
 

 
A Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei 

Műszaki-természettudományi Habilitációs Tanács 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magas olvadáspontú, szűk dermedési tartományú 

fémek nyomásos öntése 

Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény 

 

 

Tudományos munkásság áttekintő összefoglalása 

 

 

Írta 

Dr. Bárdos András, 

 

 

aki a Műszaki tudományterületen  

az Anyagtudományok és Technológiák Tudományágban  

habilitáció elnyerésére pályázik 

 

 

 

Miskolc 

2022



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény   
 

2 / 77 

Tartalom 
 
 

Tartalom .................................................................................................................................................. 2 

1. Bevezetés ........................................................................................................................................ 4 

2. A szakirodalom elemzése ............................................................................................................... 6 

2.1. Rézzel kiöntött indukciós motor kalickájának nyomásos öntése ..................................... 6 

2.1.1. Az indukciós motorok felépítése ...................................................................................... 6 

2.1.2. Indukciós villanymotorok hatásfokának növelése ........................................................... 6 

2.1.3. Szín réz olvasztása, nyomásos öntése .............................................................................. 8 

2.1.4. Szerszámélettartam javítása .......................................................................................... 12 

2.1.5. Réz kalicka porozitásának csökkentése .......................................................................... 13 

2.2. Tömbi amorf anyagok .................................................................................................... 15 

2.2.1. Vas alapú tömbi amorf anyagok gyártástechnológiája .................................................. 15 

3. Saját eredmények bemutatása, értelmezése ............................................................................... 17 

3.1. Szín réz nyomásos öntése .............................................................................................. 18 

3.1.1. Rézbázisú, nyomásos öntésre alkalmas ötvözetek ........................................................ 18 

3.1.2. Szín és gyengén ötvözött réz olvasztása és nyomásos öntése; szerszámélettartam ..... 18 

3.1.3. Indukciós villanymotor kalickájának öntéséhez szükséges formatöltési idő 

meghatározása ............................................................................................................... 21 

3.1.4. Optimális fémáramlási sebesség a megvágásban .......................................................... 26 

3.1.5. Függőleges kamraelrendezés előnye ............................................................................. 34 

3.1.6. A változó falvastagságú kalicka öntvényhez fejlesztett megvágásrendszer .................. 35 

3.1.7. Kis falvastagságú, hosszú nútú kalickák öntése ............................................................. 37 

3.1.8. Következtetések az indukciós motorok kalicka öntésére vonatkozólag ........................ 39 

3.2. Vas alapú amorf anyagok ............................................................................................... 41 

3.2.1. Vas alapú tömbi amorf anyagok nyomásos öntése ....................................................... 42 

3.2.1.1. Az öntéshez felhasznált alapanyag ................................................................................ 42 

3.2.1.2. Az öntőszerszám tervezése ............................................................................................ 43 

3.2.1.3. Öntési paraméterek ....................................................................................................... 45 

3.2.1.4. Öntvény szerkezeti vizsgálata ........................................................................................ 46 

3.2.1.5. Öntvény mágneses jellemzői ......................................................................................... 51 

3.2.2. Következtetések a vas alapú amorf anyagok nyomásos öntésére vonatkozólag .......... 52 

4. Összefoglalás, tudományos eredmények ..................................................................................... 53 

5. Summary, scientific results ........................................................................................................... 55 

6. Köszönetnyilvánítás ...................................................................................................................... 57 



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény   
 

3 / 77 

7. A témakörben készült legfontosabb publikációk ......................................................................... 58 

7.1. Könyvrészlet ................................................................................................................... 58 

7.2. Szabadalmak és hivatkozásaik ........................................................................................ 58 

7.3. Folyóiratcikkek és hivatkozásaik .................................................................................... 61 

7.4. Egyéb folyóiratcikkek ..................................................................................................... 66 

7.5. Konferencia kiadványban megjelent cikkek ................................................................... 67 

8. Hivatkozott irodalmak jegyzéke ................................................................................................... 70 

 

 
 



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény  Bevezetés 
 

4 / 77 

1. Bevezetés 
 

A környezettudatos magatartás, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a 

berendezések hatásfokának növelésével, valamint az ipari folyamatok ellenőrzésével, aktív 

irányításával valósítható meg, ezért az anyagtulajdonságok és a gyártástechnológiák folyamatos 

fejlesztése nélkülözhetetlen. A villamos energia előállításának és felhasználásának módja nagyban 

hozzájárul a CO2 kibocsátás nagyságához. A villanymotorok az elektromobilitás legfőbb építőkövei, 

ahol a hatótávolság, tehát az összhatásfok, továbbá az alapanyag utánpótlás kiemelkedően fontos 

kérdések. A gépjárműipar egyik jellemzője a nagy gyártási darabszám, aminek kielégítésére jól 

automatizálható gyártástechnológiák kínálnak megfelelő megoldást. Ilyen például a nyomásos öntés. 

 

A nyomásos öntés a termelékenységet tekintve a leggyorsabb és ezáltal a leggazdaságosabb öntési 

eljárás nagyszériás termelés esetén. A hidegkamrás kialakítást főként alumínium, réz, esetleg 

magnézium ötvözetek öntésére használják [1]. Az említett anyagcsaládok közös tulajdonsága, hogy 

olvadáspontjuk 1000 °C alatt van -leszámítva néhány réz ötvözetet-, továbbá többalkotós rendszerek, 

amelyek az eutektikus összetételek kivételével rendelkeznek likvidusz és szolidusz hőmérséklettel, azaz 

megszilárdulási tartománnyal. A nyomásos öntészetben magas olvadáspontú, azaz 1000 °C feletti, szín 

fémet vagy eutektikus ötvözetet ritkán használnak alapanyagként. Ennek oka, az öntőforma gyors 

kopásában keresendő, ugyanis a növekvő öntési fémhőmérséklet jelentősen csökkenti a forma 

élettartamát az eróziós kopások miatt. Réz-alapú, azaz közel 1000 °C-os öntési hőmérsékletű ötvözetek 

esetében a maximális szerszámélettartam 10 000 és 25 000 lövés közé tehető, míg cink, azaz 450 °C 

alatti öntési hőmérséklet esetén a 400 000-es ciklus is elérhető [2, 3, 4, 5].  

 

A nyomásos öntés jellemzője a formatöltés során a megvágásban nagy sebesség áramló fém, továbbá 

a megszilárdulás során a fémre ható nagy nyomás. Ez a két tényező együttesen teszi lehetővé nagy 

tömörségű öntvények gyártását. Azonban az említett két tulajdonság kis, vagy akár nem létező, 

likvidusz-szolidusz hőmérséklet különbségű alapanyagoknál nem garantálja a folyamatbiztos, jó 

minőségű, azaz tömör öntvények gyártását. Ennek oka, hogy a hagyományos megvágási elrendezések, 

az ajánlott áramlási sebességek a formaüregekben jelentős többirányú anyagáramlást okoznak és a 

gyors megszilárdulás során az utánnyomás ezeknél az anyagtípusoknál az említett hagyományos 

megvágási geometria kialakításával hatástalan. 

 

A jelenlegi fejlesztések, köszönhetően a rohamosan fejlődő elektromobilitásnak és szenzorikának, a 

magas olvadáspontú szín fémek és a különleges szövetszerkezetű, amorf megszilárdulást eredményező 

alapanyagok nyomásos öntésének technológiájára irányulnak. A gépjárműipar az elektromos 

meghajtással rendelkező típusaiba döntően két motorfajta közül választ, mely lehet szinkron vagy 
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aszinkron gépek. Jelenleg a szinkron motorok állandó mágneseinek alapanyaga különböző 

ritkaföldfémek, amelyek lelőhelyeinek döntő többsége Kína érdekeltségébe tartozik [6, 7]. Ezt a 

függőséget föloldandó választják a motorgyártók a jóval egyszerűbb, azonban kisebb energiasűrűséget 

biztosító aszinkron motorokat ott, ahol ennek beépítése a nagyobb helyigény miatt megoldható. 

Ezeknek az aszinkron vagy más néven indukciós motoroknak a kalicka anyaga lehet szín alumínium 

vagy a jobb elektromos vezetőképességű szín réz. A két anyag dermedését tekintve hasonló, hiszen 

szín fém megszilárdulásáról van szó. A szín fémekhez hasonló megszilárdulás jellemzi az úgynevezett 

tömbi amorf anyagokat is, amelyek a kristályostól eltérő szerkezetük miatt az alapösszetételtől 

elvárható tulajdonságokhoz képes gyökeresen mással rendelkeznek és jellemzően jó mágneses 

tulajdonságokkal bírnak.  

 

A magas olvadáspontú, szűk likvidusz-szolidusz hőmérséklet tartományú alapanyagok nyomásos öntési 

technológiájának kidolgozásával foglalkoztam a Kienle-Spiess Stanz- und Druckgiesswerk GmbH, 

(Sachsenheim, Németország) és a Breuckmann GmbH & Co. KG (Heiligenhaus, Németország) 

öntödéiben, elsősorban a szín és gyengén ötvözött réz alapanyagok indukciós motorok 

kalickaanyagaiként történő hasznosítása, valamint a vas alapú, tömbi amorf alapanyag általános 

felhasználhatósága terén.   

 

A kutatás-fejlesztés megkezdésekor a szakirodalomban az alábbi meg nem válaszolt kérdésekre 

kerestem a választ szín réz és Fe-bázisú amorf ötvözetekre vonatkozóan: 

- valós öntési idő meghatározása;  

- a megvágásban az optimális fém áramlási sebességének meghatározása; 

- megvágási geometria hatása a töltöttségi fokra, azaz öntvénytömörségre; 

- a hűlési sebesség hatása a kialakuló porozitásra illetve szövetszerkezetre. 

 

Az elért eredmények közvetlenül felhasználásra kerültek az indukciós motorok rézzel kiöntött 

kalickáinak gyártásánál, továbbá folyamatban van a szín alumínium termékek gyártásánál történő 

hasznosítása is. Vas alapú tömbi amorf anyagok nyomásos öntéssel történő gyártásának lehetőségét 

svájci óra- és szenzorgyártó cégek vizsgálják.  
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2. A szakirodalom elemzése 
 

2.1. Rézzel kiöntött indukciós motor kalickájának nyomásos öntése 
 

2.1.1. Az indukciós motorok felépítése  
 

Az aszinkron gép vagy más néven indukciós motor a legegyszerűbb felépítésű és ezért a legelterjedtebb 

egy- vagy háromfázisú villamos forgógép, amely mind generátor mind motor üzemben átalakítás nélkül 

használható. Egy forgó- és egy állórészből áll (1. ábra). [8, 9] 

 

 

1. ábra. Indukciós motor szerkezeti felépítése [10] 
 

 

2.1.2. Indukciós villanymotorok hatásfokának növelése  
 

Az indukciós motorok hatásfok növelésének egyik lehetséges módja, a jelenleg használt alumínium 

kalicka anyagának helyettesítése olyan fémmel, amelynek transzport tulajdonságai kedvezőbbek. Ilyen 

például a réz. Ennek a gondolatnak a jegyében került újragondolásra a villamos motorok hatásfokát 

rögzítő, IEC 600034 szabályozás is [11], ugyanis a forgó elektromos gépek hatásfokának összehangolása 

és növelése jelentősen csökkenti a meddő energiafelhasználást. Az újonnan definiált hatásfok 

osztályok elérésére számos műszaki megoldás létezik, amelyek a különböző típusú motorveszteségek 

csökkentését célozzák meg.  

 

 

 

állórész 

forgórész 
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A villamos gépek vesztesége öt csoportba sorolható [S 12, 13, 14]: 

1) állórész I2R vesztesége, 

2) forgórész I2R vesztesége, 

3) örvényáramú veszteség, 

4) vasveszteség, 

5) mechanikai veszteség.  

 

A 2. ábra ezen veszteségek megoszlását összegzi a motorteljesítmény függvényében.  

 

 

2. ábra. Veszteségtípusok megoszlása indukciós motoroknál a motorteljesítmény függvényében [15] 
 

A forgórész I2R veszteség százalékos aránya a motor névleges teljesítményétől független. A réz 

elektromos ellenállasa az alumínium 60 %-a (1. táblázat), ezért a kalicka jelenleg használt alumínium 

anyagának rézzel történő cseréje jelentősen, akár 15-20 %-kal is csökkenti a teljes motorveszteséget 

[16, 17], ami 3  5 %-os névleges motor hatásfok növekedést eredményez [18]. Ez pedig jelentős 

energiafelhasználás csökkenést von maga után, hozzájárulva a CO2 kibocsátás mérsékléséhez. 

