,51

117,4
116,6
116,8

239 934
219 650
254 371

4
6
8

7000
7000
7000

13,75
13,75
13,75

4,99
4,98
4,99

68,61
68,48
68,61

102,0
102,2
102,0

269 869
396 919
321 313

10
11
12

6500
6500
6500

13,72
13,77
13,74

4,95
4,99
4,97

67,91
68,71
68,29

95,7
94,6
95,2

1 341 091
3 646 581
10 000 000

111

AlSi9Cu3(Fe) – 226, zsákfurat Ø0,6, vákuumosan kilevegőztetett, R = ‒1
226, bemetszés Ø=0,3, vákuum R = -1

Próbatest jelölés

Erőamplitúdó (N)

19
16
1

Próbatest geometria

σ amp (MPa)

Ciklusszám

Szélesség (mm)

Vastagság (mm)

Keresztmetszet (mm2)

8500
8500
8500

13,78
13,78
13,76

4,97
4,97
5

68,49
68,49
68,80

124,1
124,1
123,5

263 400
338 687
212 258

5
2
3

8000
8000
8000

13,77
13,74
13,72

4,97
5,02
5,01

68,44
68,97
68,74

116,9
116,0
116,4

547 608
243 378
371 095

18
6
15

7000
7000
7000

13,73
13,78
13,73

4,98
4,99
4,99

68,38
68,76
68,51

102,4
101,8
102,2

1 197 821
1 378 454
2 575 535

17
20
21

6500
6500
6500

13,74
13,73
13,72

4,99
4,99
4,98

68,56
68,51
68,3

94,8
94,9
95,1

10 000 000
10 000 000
10 000 000

112