Számokban kifejezve az indukciós motorok 1 %-os hatásfokjavulása 20 milliárd kWh éves energia 

megtakarítást eredményez [19]. 
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1. táblázat. Réz és alumínium tulajdonságainak összehasonlító táblázata 
 Al Cu 

Sűrűség (kg/m3) 2,7 8,96 

Olvadáspont (°C) 660,3 1084,6 

Elektromos vezetőképesség (MS/m) 37 58 

Young modulus (GPa) 70 130 

Hővezetési tényező 300 K-en (W·m-1·K-1) 237 401 

Hőtágulási tényező 25 °C-on (µm·m-1·K-1) 23,1 16,5 

 

Bár a réz, mint kalickaalapanyag jó alternatívát kínál, felhasználása a kalicka geometriai sajátosságai 

miatt nehézkes. Két technológia lehetséges réz kalickák gyártására. Egyik az úgynevezett pálcázás, 

amikor a formára húzott kész réz pálcákat belehelyezik a forgórész nútjaiba és ezeket a rövidrezáró 

gyűrűkhöz forrasztással vagy hegesztéssel rögzítik. Ez egy lassú eljárás, ezért leginkább nagy 

motoroknál alkalmazzák [4, 20]. Ez a technológia a vékony nútú forgórészeknél, körülményesen 

alkalmazható, automatizálása nehézkes. Egy másik lehetőség az öntés, azonban a szín réz öntése, 

többek között magas olvadási hőmérséklete miatt nehéz, nyomásos öntési technológiája nincs 

kidolgozva.  

 

 

2.1.3. Szín réz olvasztása, nyomásos öntése  
 

A szín réz nyomásos öntése kiemelkedően nehéz feladat. A réz olvasztása és öntése során reakcióba 

lép a környezetével, jól oldja az oxidigént és a hidrogént [21]. Az oldott hidrogén az öntvényt porózus 

szerkezetűvé teszi, az oxigén hatására a réz oxidálódik, ami miatt elektromos vezetőképessége és 

mechanikai tulajdonságai rohamosan romlanak [22]. A réz kis viszkozitása ellenére önthető. 

Önthetőségi tulajdonságai csekély mértékű ötvözéssel javíthatók (ötvözők lehetnek: berílium, 

szilicíum, nikkel, ón, cink, króm vagy ezüst) [23], azonban elektromos vezetőképessége elenyésző 

mennyiségű ötvöző hatására is leromlik [22].  

 

Az önthetőség javításának érdekében történő ötvözés esetében a két- és többfázisú elektromosan 

vezető rendszerek vezetőképessége korrelációban áll a fázisdiagram alakjával (3. ábra, 4. ábra). Az 

ötvözetet jellemző eredő vezetőképességet a keletkező fázisok súlyozott átlaga adja. Azokban a 

rendszerekben, ahol az egyik fázis szilárd oldat –akár túltelített–, a másik valamilyen intermetallikus 

vegyület, ott az eredő vezetőképesség egy átlagos értékkel jellemezhető. A szilárd oldat 

vezetőképessége az öntés során bekövetkező tényleges hűtési sebességtől, azaz a túltelítettségi 

állapottól függ, amit azonban egy utólagos hőkezelés javíthat.  
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3. ábra. Szilárd oldatot nem képző kétalkotós ötvözetek elektromos vezetőképessége az alkotók százalékos 
arányában [24] 

 

 

4. ábra. Az elektromos vezetőképesség változása az alkotók szálalékos arányában  
különböző fázisdiagrammok esetében 

a) korlátlan szilárd oldhatóság 
b) oldhatatlansági tartomány a szilárd oldatok között 

c) elsődleges szilárd oldhatóság és intermetallikus fázis az összetevők között [24] 
 

A szétszórtan elhelyezkedő, nem vezető idegenfázisú szennyezők a réz vezetőképességet csupán 

relatív térfogatarányukban csökkentik [25]. 

 

A legnagyobb mértékű elektromos vezetőképesség csökkenés szilárd oldat képződésekor áll fenn a 

rács szabályosságának atomi léptékű torzulása miatt. A rézzel szilárd oldatot képező szennyezőelemek 

fajlagos elektromos ellenállására gyakorolt hatását a 5. ábra szemlélteti [22, 26, 27, 28, 29]. Az oldott 

szennyezők hatása összeadódik [30]. A réz nyomásos öntése során szóba jöhető potenciális szennyező 

elemeknek szilárd oldhatósági határát a 2. táblázat tartalmazza. 
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5. ábra. A rézben oldott elemek hatása az elektromos ellenállásra [31] 
 

2. táblázat. Szennyező elemek szilárd oldhatósága a rézben a jelzett hőmérsékleten [31, S 32] 

Elem 
Oldhatósági 
határ (ppm) 

T (°C) 
 

Elem 
Oldhatósági 
határ (ppm) 

 
T (°C) 

Ag 1 000 20  N oldhatatlan   
Al 94 000 20  Ni 1 000 000   
As 65 000 20  O oldhatatlan  20 
B 600 20  P 5 000  20 

Be 2 000 20  Pb 200  326 
C oldhatatlan 20  Pd 400 000  20 

Ca oldhatatlan 20  Pt 1 000 000  20 
Cd 5 000 20  S 2-3  20 
Co 2 000 20  Sb 20 000  200 
Cr 300 400  Si 20 000  20 
Fe 1 400 20  Sn 12 000  200 
H oldhatatlan 20  Ti 4 000  400 
Li oldhatatlan   V 60 000  20 

Mg 10 000 20  W oldhatatlan  20 
Mn 240 000 400  Zn 300 000  20 
Mo oldhatatlan   Zr oldhatatlan   

 

Nyomásos öntés során a szerszám igénybevétele egyrészt a magas öntési hőmérséklet [33] másrészt a 

nagy fémáramlási sebességek miatt jelentős, ami a szerszámacélból készült öntőforma nagyon gyors 

elhasználódását eredményezi. Az öntőformán jelentkező repedések oka a termikus kifáradás, ami a 

szerszámfelület és a –belső között kialakuló nagy hőgradiens következménye [34]. Sárgaréz nyomásos 

öntésénél a ciklus során kialakuló szerszámhőmérsékleteket az 6. ábra szemlélteti. 
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6. ábra. Sárgaréz nyomásos öntése során a szerszámfelület hőmérséklet változása [35] 
 

Az olvadt réz a nyomásos öntőszerszámok hosszú elosztó csatornáiban érintkezik, és a turbulens 

áramlás miatt keveredik a levegővel. Ezért egyrészt oxidálódik, másrészt jelentős levegő bezáródások 

alakulhatnak ki az öntvényben, ami döntően a két zárógyűrűben koncentrálódik. Mértéke meghaladja 

az 5 %-ot (7. ábra, 8. ábra). A zárógyűrűket összekötő hornyokban a porozitás nagysága ennél kisebb. 

[36] 

 

 

7. ábra. A beömlő oldali zárógyűrű szimulációs eredménye.  
A nyilak levegőbezáródásokat jeleznek [36] 

 

 

8. ábra. A zárógyűrűkben lévő gázzárvány bizonyítéka 
 (bal oldalon: kiömlő, jobb oldalon beömlő oldali zárógyűrű) [36] 
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A nyomásos öntés, a már említett pálcázott gyártási módszernél gyorsabb és gazdaságosabb megoldás 

lenne, amennyiben a szerszámélettartam mellett a porozitás és az elektromos vezetőképesség 

romlás okozta gondok kiküszöbölhetővé válnak [20]. 

 

Kísérleti úton igazolt, hogy a réz és a forgórész anyagát képező, döntően szilícium és alumínium 

ötvözésű elektrotechnikai acél között az öntés során kölcsönhatás nem alakul ki, ami hatásfok 

csökkenéséhez vezetne. Csakhogy a réz az olvasztás során 0,0840,163 súly % oxigént vesz fel, ami a 

mechanikai és elektromos tulajdonságainak gyors romlását eredményezi [34]. Ezért a réz olvasztása 

során valamilyen dezoxidálás szükséges. 

 

Az említett nehézségek kiküszöbölése után a nyomásos öntési eljárás válna a leggazdaságosabbá az 

indukciós motorok réz kalickáinak gyártásához [37, 38]. 

 

 

2.1.4. Szerszámélettartam javítása 
 

A CDA (Copper Development Association) kutatásai rámutattak arra, hogy réz esetében akár 1 000 

ciklusra is megnövelhető a szerszámélettartam más-más betétanyag használatával a legjobban igénybe 

vett helyeken. Megjegyzendő, hogy normál szerszámacél alkalmazása esetén a ciklusszám nem haladja 

meg az 50-et. Alumínium nyomásos öntésénél a szerszámacélból készült forma ciklusideje 100 000 

öntés. CDA által javasolt betétanyagok például a drága nikkel, volfrám vagy molibdén ötvözésű acélok, 

akár 650 °C-os állandósult szerszámhőmérséklet is biztosítható [20]. A molibdén és volfrám bázisú 

ötvözetek a réz olvadáspontja közelében is megfelelő szilárdsággal rendelkeznek, hőtágulási 

együtthatójuk kicsi, hővezető képességük nagy. Ezen ötvözetekből készült szerszámbetétek 

előmelegítése nélkülözhetetlen. A nikkel alapú ötvözeteknek a hőtágulási együtthatójuk nagyobb, míg 

hővezető képességük kisebb, mint az előbb említett másik két ötvözeté, de melegszilárdságuk és 

oxidációval szembeni ellenállásuk kedvezőbb. Kísérletek bebizonyították, hogy a nikkel alapú 

(INCONEL) ötvözet 600-650 °C hőmérséklet tartományban megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik, 

ezért a rézből készült kalickás forgórészek szerszámanyaga lehet. [38] 

 

Ellentétben az ismertetett irodalommal, kísérletileg sikerült igazolnom, hogy a magasabb 

szerszámhőmérséklet a vastag falú öntvények esetében jelentős anyagfolytonossági hibákat 

eredményez. Ennek oka, hogy a megvágás a megszilárdulás során hamarabb elzáródik, így az 

utánnyomás hatása gyakorlatilag nem érvényesül, ezért a vastag falú részek, mint tápfejek 

működnek a megszilárdulás befejeződéséig.  
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2.1.5. Réz kalicka porozitásának csökkentése 
 
A porozitás csökkentésére tett kísérletek során a réz túlhevítését választották, ami kedvező eredményt 

hozott 1465°C-os öntési hőmérsékletnél (9. ábra), azonban ez a szerzők szerint sem alkalmazható a 

sorozatgyártásban [36], hiszen így a szerszám hőterhelése tovább fokozódik. 

 

1315 °C 1365 °C 1415 °C 1465 °C 
9. ábra. A különböző kiöntési hőmérsékletű zárógyűrűk porozitása [36] 

 

A porozitás csökkentésének másik módja az úgynevezett előtöltés. Ilyenkor a nyomásos öntőszerszám 

beömlő csatornáit lassan, meghatározott mértékig a megolvadt fémmel feltöltik, majd ezt követően 

indítják el a nagy sebességű 2. fázist. Az eljárásnak köszönhetően sikerült alacsonyabb öntési 

hőmérséklet mellett csökkenő porozitást elérni (10. ábra). A minőségjavulás optimumát a szerzők 40 

és 50 %-os előtöltés körülire becsülik [36].  

 

    
előtöltés nélküli eredmény 33% előtöltés 

 
 

  

 

 55% előtöltés 
 

 

10. ábra. Az előtöltés hatása a porozitás nagyságára.  
A bal oldali kép a kiömlő, a jobb oldali pedig a beömlő oldali zárógyűrűt mutatja [36] 
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Az eljárás hátránya a megnövekedett öntési időtartam, ami a réz oxigénfelvételét fokozza, továbbá 

a nyomásos öntőberendezés részeit a magas hőmérsékletű olvadék fokozottan igénybe veszi. A 

magas hőmérsékleten a szerszám ötvözői kioldódnak, ami a kalicka elektromos vezetőképességet 

tovább csökkenti.  

 

Ellentétben a leírtakkal, munkám során sikerült a porozitást a dermedési idő csökkentésével, 

valamint a lassú, visszatöltés nélküli formatöltéssel megoldanom.  
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2.2. Tömbi amorf anyagok 
 

A kristályosodás elsőrendű fázisátalakulás, amelynek hajtóerejét az olvadék és a keletkező szilárd 

fázisok közötti szabadentalpia különbség nagysága fedezi. [39, 40] 

 

A kristályosodás hőmérsékletén a szilárd és az olvadék fázis szabadentalpiája egyenlő. Ennél nagyobb 

hőmérsékleten az olvadék, míg kisebb hőmérsékleten a szilárd fázis a stabil. A kristályosodás 

beindulásához, azaz a csíraképződéshez szükséges termodinamikai hajtóerőt az olvadék túlhűtése 

biztosítja [41]. Megfelelő összetétel esetén, ha a hűtési sebesség gyorsabb, mint a bonyolult atomi 

átrendeződéshez, a kritikus csíraméret keletkezéséhez szükséges idő, akkor az olvadék jelentősen 

túlhűthető. Ennek következtében az olvadékra jellemző állapotban befagy a rendszer, és viszkozitása 

a kristályos fáziséval közel azonos lesz1, tehát kialakul a szilárd amorf (üveg) szerkezet. Röviden amorf 

megszilárdulás esetén a csíraképződés elkerülése a cél [42, 43,S 44]. 

 

 

2.2.1. Vas alapú tömbi amorf anyagok gyártástechnológiája 
 

A közelmúltban néhány tudományos közleménytől eltekintve [45, 46, S 47] alig született kutatási 

eredmény öntéssel készített vas alapú tömbi amorf darabokról. Ennek oka az anyagcsalád 

önthetőségében keresendő, noha mechanikai és mágneses tulajdonságai jobbak, mint kristályos 

társaiké. A vas alapú ötvözetcsoportok jó üvegképző tulajdonságai ellenére hajlamosak a részben 

kristályos megszilárdulásra, ami törékeny szerkezetet eredményez. Ezt kiküszöbölendő a porkohászat 

terjedt el, mint gyártási alternatíva. Ilyenkor a por alapanyagot összepréselik, mintegy szinterelik [46, 

47]. Ennek következtében az alapanyag lágymágneses tulajdonságai romlanak [48, 49]. Egy másik 

szóba jöhető gyártási eljárás az úgynevezett hőre lágyuló formázás (thermoplastic forming, TPF), mely 

során az amorf szerkezetű alapanyagot az úgynevezett túlhűtött olvadék régióba (Tx=Tx-Tg) melegítik, 

ami az üvegképződési (Tg) és kristályosodási (Tg) hőmérséklettartomány között található. Ebben a 

hőmérséklettartományban az üveg viszkozitása csökken [50, 51], ami lehetővé teszi a hőre lágyuló 

alakadást. A kristályosodás elkerülése végett az alakadási idő rövid, ami bonyolult, tömbi alkatrészek 

gyártását meggátolja.  

 

Amennyiben mégis öntés útján történik az alakadás, olvasztóberendezéssel egybeépített kisnyomású 

vagy centrifugális labor öntőberendezéseket használnak [52, 53, 54, 55, 56, S 57].  

 

 
1 1013 poise = 1012 Nsm-2 
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Az öntési kísérletek során változó falvastagságú darabokat öntenek jellemzően konstans 

paraméterekkel, vizsgálva a maximálisan elérhető amorf keresztmetszetet [44]. 

 

Noha a vas alapú tömbi amorf anyagok jó lágymágneses tulajdonságai mellett, a jelenleg elérhető 

ötvözeteknél jobb és nagyobb mechanikai tulajdonságokkal, azaz keménységgel, szakítószilárdsággal 

és felületi minőséggel rendelkeznek, gyártástechnológiájuk nincs kidolgozva. Ennek következtében 

felhasználhatóságuknak a gazdaságosság szab határt.  

 

Bonyolult, változó keresztmetszetű, tömbi amorf öntvények hagyományos értelemben vett 

szerszámtervezéshez szükséges összefüggései és ipari környezetben történő sorozatgyártásának 

gyártástechnológiájának feltételei teljesen hiányoznak a tudományos közlemények sorából. 

 

Kutatómunkámmal ezen hiány pótlására tettem kísérletet. 
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3. Saját eredmények bemutatása, értelmezése 
 

A Vasalapú tömbi üvegfémek előállítása és vizsgálata című Ph.D. értekezésem során megszerzett és 

szabadalmaztatott [58] új ismereteket németországi vállalatoknál gyarapítottam tovább, szín vagy 

gyengén ötvözött réz termékek nyomásos öntésével kapcsolatosan. Ezen fémek, hasonlóan a tömbi 

üvegfémekhez azonos, vagy csak kis mértékben egymástól különböző likvidusz és szolidusz 

hőmérsékletekkel rendelkeznek, így a formatöltési és utánnyomási technológia tekintetében hasonló 

a viselkedésük. Nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések során először a Kienle + Spiess 

GmbH-nál (K+S), majd a Breuckmann GmbH & Co. KG-nél (Breuckmann) nyílt lehetőségem ezen 

ismereteim továbbfejlesztésére.  

 

A szín, valamint gyengén ötvözött rézzel kiöntött indukciós motorok gyártástechnológiájának 

kidolgozását egy GOP2 pályázat keretei között a magyarországi K+S-szel és a Miskolci Egyetem 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszékével (Miskolci Egyetem) közösen kezdtem el fejleszteni. A 

későbbiekben ezen a szakterületen dolgoztam tovább német, ZIM3 és más nemzetközi kutatási 

együttműködések keretében GINOP4, H20205, a Breuckmann-nál, ahol a Miskolci Egyetem mellett 

további német partner egyetemek is bekapcsolódtak a munkába, mint például HTW Dresden, RWTH 

Aahen. 

 
A réz öntésénél megszerzett új ismereteket sikerült egy nemzetközi FP76-es pályázat égisze alatt a 

vasalapú tömbi üvegfémek nyomásos öntéséhez adoptálni, együttműködve a cambridgei, a torinói 

egyetemekkel és a drezdai IWF kutató idézettel. Ez utóbbinál annak idején a doktori ösztöndíjam egy 

részét is töltöttem.  

 

A továbbiakban e szakterületen elért és esetenként szabadalmaztatott eredményeimet mutatom be. 

  

 
2  GOP-1.1.1-08/1-2008-0086; Energia-hatékony rézrotor gyártási technológiájának kutatás-fejlesztése 
 
3  ZIM-KF2364902LL4 Optimierung von Kupferläufern für Drehstromasynchronmaschinen im Hinblick auf 

Energieeffizienzklassifizierung und Beanspruchungsvermögen unter Beachtung technologischer und 
wirtschaftlicher Aspekte 

 
4  GINOP-2.2.1-15.2016-00002; E-mobilitáshoz használt energiahatékony öntött rézrotor nagyszériás 

sorozatgyártására alkalmas technológiájának és gyártócellájának kifejlesztése 
 
5  H2020-SMEInst-2016-2017;806095; HPC-rotors (Disrupting the global e-mobility sector by production of 

application-specific rotors for the automotive industry with an innovative and unique vertical laminar squeeze-
casting process 

 
6  FP7-PEOPLE-2013-ITN Projekt ID 607080; Vitrified Metals Technologies and Applications in Devices and 

Chemistry; VitriMetTech  
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3.1. Szín réz nyomásos öntése 
 

3.1.1. Rézbázisú, nyomásos öntésre alkalmas ötvözetek 
 
Az irodalomból számos, a nyomásos öntés követelményeinek megfelelő rézbázisú ötvözet ismert, 

amelyek közös jellemzője, hogy a maximális réztartalmuk kevesebb mint 80 % (3. táblázat).   

 
3. táblázat. Rézbázisú nyomásos öntészeti ötvözetek kémiai összetétele [1, 59] 

Szabványos jelölés Elem 
Kémiai összetétel (%) (maradék Zn) 

Cu Pb Si Ni Al Fe Sn Mn Sb P 

CuZn33Pb2Si-C  
min. 

max. 

63,5 

66,0 

0,8 

2,2 

0,65 

1,1 

- 

0,8 

- 

0,1 

0,25 

0,5 

- 

0,8 

- 

0,15 

- 

0,05 
- 

CuZn35Pb2Al-C 
min. 

max. 

61,6 

64,6 

1,5 

2,5 

- 

0,02 

- 

0,25 

0,3 

0,7 

- 

0,35 

- 

0,4 

- 

0,15 

- 

0,15 
- 

CuZn39Pb1Al-C 
min. 

max. 

58,0 

63,0 

0,5 

2,5 

- 

0,3 

- 

1,0 

- 

0,8 

- 

0,7 

- 

1,0 

- 

0,5 
- 

- 

0,02 

CuZn32Al2Mn2Fe1-C 
min. 

max. 

59,0 

67,0 

- 

1,5 

- 

1,0 

- 

2,5 

1,0 

2,5 

0,5 

2,0 

- 

1,0 

1,0 

3,5 

- 

0,08 
- 

CuZn16Si4-C 
min. 

max. 

78,0 

83,0 

- 

0,8 

3,0 

5,0 

- 

1,0 

- 

0,1 

- 

0,8 

- 

0,3 

- 

0,2 

- 

0,05 

- 

0,03 

CuZn15Si4-C 
min. 

max. 

78,0 

83,0 

- 

0,8 

3,8 

5,0 

- 

1,0 

- 

0,1 

- 

0,6 

- 

0,3 

- 

0,2 
- 

- 

0,03 

 

Ezen rézbázisú, többalkotós ötvözetek szolidusz-likvidusz hőmérséklet különbsége jellemzően nagy, 

910 °C és 1000 °C közé esik. Emiatt a nyomásos öntés során az utánnyomás jól alkalmazható, melynek 

következtében a fém megszilárdulását megelőzően a levegő- és gázbezáródások összepréselhetők, 

továbbá a megszilárdulás közben kialakuló zsugorodás zömíthető, így az öntvény tömörsége 

fokozható.  

 

 

3.1.2. Szín és gyengén ötvözött réz olvasztása és nyomásos öntése; szerszámélettartam 
 

Az ötvözetekkel ellentétben a szín fémek megszilárdulása egy adott hőmérsékleten történik, 

hasonlóan a tömbi eutektikus összetételű üvegfémekhez, ahol a szolidusz és likvidusz hőmérséklet 

egybe esik, vagy csak nagyon kis mértékben térnek el egymástól. Ezért ezeknél az összetételeknél a 

nyomásos öntés 3. fázisának hatása elhanyagolható, emiatt az öntvény tömörségét más úton kell 

elérni.  
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A szín rézből öntött indukciós motorok kalickája esetében az irodalom a zárógyűrűben kialakuló 

porozitás csökkentése érdekében nagy túlhevítést ajánl, ami a likvidusz hőmérséklet minimum 25 % 

[60]. Ennek következtében az öntőszerszám élettartama jelentősen lecsökken, ami a gazdaságos 

gyártást ellehetetleníti. A túlhevítés hatására a réz oxigén oldó képessége növekszik, ezért a villamos 

vezető képessége leromlik, ami a motor hatásfokát csökkenti továbbá a mechanikai tulajdonságai is 

romlanak. 

 

A saját kutatási eredmények alapján megállapítható volt, hogy az ajánlott túlhevítés jelentősen 

csökkenthető az öntvény tömörségének romlása nélkül, amennyiben, a hűtési sebesség kellően nagy 

az öntvény vizsgált keresztmetszetében és a megszilárdulás lehetőség szerint egy időben, minél 

nagyobb sebességgel történik. Ezzel csökkenthető a zsugorodási üregek kialakulásának esélye. Mérési 

eredmények alátámasztják, hogy a likvidusz hőmérsékletet 15 % - 20 %-nál nem nagyobb mértékben 

túlhevített szín vagy gyengén ötvözött réz legalább 102 K/s sebességű hűtésánek hatására kisebb mint 

1,5 %-os porozitással szilárdul meg a vastagfalú zárógyűrű egész keresztmetszetét tekintve. [S 61] 

 

A kívánt hűtési sebesség elérése céljából az öntőszerszám jellemzően több, különböző hővezetésű 

alapanyagból épül fel. A tervezéskor irányadó cél a szerszámbetétre vonatkoztatott 100 W/(m·K), az 

alkatrészek tömeggel súlyozott, átlagos hővezetési tényező elérése. [S 61] 

 

Ezen a ponton jegyzem meg, hogy gyors hűtést biztosító öntőszerszámot felhasználva sikerült edzhető 

alumínium ötvözeteket utólagos hőkezelés nélkül megfelelő szilárdságúvá, azaz szövetszerkezetűvé 

önteni [S 62]. Ezzel az eljárással lehetőség nyílik olyan alumínium ötvözetek kalicka alapanyagként 

történő felhasználására, amire eddig a magas hőmérsékletű utólagos hőkezelések miatt nem volt 

lehetőség, ugyanis a hőkezelés hőmérsékletén az elektrotechnikai acél felületi szigetelése roncsolódik, 

aminek hatására a motor hatásfoka drasztikusan lecsökken.  

 

A gyors hűtést biztosító szerszámkialakítás másik alkalmazási területe, az úgynevezett line start motor, 

amikor egy állandó mágneses szinkron motor egy aszinkron kalickát is kap, aminek következtében 

közvetlenül az elektromos hálózatra kapcsolhatóvá válik, egyéb elektronikai kiegészítők nélkül. Ennél 

az eljárásnál a gyors hűtés, azaz hőelvonás, a beépített állandó mágnesek megóvása céljából szükséges, 

ugyanis hagyományos szerszámkialakítás esetén a vasmag a beépített állandó mágnesek Curie 

hőmérsékletét meghaladó hőfokot érhet el, aminek következtében a mágnesek elveszítik 

mágnesezettségüket és a motor tönkremegy. [S 63] 

 

Az öntőszerszám nagy átlagos hővezető képessége segít az öntvényből elvonandó hő gyors 

terjedésében is, ami megakadályozza a helyi úgynevezett „hot spot”-ok kialakulását. Ennek hatására 
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az öntőszerszámban kialakuló hőmérsékletgradiens kisebb lesz, ami hozzájárul a repedések 

kialakulásának megakadályozásához [S 61]. Ezáltal az öntőszerszám élettartama megnő.  

 

A réz oxidációjának következtében a szemcsehatáron Cu-Cu2O eutektikum szilárdul meg, amelynek 

hatására mind a mechanikai tulajdonságai (11. ábra), mind pedig az elektromos vezetőképessége (12. 

ábra) jelentősen romlik.  

 

 
11. ábra. Az oxigén tartalom hatása a réz szakítószilárdságára [S 64] 

 

 
12. ábra. A szennyezők hatása a réz villamos vezetőképességére [22] 
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A kemencében lévő olvadék dezoxidálása ismert és jól kidolgozott, azonban az adagolás-formatöltés-

megszilárdulás során is kerülhet oxigén az olvadékba, melynek következtében az említett 

tulajdonságok romlanak. A rövid formatöltési idővel rendelkező öntési technológiákra, mint például 

nyomásos vagy centrifugális öntés, jellemző a formatöltés során kialakuló nem egységes olvadékfront, 

ami kedvez az oxigén felvételnek, ezért biztosítani kell a formatöltés során a dezoxidációt. A 

legmegfelelőbb eredményeket lítiummal lehet elérni, amelyet az öntőkamrába juttatva, közvetlenül a 

formatöltés során fejti ki a hatását. [S 61]  

 
 

3.1.3. Indukciós villanymotor kalickájának öntéséhez szükséges formatöltési idő meghatározása 
 

Kutatás-fejlesztési munkáim során sikerült jó minőségű, 10 kg-nál kisebb kalickasúlyú réz rotort 

eredményesen nyomásosan önteni mind függőleges, mind pedig vízszintes elrendezésű öntőgépen.  

 

A nagy fémsebességű formatöltések során kialakuló bonyolult áramlási viszonyok töredezett 

olvadékfrontot eredményeznek, melynek következtében a folyékony fém a formaüregben lévő gázok 

nagy hányadát magába zárja, még jól megtervezett kilevegőző csatornák használata esetén is. Ezeket 

a gázzárványokat hivatott összepréselni a nyomásos öntés 3. fázisa közben kialakuló nagy fémre ható 

nyomás. Azonban a szín vagy gyengén ötvözött fémek szolidusz-likvidusz hőmérséklet tartománya 

szűk, ezért a tömörítésre rendelkezésre álló idő jellemzően túl rövid a nyomás tökéletes felépüléséhez, 

különösen a változó falvastagságú öntvények esetében. A kalickákban a nem összepréselt 

gázbezáródások csökkentik az elektromos vezető, valamint a teherhordó keresztmetszetet, ezáltal 

rontják az öntvény elektromos és mechanikai tulajdonságait. A forgórészek gázbezáródásai a nagy 

sűrűségkülönbségek miatt a kiegyensúlyozást is megnehezítik. A kalickás motorok forgórészének 

felépítéséből adódóan a nútok hibátlan kitöltése alapvető követelmény, ellenben a villamos gép 

hatásfoka jelentősen csökken (13. ábra).  
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13. ábra. Egy öntött kalicka felépítése az indukciós motorokban 

 

Az elektromos meghajtású gépkocsikban használt indukciós villanymotor zárógyűrűit a lemezelt 

vasmagon keresztül jellemzően nagy számú, több mint 50, vékony keresztmetszetű nútok köti össze, 

melynek öntészeti szempontból fontos redukált falvastagsága (R) a zárógyűrűhöz viszonyítva kicsi, 

1:5  1:8 körüli érték. A kalicka felépítése miatt (14. ábra) a megvágás az egyik zárógyűrűre kerül, ezért 

a megvágással átellenes zárógyűrű töltését a nútokon áthaladó fém biztosítja.  

 

  
14. ábra. Forgórész felépítése egy metszeti ábrán 

zárógyűrű 

zárógyűrű 

nútok 

zárógyűrű 

nút 

zárógyűrű 

lemezelt 
vasmag 
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A szakirodalom csak rézötvözetekhez közöl a falvastagság függvényeben a 15. ábra szerint optimális 

formatöltési időt. Szín réz nyomásos öntéséhez ajánlott időszámítás nem áll rendelkezésre.  

 

 
15. ábra. Réz optimális öntési idejének meghatározása a falvastagság függvényében [65]  

 

Kalicka öntési kísérletek alapján az alábbi empirikus összefüggést állapítottam meg, amely jó 

közelítéssel megadja az optimális öntési időt: 

 

𝑡ö = 𝑅 , ∙ 2,8 + 9,76 ∙ 10 ∙ 𝑒
ö

 

1. egyenlet 
ahol  

𝑡ö : becsült öntési idő réz alapanyag esetén (ms), 

R: redukált falvastagság (mm), 

Tönt: a réz öntési hőmérséklete (°C), 

Tf: az öntőforma hőmérséklete (°C). 
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Megjegyzendő, hogy szín alumíniummal kiöntött kalickák esetében, az öntési kísérletek alapján a 2. 

egyenlet szerinti összefüggést dolgoztam ki, amely jó pontossággal figyelembe veszi a szerszám 

hőmérsékletének hatását az öntési időre vonatkozóan. 

 

𝑡ö = 𝑅 , ∙ 7,1 + 14,4 ∙ 10 ∙ 𝑒
ö

,  

2. egyenlet 
ahol  

𝑡ö : becsült öntési idő alumínium alapanyag esetén (ms), 

R: redukált falvastagság (mm), 

Tönt: az alumínium öntési hőmérséklete (°C), 

Tf: az öntőforma hőmérséklete (°C), 

 

Ahogy a 13. ábra is szemlélteti a zárógyűrű falvastagsága 10 – 15 mm szemben az 1,5 – 3 mm széles 

nút vastagsággal. A két geometria öntészeti szempontból teljesen eltérő, ezért a minőségi öntvény 

gyártásához is más technológiai megközelítés lenne megfelelő, ami azonban az öntvény felépítése 

miatt nem lehetséges. A zárógyűrű egy vastagfalú öntvényre jellemző tulajdonságokkal bír és a 

>10 mm-es falvastagsághoz az optimális öntési idő >300 ms, szemben a nútoknál alkalmazandó 

maximum 45 ms-os értékkel. A megfelelő formatöltés érdekében az öntési időt elvben a nútokhoz 

igazítják [65], aminek hatására a zárógyűrűben a megszilárdulás nagyságrendileg tovább tart. Réz 

ötvözetek nyomásos öntéséhez a szakirodalom 30 – 45 m/s-os fém áramlási sebességet ajánl a 

megvágásban [65]. A megvágás keresztmetszete az 3. egyenlet szerint meghatározható: 

 

𝑺𝑨 =
𝑽

𝒗𝒂∙𝒕
 , 

3. egyenlet 
 

ahol  

SA:  megvágás keresztmetszete (m2), 

V: öntvény térfogata (m3), 

va: áramlasi sebesség a megvágásban (m/s), 

t:  formatöltési idő (s). [65] 

 

Figyelembe véve az elektromos meghajtással is rendelkező gépkocsikban használt indukciós 

villanymotorok átlagos kalicka térfogatát, amely 500 és 1100 cm3 közötti érték, a nút megszilárdulási 

idejeéhez igazított megvágási keresztmetszet az alábbiak szerint alakul (16. ábra): 
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16. ábra. Megvágás keresztmetszetének alakulása a kalicka térfogatának függvényében 35 m/s-os áramlási 

sebességgel a megvágásban 1,5 mm és 3 mm-es nút esetében 
 

Öntési kísérletekre alapozva megállapítottam, hogy az öntési idő szempontjából mérvadó redukált 

falvastagság meghatározása során a megvágás oldali zárógyűrű keresztmetszetét térfogatarányosan 

figyelembe lehet venni, az öntvény minőségének romlása nélkül, aminek következtében hosszabb 

öntési idő érhető el. Így a redukált falvastagság 30 – 50 %-kal növekszik, ami egyúttal az öntési időt is 

100 ms-os tartományba tolja. Így a megvágás keresztmetszete a 17. ábra szerint alakul a kalicka 

térfogatának függvényében: 

 

 
17. ábra. Megvágás keresztmetszetének alakulása a kalicka térfogatának függvényében 35 m/s-os áramlási 

sebességgel a megvágásban 4,5 mm-es redukált falvastagsággal 
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3.1.4. Optimális fémáramlási sebesség a megvágásban 
 

A kalicka összes nútjainak a rotor forgási tengelyre merőleges síkjába vetített keresztmetszet összege 

jellemzően 1000 és 4000 mm2 között változik motortípustól függően. Emiatt a megvágáson és 

zárógyűrűn keresztül nagy sebeséggel érkező fém a formatöltés elején nem képes a teljes 

nútkeresztmetszet maradéktalan kitöltésére, ezért a kalickában turbulens áramlás alakul ki, amelynek 

hatására a nútokban visszatöltés keletkezik. A visszatöltés következtében az előre és a visszafelé 

áramló folyékony fém két fémfrontot alakít ki, amelyek a kalicka nútjaiban találkoznak egymással, ahol 

adott esetben a gázzárványok következtében a nút keresztmetszete jelentősen lecsökkenhet. Ezért 

turbulens töltés, illetve a visszaáramlás hatására kialakuló porozitás valószínűsége nagy (18. ábra). A 

szín fémre jellemző gyors megszilárdulás miatt a szilárd nútokon keresztül történő utánnyomás nem 

lehetséges, ezért a turbulens áramlás miatt kialakult és a megvágással átellenes zárógyűrűben 

feltorlódott gázok összenyomása már nem lehetséges, emiatt a megvágással átellenes oldali zárógyűrű 

porozitása nagyobb (19. ábra), mint a megvágáshoz közeli zárógyűrűé (20. ábra) [S 66, S 67] 

 

 
18. ábra. Turbulens kalicka töltés, a nútokban megfigyelhető visszaáramlással. A gázbezáródások helyét a 

nyilak jelölik 1-, 2 zárógyűrűben kialakult bezáródás; 3 nút visszatöltése gázbezáródással [S 66] 
 

 

2 

1 

3 
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19. ábra. A porozitás változása a zárógyűrű különböző mélységében, a sárgarézhez a szakirodalom által 

ajánlott áramlási sebességek esetén. A zárógyűrű porozitása a megvágási oldalon jelentősen kisebb, mint az 
átellenes oldalon 

 

  
20. ábra. A megvágáshoz közelebbi zárógyűrű közepében minimális porozitási hiba látható [S 68] 

 

A gázbezáródások az elhelyezkedésük alapján eltérő hibákat eredményeznek. A zárógyűrűk 

folytonossági hibái a gyakorlati használatban számottevő, mérhető villamos teljesítmény vagy hatásfok 

csökkenést nem okoznak. A hiba, azaz a gázbezáródás és az alapanyag közötti nagy sűrűség különbség 

kiegyensúlyozási hibákat eredményez, aminek hatására a motor járása egyenletlenné válik, emiatt 

nagy fordulatszámon történő alkalmazása nem lehetséges. 

 

A nútokban lévő hibák az aktív elektromos vezető keresztmetszetet csökkentik (21. ábra, 22. ábra), 

melynek hatására az indukciós motor hatásfoka nagymértékben csökken. Nagyobb folytonossági hibák 

esetén a lecsökkent keresztmetszet a nagy villamos teljesítmény következtében túlhevül és adott 

esetben a fellépő mechanikai feszültségek hatására elszakad (23. ábra).  

 

Po
ro

zi
tá

s 
(%

) 

Zárógyűrű homlokfelületétől mért távolság (mm) 

Megvágással átellenes oldali zárógyűrű mért porozitása %) 
Megvágás oldali zárógyűrű mért porozitása %) 
Mérési eredményekre illesztett görbe 
Mérési eredményekre illesztett görbe 
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21. ábra. A porozitás egy öntött réz kalicka nútjában (fekete)  

 

  
22. ábra. Forgórészről készített röntgenfelvétel. Világos foltok jelzik a nútokat [S 69] 

 

 

 

 
23. ábra. 10 000 1/min-es fordulatszámon 100 m/s-os kerületi sebességnél kialakuló feszültségszintek a 

zárógyűrűben és a nútokban (Ansys szimuláció) [S 68] 
 

anyagfolytonossági hiba 
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A 3.1.3. fejezetben a szakirodalomból [65] hivatkozott rézötvözetekhez ajánlott fém áramlási sebesség 

a megvágásban már említésre került, értéke 30 – 45 m/s. A nyomásos öntvény szilárdsága, továbbá az 

öntvénybe zárt légbuborékok száma, eloszlása és nagysága döntően a megvágásban mérhető fém 

sebességétől függ [70].  

 

Öntési kísérleteim alapján kijelenthető, hogy a megvágásban az áramló fém sebességének csökkentése 

javítja a nútokban az áramlást, ezáltal csökkentve a visszatöltés kialakulásának valószínűségét, ami 

nagyobb motorhatásfokot eredményez [S 71]. A visszaáramlás megakadályozása egyben lehetővé teszi 

a kalicka megfelelő kilevegőztetését, ami a megvágással átellenes zárógyűrűn valósítható meg. A 

nyugodtabb, egységes olvadékfront a megvágással átellenes zárógyűrűn keresztül kipréseli a kalickából 

a gázokat, így a vastag falú öntvényrész a szín fémekre jellemző gyors megszilárdulás, valamint a kis és 

rövid ideig tartó fémre ható nyomás esetén is kevesebb gázbezáródással szilárdul meg, mint a nagy 

sebességű fémáramlás során. [S 72] 

 

Az öntési idő a kritikus falvastagságtól függ. Az öntési teljesítmény, azaz a térfogatáram, ami alapján a 

megvágás keresztmetszete is számítható az öntvény térfogatának és öntési időnek a hányadosaként 

írható fel: 

 

�̇� = ö

ö
   , 

4. egyenlet 
ahol  

Vö:  beömlőcsatornán átáramló fém térfogata (m3), 

tö:  öntési idő (s). [70] 

 

Így a megvágás keresztmetszete: 

 

𝐴 =
̇

   (𝑚 ) , 

5. egyenlet 
ahol  

�̇�:  a megvágásban mérhető térfogatáram  

vmeg:  a fém sebessége a megvágásban , [70] 

 

A térfogatáram (�̇�) az öntvény geometriájától függ, ezért a megvágásban egy lassabb áramlás csak a 

megvágási keresztmetszet növelésével érhető el. Öntési eredmények alapján kijelenthető, hogy egy 

lassú, 4 – 8 m/s [S 72] közötti fémáramlás a megvágásban csökkenti a porozitást, mivel a kis 
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fémsebesség egy nyugodt áramlást eredményez. A lassú áramlás következtében megnövelt 

megvágáskeresztmetszet hatására a rotor forgástengelyére merőleges síkba vetített nútok felületének 

összege és a megvágás keresztmetszetének hányadosa jelentősen megnő. Az szakirodalomban 

fellelhető fémsebesség (30 – 45 m/s) esetében az említett arány 10 % körüli, azaz a megvágás 

keresztmetszete a nútok keresztmetszet összegének csupán 10 %-át teszi ki. Így nyilvánvaló, hogy a 

nútokban a megvágás geometriájától függetlenül visszaáramlás alakul ki, ami a már említett 

folytonossági hibák kialakulásához vezet. A 24. ábra szemlélteti a lecsökkentett, megvágásban 

alkalmazott fém áramlási sebességének hatására megnövekedett megvágás keresztmetszetének 

alakulását.  

 

 

24. ábra. A megvágás keresztmetszetének alakulása csökkentett áramlási sebesség esetén a kalicka 
térfogatának függvényében  

 

Az említett és szabadalmaztatott [S 72] lassú áramlás hatására a 10 %-os hányados akár 50 %-ot 

meghaladó értékre is növelhető. Ezzel az értékkel már megoldható, hogy az összes nút egyidejűleg 

csekély visszatöltéssel töltődjék és bennük a fém közel azonos sebességgel haladjon a megvágáshoz 

közeli zárógyűrű részleges vagy teljes kitöltését követően (25. ábra) a második zárógyűrű felé. A kis 

áramlási sebességből továbbá a megvágás nagy keresztmetszetéből adódóan a megvágási geometriát 

úgy kell kialakítani, hogy ennek kritikus falvastagsága, azaz megszilárdulása során zsugorodási üregek 

itt ne keletkezzenek, amelyek a zárógyűrű minőségét befolyásolják. Ez például egy úgy nevezett gomba 

elosztórendszerrel oldható meg (26. ábra), a rávágási csatornák vastagságának helyes 

megválasztásával.  
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25. ábra. A nútokban visszatöltés nélkül áramló fém (kék) [S 66, S 67]  

 

 
26. ábra. Egy gomba elosztókúpos megvágsrendszer rézzel kiöntött kalickához  

 

Az áramlási és dermedési szimulációkon jól látható a hagyományos nagy sebességű töltéssel öntött 

rotorok zárógyűrűjében keletkező levegőbezáródások, amelyek üregek formájában jelentkeznek. 

Azonban lassú megvágási fém sebességgel öntött rotorok nútjai szakadásmentesek, függetlenül az 

öntvény anyától (27. ábra). 
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27. ábra. A visszatöltés a nútban anyaghiányosságot okoz (bal), szemben az egyenletes töltéssel, ahol a nút 

kitöltés tökéletes [S 66, S 67] 
 

A gyakorlati eredmények megerősítik az öntési szimulációk előrejelzéseit. A hagyományos, gyors 

áramlással sok visszatöltéssel öntött kalicka nútjaiban anyagfolytonossági hibák találhatók (28. ábra), 

míg a lassú áramlás hatására visszatöltés nélkül öntött kalicka folytonossági hiba nélkül szilárdul meg 

(29. ábra). 

 
28. ábra. Hagyományos nyomásos öntési eljárással gyártott rézzel kiöntött kalicka metszeti képe. A nútokban a 

a kétirányú töltés miatt anyagfolytonossági hibák láthatók [S 73] 
 

  

29. ábra. A nútokban visszatöltés nélkül áramló fém folytonossági hiba nélkül szilárdul meg. Rotor metszeti 
képe (bal [S 74]);A nút közepéig leesztergálták rotoröntvény (jobb [S 66, S 67]) 

 

Az áramlási sebesség csökkentésének következtében megnövelt megvágáskeresztmetszet lehetővé 

teszi, még kis fémre ható nyomás (<25 MPa) esetén is, az egyenletes formatöltés következtében a jó 

minőségű kalicka öntését [S 72]. Az öntőformába bezáródott és a fémmel keveredett levegő 

mennyisége is csekély az örvénymentes áramlás következtében, ezért a réz szemcsehatárai mentén 

nem alakul ki oxidréteg (30. ábra), ami a villamos vezetőképességet rontaná. Így az öntvény 55 MS/m-
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nél nagyobb, sőt akár 58 MS/m-es vezetőképességgel is rendelkezhet [S 72]. Ez gyakorlatilag a szín réz 

elektromos vezetőképességével megegyező érték. Így, az ezzel a technológiával öntött kalicka 

elektromos tulajdonsága az öntés következtében nem romlik, szemben a hagyományos nyomásos 

öntési eljárásokkal. 

 

 
30. ábra. A szemcsehatáron felgyülemlett Cu-Cu2O eutektikum [75] 

 

Mérési eredményekkel igazoltam az áramlási sebesség és az elektromos vezetőképesség közötti 

kapcsolatot, melynek értelmében 15 m/s-nál nagyobb áramlási sebesség a megvágásban jelentősen 

csökkenti az öntött réz vezetőképességet (31. ábra).  

 

 

31. ábra. A kalicka elektromos vezetőképességének változása  
a megvágásban áramló fém sebességének függvényében [S 76, S 77] 
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3.1.5. Függőleges kamraelrendezés előnye  
 

A hidegkamrás nyomásos öntőgépek lehetnek vízszintes vagy függőleges elrendezésűek, függően az 

öntőkamra helyzetétől. A vízszintes elrendezésű rendszer esetében a fémadagolást a kamratöltés, más 

néven az 1. fázis követi, hiszen az öntőkamra ezeken a gépeken, a geometriai elrendezésből kifolyólag 

csak 20 – 60 %-ig kerül feltöltésre. Szemben a függőleges elrendezésnél, ahol a kamra töltöttségi foka 

elérheti a 100 %-ot, csökkentve ezáltal az 1. fázis során a helytelenül megválasztott 

dugattyúsebességből fakadó hibákat, mint például az előre siető, vagy az átcsapó hullám okozta 

levegőbezáródásokat (32. ábra).  

 

 
32. ábra. A helytelenül megválasztott dugattyú sebesség következtében kialakuló levegőbezáródási hibák a 

kamratöltés közben vízszintes kamra esetén. Előre siető (felső) és átcsapó (alsó) hullám  
 

Rézzel kiöntött indukciós motorok kalicka gyártásánál a függőleges kamrakialakítás kedvezőbb [S 72], 

hiszen a kamrában nincs, vagy csak alig található levegő, aminek hatására az olvadék oxidálódna. 

További előny a függőleges elrendezés esetén a jobb felület térfogat arány, ugyanis egy átlagos 

térfogatú elektromos meghajtású gépjárműhöz gyártott villamos motor kalickáját alapul véve (1000 

cm3), a szabad olvadékfelület egy optimálisan 40 %-ig töltött vízszintes kamrában 3 – 5-ször nagyobb 

szabad felülettel rendelkezik (33. ábra), mint egy függőleges kamra esetében, ahol a töltöttségi fog 

gyakorlatilag mindig 100 %. Így az olvadék oxidációjának esélye egy vízszintes elrendezés esetén jóval 

nagyobb, mint a függőlegesnél.  
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33. ábra.  80 mm átmérőjű és 505 mm hosszú vízszintes (bal) és egy  110 átmérőjű függőleges (jobb) 

kamrában az 1000 cm3 olvadék levegővel érintkező szabad felülete 
 

A függőleges elrendezés az olvadékot egy kis, nyílt felületű zárt térben tartja, ahol az adagolást 

követően az olvadék dezoxidálása még a formatöltés előtt megtörténhet [S 61], ezáltal tovább javítva 

a kalicka elektromos és mechanikai tulajdonságát. 

 

 

3.1.6. A változó falvastagságú kalicka öntvényhez fejlesztett megvágásrendszer 
 

Az indukciós motorok forgórészét, azon belül is a kalicka szerkezeti felépítését a 13. ábra szemlélteti. 

Az öntőszerszám tervezése során a megvágás az öntvény geometriai sajátosságait veszi figyelembe és 

elhelyezése ezeknek megfelelően történik. A kalicka vastag falú zárógyűrűkből és az ezeket összekötő 

vékony falú nútokból áll. A megvágás kialakítása a nútokat körülölelő lemezcsomag miatt csak 

valamelyik zárógyűrűn lehetséges.  

 

A 3.1.3. fejezetben bemutatott öntési idő meghatározása során látható volt, hogy a nútokra számított 

redukált falvastagság a zárógyűrű 1/3 értéke, ezért a zárógyűrű megszilárdulása szükségszerűen 

hosszabb ideig tart, mint a nútoké. A 3.1.4 fejezetben ismertetett optimalizált formatöltés miatt az 

olvadék először a megvágással közvetlen kapcsolatban álló zárógyűrűt, majd ezen keresztül a nútokat 

és végül a második zárógyűrűt tölti meg (34. ábra). 

 

9 503 mm2 

39 897 mm2 
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34. ábra. Sematikus formatöltés ábrázolása egy pontbeömlő rendszernél. A nyillal jelölt megvágáson keresztül 

áramló fém először az első (1) zárógyűrűt, majd a nútokat (2) végűl az átellenes zárógyűrűt (3) tölti meg 
 

A geometriai sajátosságok miatt a megvágáshoz közvetlenül csatlakozó zárógyűrű zsugorodása a 

megszilárdulás alatt a közvetlen megvágási kapcsolat miatt a gyors megszilárdulás ellenére részben 

kompenzálható. A nútok töltése ezen a zárógyűrűn keresztül történik. A falvastagság különbségek 

miatt a nútok gyorsabban szilárdulnak meg, így ez a kalickarész gyakorlatilag közvetlen kapcsolatban 

marad az első zárógyűrűn keresztül a megvágásban található olvadékkal, ezért ebben a geometriai 

egységben, a gyors megszilárdulás ellenére is, fel tud épülni a fémre ható nyomás. Azonban ahogy a 

34. ábra is szemlélteti, a 3-as számmal jelölt, a megvágástól távol eső zárógyűrű a nútokon keresztül 

töltődik, vagyis amikor a vékonyfalú nútok megszilárdulnak, akkor ebben a vastagfalú zárógyűrűben 

még olvadék található, amely utánnyomása vagy -táplálása a megszilárdult nútokon keresztül már nem 

lehetséges. Ezért itt zsugorodási üregek alakulhatnak ki, melynek következtében a zárógyűrű 

elektromos vezető keresztmetszete lecsökken, továbbá a forgórész kiegyensúlyozhatósága az 

anyaghiány miatt leromlik. Különösen igaz ez a nagy fordulatszámon működtetett elektromos 

meghajtású gépjárművekbe szerelt indukciós motorokra.  

 

Ezeket, a kalicka geometriájából következő sajátosságokat, illetve öntési nehézségeket hivatott 

kompenzálni az a szabadalmaztatott eljárás [S 78], ahol a két zárógyűrű közvetlen összeköttetésbe 

kerül az öntőkamrával, azaz az elosztócsatornával, így mind a két zárógyűrű egy-egy egymástól 

független megvágásrendszerrel rendelkezik.  

 

2 
1 

3 



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény  Saját eredmények bemutatása, értelmezése 
 

37 / 77 

 
35. ábra. A zárógyűrűnkénti megvágásrendszer sematikus ábrázolása  

 

A dupla megvágással rendelkező szerszám kialakításnál (35. ábra) az elosztócsatornát (2) illetve a 

megvágást az első zárógyűrűhöz (3) és a nútokhoz (4) lehet méretezni, míg a második, az öntőkamrától 

távolabb eső zárógyűrű (5) elosztócsatornája (6) és megvágása csak ezen öntvényszegmens geometriai 

sajátosságait veszi figyelembe. A keresztmetszetek számításánál szem előtt tartandó követelmény, 

hogy a nútokon (4) keresztül áramló és a második megvágásrendszerből (5,6) érkező fém az 

öntőkamrától távolabbi zárógyűrűt egyszerre érje el. Ellenkező esetben a nútokban a fémáram két 

irányú lesz, ami a már említett okok miatt kerülendő. Ennek a megvágásrendszernek köszönhetően az 

öntőkamrától távolabbi zárógyűrűben, a töltést követően a nútoktól függetlenül az utánnyomás fel tud 

épülni. Így nagy tömörségű kalicka gyártható. 

 

 

3.1.7. Kis falvastagságú, hosszú nútú kalickák öntése 
 

Az indukciós motorokkal hajtott gépkocsikban a nagyobb energiasűrűség érdekében sok, 50-70 kis 

felületű, keskeny nútot alakítanak ki, 100 mm-et meghaladó vasmag hosszal. Ezeknek a 

rotortípusoknak a kiöntésénél a vasmag hőelvonó képességét, azaz a dermedési időre gyakorolt 

hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Öntés során a lemezelt vasmag gyakorlatilag a nútok 

öntőszerszámának tekinthető, ezért ezeknél a rotortípusoknál a vasmag hőmérséklete jelentősen 

befolyásolja a dermedési időt, ezáltal az önthetőséget. Az dermedési idő a vasmag hőmérsékletét is 

figyelembe véve az alábbiak szerint számítható (6. egyenlet) [S 79]: 

1 

2 
3 

4) 

6 
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𝑡 =
𝜌 é ∙ 𝐿 é

𝑇 é − 𝑇
∙

𝜋

4 ∙  ∙ 𝜌 ∙ 𝑐
∙ 1 +

𝑐 é ∙ 𝑇ö − 𝑇 é

𝐿 é
∙ 𝑅  

6. egyenlet 
 

ahol  

réz:  a réz sűrűsége olvadt állapotban , 

Lréz: a réz olvadáshője , 

𝑇 é : a réz szolidusz hőmérséklete (°C), 

Tvasmag: a vasmag kezdeti hőmérséklete (°C), 

: a vasmag hővezető képessége 
∙

, 

vasmag:  a vasmag sűrűsége , 

cvasmag:  a vasmag fajhője 
∙

, 

créz:  a réz fajhője 
∙

, 

Tönt: a réz öntési hőmérséklete (°C), 

R: redukált falvastagság (m). 

 

A vasmag előmelegítésének hatására a dermedési idő jelentősen meghosszabbítható, így kisebb 

redukált falvastagsággal bíró nútok is önthetővé válnak. A vasmag lemezekből áll, melyek felületén 

szerves vagy szervetlen, elektromosan szigetelő réteg található. Az előmelegítésnek elsősorban ezen 

szigetelő bevonat hőállósága szab határt. Általában kijelenthető, hogy 300 – 350 °C-os előmelegítés a 

dermedési időt megduplázza (36. ábra). Ez a hőmérséklet a sorozatgyártás és a szigetelő réteg 

hőállósága szempontjából biztonságos érték.  
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36. ábra. Az öntési idő százalékos változása a vasmag öntés előtti hőmérsékletének függvényében  

 

A vasmag előmelegítésével vékony, 1,2 mm széles nútú, 200 mm hosszú kalicka is sikeresen önthető 

volt (37. ábra), amely 2016-ban a szakmai közösségnek is bemutatásra került [S 80, S 81, S 82].  

 

 
37. ábra. A vasmag előmelegítése lehetővé teszi akár az 1,22 mm széles, 200 mm hosszú  

nútok hibamentes kiőntését [S 80] 
 
 

3.1.8. Következtetések az indukciós motorok kalicka öntésére vonatkozólag 
 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sikerült megoldást találnom a réz olvasztása és öntése 

során az oxidáció megakadályozására, amely nélkül a réz kalickás indukciós motorok nyomásos öntése 

nem lenne lehetséges. Az öntési paraméterek meghatározásához nélkülözhetetlen technológiai 

jellemzők, mint például a jellemző öntvény falvastagság és az öntési idő számítására kifejlesztett 

eljárásoknak köszönhetően a bonyolult, vékony és hosszú nútgeometriájú kalickák öntési paraméterei 
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is pontosan számíthatóvá váltak. A több ötvözetből és alkatrészből álló formabetétnek köszönhetően 

nagy hőelvonó képességű szerszámot sikerült kifejleszteni, amely a gyors megszilárdulást elősegíti, 

ezáltal az öntvény folytonossági hibáktól mentesen szilárdul meg. Továbbá, a nagy hőelvonás 

következtében a szerszám élettartama megnő, hiszen a hagyományos öntőszerszámokkal szemben 

ennél a konstrukciónál nem alakul ki nagy hőmérséklet-különbség a szerszám felülete és a test között. 

A betétek könnyű cserélhetősége további előny, ami jelentősen csökkenti a gyártási költségeket. A 

lecsökkentett fémáramlási sebesség a megvágásban visszaáramlás nélküli formaüreg töltést tesz 

lehetővé, ami a levegőbezáródások számát jelentősen csökkenti. A dupla megvágásrendszernek 

köszönhetően az eltérő falvastagságú kalicka szegmensekhez illesztett megvágás-keresztmetszet 

tervezhető, amelynek következtében az utántáplálás és -nyomás minden keresztmetszetben 

biztosítható.  
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3.2. Vas alapú amorf anyagok  
 

A VitriMetTech7 nemzetközi együttműködés keretében közösen a University of Turin-nal, Grenoble 

Institute of Engineering-gel, The Chancellor Masters and Scholars of The University of Cambridge-dzsel 

valamint a Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden-nel, célul tűztük ki olyan 

gyártástechnológiák kidolgozását, amelyek lehetővé teszik az amorf szerkezetű anyagok szélesebb 

körű elterjedését.  

 

Ezen kutatómunka egyik eredménye egy olyan vékony amorf szalagból készített villanymotor állórész, 

amelyhez a préselési gyártástechnológia eddig nem állt rendelkezésre. Ennek jelentőségé abban rejlik, 

hogy, a jelenleg használt klasszikus szinkron és aszinkron villanymotorok forgó- és állórésze 0,2-0,5 mm 

vastagságú szilícium ötvözésű elektrotechnikai acélból készülnek, amelyből egy úgynevezett lemezelt 

vasmag kerül legyártásra. A rétegelt lemezeket a mechanikailag és mágnesesen lágy acélok 

kivágásával, lyukasztásával vagy vágásával alakítják a kívánt geometriájúvá. Ezt követően az egyes 

rétegeket egymásra helyezik, majd rögzítik. A vékony 0,01 mm-es nanokristályos vagy amorf 

szerkezetű szalagokból épített forgó- vagy állórésszel nagyobb motorteljesítmény érhető el, mint a 

hagyományos vastagabb, jelenleg használt kristályos állapotú elektrotechnikai acélokból épített 

társaikhoz képest, az amorf szalagokat a gyártási korlátok, a megmunkálhatósági nehézségek miatt 

eddig nem tartották alkalmasnak a klasszikus villanymotorok alapanyagaként számon. Ezen problémát 

sikerült egy új sajtolási technológiával áthidalnom, amely eljárás jelenleg szabadalmaztatás alatt áll [S 

83]. Ez az öntéshez szorosan nem kapcsolódó terület ebben a dolgozatban nem kerül részletesebben 

ismertetésre. 

 

Az kutatás másik iránya olyan nyomásos öntési eljárás kidolgozása és ehhez tartozó szerszám 

megtervezése volt, amely lehetővé teszi a vas alapú tömbi amorf ötvözetek gazdaságos, ipari 

körülmények közötti nyomásos öntését. Ezen kutató- és fejlesztőmunka bemutatására a következő 

fejezetekben kerül sor.  

 

 

 

 

 

 

 
7 FP7-PEOPLE-2013-ITN Projekt ID 607080 
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3.2.1. Vas alapú tömbi amorf anyagok nyomásos öntése 
 

3.2.1.1. Az öntéshez felhasznált alapanyag 
 

Az öntési kísérletek egy FeSiBP bázisú, nagy üvegképző hajlamú ötvözettel folytak (38. ábra), melynek 

pontos kémiai összetételét a 4. táblázat, míg fizikai tulajdonságait a 5. táblázat foglalja össze. 

 

 
38. ábra. Önéshez használt FeSiBP bázisú ötvözet kristályos öntecs formában 

 

4. táblázat. A felhasznált nagy üvegképző hajlamú ötvözet összetétele 
 

Összetevő 
Százalékos arány 

Atom % Tömeg % 
Fe 74 82,66 
Mo 4 7,68 
P 10 6,2 
C 7,5 1,8 
B 2,5 0,54 
Si 2 1,12 

 

 

5. táblázat. A felhasznált nagy üvegképző hajlamú ötvözet fizikai tulajdonságai 
 

Fizikai tulajdonság Atom % 
Üvegátalakulás hőmérséklete, Tg (°C) 465 
Kristályosodási hőmérséklet, Tx (°C) 490 
Likvidusz hőmérséklet, TL (°C) 1 010 
Olvadásponti viszkozitás (m Pa s)  16 514 
Üvegképző hajlam GFA (mm) 5 

 

Ennek a FeSiBP ötvözetnek és a szín réznek a likvidusz hőmérséklete nagyon közel esik egymáshoz, 

továbbá a közel eutektikus összetétel következtében nagyon szűk a likvidusz és szolidusz hőmérséklet 

közötti tartomány, így a réz öntésénél szerzett tapasztalatokat jól tudtam kamatoztatni ezen 

tématerületen is. 
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3.2.1.2. Az öntőszerszám tervezése 
 

Az öntőforma optimális kialakítása érdekében a tervezés során a formatöltési szimulációk eredményeit 

is figyelembe vettem. Az alkalmazott ötvözet fő fizikai tulajdonságai nem álltak, állnak teljes mértékben 

rendelkezésre egy formatöltési szimulációhoz, ezért egy korábbi, a Ph.D. dolgozatom elkészítése során 

labor körülmények között elvégzett öntési széria eredményeit képeztem le utólagosan (39. ábra). A 

szimulációs eredmények alapján az olvadékfront megszilárdulási ideje, abból a formatöltési idő 

összefüggése is meghatározásra került (7. egyenlet) az alkalmazott öntési paraméterek ismerete 

függvényében. [S 84] 

 

 

 

39. ábra. A szimulációhoz használt egyik öntvény [S 44] és a szimulációs eredmény [S 84] 
 

𝑡ö = 3,5 ∙ 𝑅 ,  

7. egyenlet 
ahol  

𝑡ö : becsült öntési idő (ms) 

R: redukált falvastagság (mm) 

 

 

A nyomásos öntéshez fejlesztett szerszám ezen szimulációs eredmények alapján került megtervezésre. 

A szimulációban a töltési folyamat adiabatikus volt, hiszen a laborkísérletekhez képest a nyomásos 

öntésnél a formatöltési sebesség nagy.  

 

A szimulációs eredményeknek és a becsült hűtési sebességnek megfelelően az öntőszerszám 

megtervezése a 3. egyenlet - 6. egyenlet alapján történt.  
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A tömbi amorf szerkezet öntésénél a szerszámtervezés során szempont volt, egy visszatöltés nélküli 

formatöltés elérése, hiszen a kristályos megszilárdulást a töredezett olvadékfront elősegíti a 

megnövekedett felület miatt, ami a csíraképződést gyorsítja. A nagy áramlási sebesség következtében 

megnövekedett kristályos hányad rontja az öntvény felületi minőségét és hatással van a kristályosodási 

entalpiára [S 85].  

 

Előzetes szimulációknál a fém áramlási sebességét 4 és 19 m/s között változtattam. Az eredményekből 

egyértelműen következett, hogy a növekvő áramlási sebesség a megvágásban megnöveli a 

visszatöltést, azaz a többirányú áramlást a formaüregben. A 4 m/s-os megvágási áramlási sebesség 

során visszatöltés nem látható (40. ábra), ezért az öntési kísérletek a kisebb sebességekre fókuszáltak.  

 

40. ábra. Formatöltési szimuláció 4 m/s-os megvágásbeli áramlási sebességgel [S 85] 
 

Az önthetőségi vizsgálatokhoz két különböző alapanyagból készültek szerszámbetétek (41. ábra), 

amelyeknek hővezető képessége nagyságrendileg eltér egymástól: 

-QRO 90 szerszámacél, alacsony hővezetési tényezővel (33 W·m-1·K-1) 

-CuBe2 rézötvözet, magas hővezetési tényezővel (230 W·m-1·K-1). 

 

  

41. ábra. QRO90 szerszámacélból és CuBe2 rézötvözetből készített szerszámbetétek [S 85] 
 

A két különböző szerszámanyag kiválasztásával vizsgálható volt a hővezetés, azaz a szerszám hőelvonó 

képességének hatása az üvegképző hajlamra és magára a szerszám élettartamára vonatkozólag.  

acél réz 
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3.2.1.3. Öntési paraméterek 
 

Az öntési paraméterek, amelyek a szimulációs eredmények alapján kerültek meghatározásra a 6. 

táblázatban olvashatók. A réz formabetét kis keménysége miatt csak lassú fémáramlásra volt alkalmas.  

 

6. táblázat. Alkalmazott öntési paraméterek 

Szerszámanyag 
Áramlási sebesség a 
megvágásban (m/s) 

Öntési hőmérséklet 
(K) 

Öntési hőmérséklet 
(°C) 

CuBe2 4 1353 1080 

CuBe2 4 1393 1120 

CuBe2 4 1453 1180 

CuBe2 4 1573 1300 

QRO90 4 1353 1080 

QRO90 4 1393 1120 

QRO90 4 1453 1180 

QRO90 4 1573 1300 

QRO90 12 1573 1300 

QRO90 19 1573 1300 

 

Tökéletes formatöltés minden beállítással lehetséges volt függetlenül a formabetét anyagától. Az 

öntvény felületi minősége a lassú áramlási sebességek, valamint nagy öntési hőmérsékletek 

alkalmazása esetében javult, hasonlóan a ridegség, azaz törékenység csökkenéséhez, amely a 

kristályos szerkezetre vezethető vissza. Ezt bizonyítják a röntgendiffrakciós mérések is, melynek 

tanulsága szerint az acél formabetétbe, a megvágásban 4 m/s-os fém áramlási sebességgel 1300 °C-on 

(1573 K) öntött darabok a megszilárdulást követően a teljes keresztmetszetben amorf szerkezetűek 

(42. ábra, 43. ábra). Ellenben a réz betétbe, ugyanezen beállításokkal öntött öntvény kristályos 

részeket tartalmaz (44. ábra).   

 

          
42. ábra. QRO90 szerszámbetétben lévő öntvény a fomanyitást követően (bal). Kész öntvény a megvágás és 

túlfolyók eltávolítása után (jobb) [S 84, S 85] 
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3.2.1.4. Öntvény szerkezeti vizsgálata 
 

 
43. ábra. QRO90 szerszámbetétbe, különböző hőmérsékleteken öntött minták röntgendiffrakciós 

szerkezetvizsgálata [S 85] 
 

 
44. ábra. CuBe2 szerszámbetétbe, különböző hőmérsékleteken öntött minták röntgendiffrakciós 

szerkezetvizsgálata [S 85] 
 

Érdekes látni, ahogy a nagyobb hővezető képességű réz negatívan hat az üvegképződésre. Ennek oka 

a gyorsan megszilárduló, a formabetét falával érintkező határréteg (skin effect) (45. ábra). Ez ugyanis 



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény  Saját eredmények bemutatása, értelmezése 
 

47 / 77 

szigetelőként viselkedik a formatöltés hátralévő részeben, megakadályozva ezáltal az amorf szerkezet 

eléréséhez szükséges hőáram, hűtési sebesség kialakulását. [S 85] 

 

   

(a) (b) 

45. ábra. Pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvétel az öntött minta formabetéttel érintkező 
határfelületéről, ahol az a) képen amorf (bal alsó sarok) és kristályos (jobb felső sarok) is látható. 

b) A kristályos szerkezetről készült nagyított felvétel [S 85] 
 

A 46. ábra és 47. ábra a különböző hőmérsékleteken öntött öntvények DSC-görbéit hasonlítja össze. A 

méréshez minden esetben az öntvény feje került felhasználásra, hiszen ez a szerszámrész található a 

legtávolabb az öntőkamrától, így az áramló fém ebben az esetben teszi meg a leghosszabb utat, aminek 

következtében itt a legnagyobb esély a kristályosodásra.  

 

 
46. ábra. Az acél formabetétbe különböző hőmérsékleteken öntött minták DSC görbéi  

(felfűtési sebesség: 20 K/min); Tg: üvegátalakulási hőmérséklet; Tx: kristályosodási hőmérséklet;  
Tp: kristályosodási csúcshőmérséklet [S 85] 
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47. ábra. Az réz formabetétbe különböző hőmérsékleteken öntött minták DSC görbéi  

(felfűtési sebesség: 20 K/min); Tg: üvegátalakulási hőmérséklet; Tx: kristályosodási hőmérséklet;  
Tp: kristályosodási csúcshőmérséklet [S 85] 

 

Az 1300 °C-on (1573 K) öntött daraboknál egyértelműen három kristályosodási csúcs (Tp1, Tp2 és Tp3) 

látható, szemben a kisebb hőmérsékleten öntötteknél, ahol az első (Tp1) és a harmadik (Tp3) 

kristályosodási csúcs belemosódik az alapvonalba, függetlenül a formabetét anyagától. Az üvegképző 

hajlamra jellemző hőmérsékletek és ezekből alkotott viszonyszámok (T: supercoolced liquid region, 

SCL; Tg/ Tl: reduced glass transition temperature) jól összehasonlíthatóvá teszik az eltérő gyártási 

eljárásokat (7. táblázat). Megállapítható, hogy az ipari körülményeket figyelembe vevő és ehhez 

méretezett formabetét, valamint számított öntési paraméterek lehetővé teszik tömbi amorf 

öntvények gyártását anélkül, hogy a tulajdonságuk jelentősen eltérjen a laboreszközökön készített 

mintákétól.  

 

Az öntvények első (48. ábra) és második (49. ábra) kristályosodási entalpiáit összehasonlítva látható, 

hogy a növekő öntési hőmérsékletek hatására az entalpia abszolút értéke növekszik függetlenül az 

alkalmazott formaanyagtól, ami a röntgen vizsgálatok során látott kristályos hányad csökkenésével 

magyarázható. A kristályosodási entalpiák az öntési sebességgel is összefüggést mutatnak, így a 

csökkenő öntési sebesség hatására az abszolút entalpia értékek növekednek (50. ábra). Ez szintén a 

kristályos hányad visszaszorulásával függ össze. [S 85] 
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7. táblázat. Az üvegképzési hajlamra jellemző hőmérsékletek összehasonlítása az öntött, illetve irodalomban 
szereplő mintákon. Tg: üvegátalakulási hőmérséklet; Tx: kristályosodási hőmérséklet; Tx=Tx-Tg: túlhűtött olvadék 
állapot; Tl: likvidusz hőmérséklet; Tg/Tl: csökkentett üvegátalakulási hőmérséklet [S 85] 
 

Fe74Mo4P10C7,5B02,5Si2 
8 Falvastagság 

(mm) 
Tg (K) Tx (K) Tx (K) Tl (K) Tg/Tl 

Irodalmi érték 4 729 766 37 1266 0,58 

Ipari körülmények között, 
acél formabetétbe öntött 
minta 

3,5 725 760 35 1283 0,57 

Laborban, Cu kokillába öntött 
minta 

3 730 765 35 1283 0,57 

 

 

 
48. ábra. Az első kristályosodási entalpia változása réz és acél formabetét esetén az öntési hőmérséklet 

függvényében 
 

 
8 Az összetétel atomszázalékban megadva. A tömegszázalékos összetételt a 4. táblázat tartalmazza. 
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49. ábra. A második kristályosodási entalpia változása réz és acél formabetét esetén az öntési hőmérséklet 

függvényében 
 

 

 
50. ábra. Az első és a második kristályosodási entalpia változása az öntési sebesség függvényében 
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3.2.1.5. Öntvény mágneses jellemzői 
 

Eltérő öntési paraméterekkel öntött minták mágneses tulajdonságait az 8. táblázat foglalja össze. Az 

öntési hőmérséklet, illetve a fém megvágásban elért áramlási sebességének függvényében a koercitív 

erő nagyságának változása alátámasztja a DSC, illetve a röntgen vizsgálatok eredményeit. Ezek szerint 

az acélszerszámmal kis áramlási sebességgel (4 m/s) öntött darabok koercitív ereje az emelkedő öntési 

hőmérséklet hatására csökken. A minimum érték 1300 °C-os öntési hőmérsékletnél 7,8 A/m. Az 

áramlási sebesség növekedése 4 m/s-ról 19 m/s-ra növeli a koercitív erőt, mégpedig 7,8 A/m-ről 

80 A/m-re, ami kristályos szerkezet jelenlétére utal.  

 

A réz szerszám alkalmazásánál állandó áramlási sebesség esetén (4 m/s) a koercitív erő >2000 A/m-ről 

57,9 A/m-re csökken az emelkedő öntési hőmérséklet hatására, azonban az 1300 °C-os maximális 

öntési hőmérséklet esetében sem csökken 57,9 A/m alá, ami az öntött szerkezet kristályos hányadára 

utal, összhangban a korábban ismertetett mérési eredményekkel.  

 

8. táblázat. Különböző öntési paraméterrel öntött minták koercitív erejének alakulása [S 85] 
 

Formabetét 
anyaga 

Áramlási 
sebesség a 

megvágásban 
(m/s) 

Öntési hőmérséklet  Koercitív 
erő Hc 
(A/m) (K) (°C) 

CuBe2 4 1353 1080 >2000 

CuBe2 4 1393 1120 >2000 

CuBe2 4 1453 1180 59,2 

CuBe2 4 1573 1300 57,9 

QRO90 4 1353 1080 >2000 

QRO90 4 1393 1120 >2000 

QRO90 4 1453 1180 210 

QRO90 4 1573 1300 7,8 

QRO90 12 1573 1300 9,8 

QRO90 19 1573 1300 80 

Referencia9 - 1523 1250 5 

 

Az 51. ábra a laboratóriumi körülmények között, hagyományos réz kokillába öntött amorf szerkezetű 

rúd és az 1300 °C-on 4 m/s-mal acél formabetétbe öntött minták hiszterézis görbéit mutatja. A minták 

telítési mágnesezettsége hibahatáron belüli eltérést mutatva közel azonosak, azonban az ipari 

körülmények között gyártott minta nagyobb mágneses térerősség hatására megy telítésbe. Ennek oka 

 
9 Labor körülmények között, szín réz kokillába öntött 3 mm átmérőjű rúd alakú próbatest 



Dr. Bárdos András: Réz kalicka; vas alapú amorf öntvény  Saját eredmények bemutatása, értelmezése 
 

52 / 77 

nagy valószínűséggel a különböző hűtési sebességek hatására a mintákban kialakuló eltérő mechanikai 

feszültségszintek [86, 87], amelyek a mágneses tulajdonságokra is hatással vannak. 

 

 
51. ábra. 2 mm-es rúd alakú, laborban (folytonos vonal) és acél formabetétben nyomásos öntéssel gyártott 

(szaggatott vonal) minták hiszterézis görbéi [S 85] 
 

 

3.2.2. Következtetések a vas alapú amorf anyagok nyomásos öntésére vonatkozólag 
 

A szín réz nyomásos öntésénél szerzett tapasztalatokat eredményesen tudtam a vas alapú amorf 

ötvözetek nyomásos öntésénél alkalmazni. A Ph.D. dolgozatomhoz használt kutatási és labor öntési 

eredményeket felhasználva formatöltési szimulációk segítségével meghatároztam a formatöltési idő 

számításának összefüggését.  Hasonlóan a réz kalickák gyárátásánál, a vas alapú amorf ötvözetek 

öntésénél is előnyös a lassú fém áramlási sebesség a megvágásban, amely megakadályozza az 

ellenirányú olvadék áramlását a formaüregben. Ez csökkenti a kristályos csírák képződésének 

valószínűségét, és lehetővé teszi vas alapú tömbi amorf testek öntését. A formabetét hőelvonó 

képességét tanulmányozva kimutattam, hogy a túl gyors hőelvonás és a nyomásos öntésre jellemző 

rövid formatöltési idő együttesen megakadályozzák az öntvény teljes keresztmetszetében az amorf 

megszilárdulást. Ellenben a kisebb hőelvonó képességgel rendelkező formabetétet alkalmazva a teljes 

keresztmetszetben önthető az amorf szerkezet. A reprodukálható vas alapú tömbi amorf öntvény 

gyártását az iparban használt nyomásos öntőgépen megvalósítottam.  
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4. Összefoglalás, tudományos eredmények 
 

2006 óta folytatok kutató-fejlesztő munkát németországi vállalatoknál magas olvadáspontú réz és vas 

bázisú ötvözetek nyomásos öntésével kapcsolatban. Az elmúlt időszak során gyűjtött és jórészt 

szabadalmaztatott legfontosabb tudományos eredményeket ebben a dolgozatban foglaltam össze. 

Ezek pontokba szedve a következők: 

 

1. Kifejlesztettem a rézzel kiöntött indukciós motorok kalickájának nyomásos öntési technológiáját, 

amely két vállalatnál is szériagyártásba került. Ennek főbb tudományos eredményei a következők: 

 

1.1. Szín rézből és alumíniumból készült kalicka öntéséhez empirikus úton meghatároztam az 

optimális öntési időhöz használható összefüggéseket a redukált falvastagság (R), az öntési 

hőmérséklet (Tönt) és a formabetét hőmérsékletének (Tf) összefüggésében:  

𝑡ö = 𝑅 , ∙ 2,8 + 9,76 ∙ 10 ∙ 𝑒
ö

 

𝑡ö = 𝑅 , ∙ 7,1 + 14,4 ∙ 10 ∙ 𝑒
ö

,  

 

1.2. A megszilárdulás során alkalmazott nagy, legalább 102 K/s hűtési sebességnek köszönhetően 

az öntési hőmérséklet jelentősen csökkenthető, amely hatására az öntvény maximális 

porizitása 1,5 % alá csökkenthető. Az alacsonyabb öntési hőmérséklet csökkenti a réz 

oxidációját, amelynek következtében mind mechanikai tulajdonságai mind pedig villamos 

vezető képessége javul. Ezen eljárást a EP2465624 számú [S 61] szabadalomban foglaltam 

össze.  

 

1.3. A réz közvetlen öntés előtti, illetve öntés alatti detoxikációjával sikerült biztosítani a gyártott 

termékek magas villamos vezetőképességét és jó mechanikai tulajdonságát. EP2465624-es 

számú szabadalom [S 61] 

 

1.4. Az öntési idő szempontjából mérvadó redukált falvastagság meghatározásakor a megvágás 

oldali zárógyűrű keresztmetszete térfogatarányosan figyelembe vehető, aminek 

következtében a számított öntési idő megnő. Ezzel az eljárással számított redukált 

falvastagság 30 – 50 %-kal nagyobb, mint a csak a nútokhoz viszonyított érték. Emiatt az öntési 

idő a 100 ms-os tartományba tolódik.  
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1.5. A megvágásban az áramló fém sebességnek 4 – 8 m/s-os tartományba csökkentése javítja a 

nútokban az áramlást, megakadályozva a visszatöltést, ami lehetővé teszi a nútok hibamentes 

kiöntését. Az egységes olvadékfront a megvágással átellenes zárógyűrűn keresztül kipréseli a 

kalickából a gázokat, ezért ez a zárógyűrű még kis és rövid ideig tartó fémre ható nyomás 

esetén is kevesebb gázbezáródással szilárdul meg, javítva az öntvény villamos és mechanikai 

tulajdonságait. Ez az eljárás a DE102013208151B4 számú szabadalomban [S 72] található.  

 

1.6.  Olyan, a kalicka geometriai sajátosságait figyelembe vevő dupla megvágásrendszert 

dolgoztam ki, amely a zárógyűrű és a nútok eltérő falvastagságához igazodva képes az egy 

idejű formatöltésre, megteremtve a közvetlen olvadékkapcsolatot az öntőkamra és az ettől 

távolabb lévő zárógyűrű között. Az eljárás az EP3113337B1 számú szabadalomban [S 78] 

olvasható. 

 

 

2. Vas alapú tömbi amorf öntvények ipari körülmények közötti nyomásos öntésének feltételeit 

kutatva a következőket állapítottam meg:Az Fe74Mo4P10C7,5B2,5Si2 összetételű ötvözet 

üvegképződési hajlama nagymértékben függ az öntési paraméterektől. Megállapítottam, hogy a 

lassú, 4 m/s-os megvágásban mért fém áramlási sebesség, a formaüregben visszatöltés nélküli 

áramlást eredményez, ami segíti az amorf szerkezetű megszilárdulást, függetlenül a formabetét 

hővezető képességétől és az öntési hőmérséklettől. 

 

2.2. Nagyfelületű, tömbi amorf öntvények esetében a nagy hővezető képességű formaanyag (réz), 

a formabetét felületén vékony, amorf szerkezetű szigetelő határrétegként szilárdul meg, 

amely gátolja az öntvény teljes keresztmetszetében az amorf szerkezet kialakulását. Ezért a 

tömbi amorf szerkezet eléréséhez egy kisebb hővezető képességű (pl. QRO90) szerszámacél 

kedvezőbb.  

 
2.3. Az előzetesen számított és a gyakorlatban kipróbált öntési paraméterekkel ipari körülmények 

között reprodukálható nyomásos öntési technológiát dolgoztam ki vas alapú tömbi amorf 

ötvözetek gyártására.  
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5. Summary, scientific results 
 

Since 2006, I have been involved in research and development for companies in Germany in the field 

of die casting of refractory copper and iron alloys. The most important scientific results from this time, 

most of which have been patented, are summarized in this paper. These are summarized in bullet 

points below: 

 

1. I have developed the technology for the die casting of the pure copper for squirrel cage of 

induction motors, which has been mass-produced by two companies. The main scientific results 

are as follows:  

 

1.1. For the casting of squirrel cage made of pure copper or aluminum, I have empirically 

determined the relationships that can be used for the calculation an optimum casting time in 

the relationship between reduced wall thickness (R), casting temperature (Tcast) and mold 

insert temperature (Tf) 

𝑡 = 𝑅 , ∙ 2,8 + 9,76 ∙ 10 ∙ 𝑒  

𝑡 = 𝑅 , ∙ 7,1 + 14,4 ∙ 10 ∙ 𝑒 ,  

 

1.2. The high cooling rate of at least 102 K/s during solidification allows the casting temperature 

to be lowered significantly, reducing the maximum porosity of the casting to 1.5 %. The lower 

casting temperature reduces the oxidation of the copper, resulting in better mechanical 

properties and electrical conductivity. This process was summarized in the patent EP2465624 

[S 61].  

 

1.3. Deoxidization of copper immediately before and during casting causes high electrical 

conductivity and ensures good mechanical properties of the manufactured products. Patent 

No. EP2465624 [S 61] 

 

1.4. By determining the reduced wall thickness relevant for the casting time, the cross-section of 

the gate-side short-circuit ring can be considered in terms of volume, which increases the 

calculated casting time. The reduced wall thickness calculated using this method is 30 to 50% 

higher than the value calculated for the slots alone. This pushes the casting time into the 

100 ms range. 
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1.5. Reducing the flow velocity of the metal in the gate to a range of 4 - 8 m/s improves flow in 

the slots and prevents backfilling, which allows the slots to be cast without problems. The 

uniform melt front pushes the gases out of the squirrel cage through the short circuit ring 

relative to the gate, therefore this ring solidifies with less porosity, which improves the 

electrical and mechanical properties of the cast cage, even at low and short pressure on metal. 

This process was summarized in the patent DE102013208151B4 [S 72]. 

 

1.6. I have developed a dual gate system that considers the geometric characteristics of the 

squirrel cage. It is suitable for simultaneous mold filling to match the different wall thicknesses 

of the short circuit ring and slots, creating a direct melt connection between the shot sleeve 

and the short circuit ring at an opposite side from it. With this technology, summarized in the 

patent EP3113337B1 [S 78], defect-free squirrel cage can be cast. 

 

 

2. While studying the conditions for die casting of amorphous iron-based material under industrial 

conditions, I found the following: 

2.1. The glass-forming ability of the Fe74Mo4P10C7.5B2.5Si2 alloy highly dependents on the casting 

parameters. It was found that the slow 4 m/s metal flow speed, measured in the gates, results 

in a flow without backfilling in the mold cavity, which supports a solidification with an 

amorphous structure, independent of the thermal conductivity of the mold insert and the 

casting temperature used. 

 

2.2. In the case of large-area, bulk amorphous castings, the mold material with high thermal 

conductivity (copper) solidifies on the surface of the mold as a thin, amorphous insulating 

boundary layer, which prevents the formation of an amorphous structure over the entire 

cross-section of the casting. Therefore, a tool steel with a lower thermal conductivity (e.g. 

QRO90) is preferable to achieve an amorphous structure in the complete cross section. 

 

2.3. I have developed a die casting technology to produce amorphous iron-based alloys that is 

reproducible under industrial conditions using the previously calculated and practically tested 

casting parameters. 
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6. Köszönetnyilvánítás 
 

Egy tudományos munkásságot összefoglaló dolgozat egyes szám első személyben íródik, ami nem 

tükrözi azt a célhoz vezető utat, ami rengeteg megoldandó feladattal, esetenként kudarcokkal és 

gyakran átdolgozott éjszakákkal van kikövezve. Ezen az úton az ember nem egyedül jár, hanem mindig 

egy csapattal. Az eredmények elérése enélkül az alkotó közösség nélkül elképzelhetetlen. Azonban a 

szakmai munka mellett mindig ott van az ember magánélete, a családja, azaz a legbiztosabb pont az 

oly gyorsan változó világban, akire mindig számíthat. 

 

Ez az összefoglaló csak azért születhetett meg, mert doktori témavezetőm és barátom, Dr. Lovas Antal 

annak idejen lehetőséget biztosított számomra kutatócsoportjában. Nem lehet szó nélkül elmenni 

egykori kollégáim kitartó és támogató hozzáállása mellett sem, név szerint említve Walczer Csabát, 

akivel közösen, mint két megszállott, dolgoztunk és értünk el megszámlálhatatlan szakmai sikert.  

 

A dolgozatban ismertetett eredmények szinte mindegyike valamilyen nemzetközi projekt keretében 

valósultak meg, ezért nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt 16 évben együtt dolgozhattam olyan 

kiemelkedő szaktekintélyekkel, mint például Dr. Dúl Jenő, Dr. Livio Battezzati, Dr. Szabó Attila és 

Dr.  Kristian Schleede.  

 

Boldoggá tesz és további kutatómunkára ösztönöz, hogy a gyakorlatban megszerzett tudást 

magyarországi és németországi felsőoktatási intézményekben a fiatal hallgatóknak tovább adhatom és 

diploma, illetve doktori munkájukat támogathatom. 

 

Külön köszönöm Dr. Palotás Árpád ösztönző szavait, aki kitartóan ezen dolgozat megírására sarkalt.  
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