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1. Bevezetés 
 

A lemezgrafitos öntöttvas esetén gyakran használjuk a „minőség” kifejezést 
anélkül, hogy pontosan megadnánk azt, hogy mit is értünk az „öntöttvas minőségén”. 
A korszerű öntvény felhasználói szemlélet a lemezgrafitos öntöttvas minőségét 
illetően nem csupán a szakítószilárdsággal és a Brinell – keménységgel történő 
értékelést igényli, ahogy azt az öntöttvas szabványok teszik. Az új vékonyfalú 
öntöttvas konstrukcióknál fontos szerepe van a maradó alakváltozó képességnek, a 
maradó öntési feszültség mértékének, a rugalmassági modulusznak. A hagyományos 
vizsgálatok csak az öntést követően adnak információt a leöntött fém tulajdonságairól 
és így gyártásközi ellenőrzésre korlátozottan alkalmasak. 

 A lemezgrafitos öntvény tulajdonságait meghatározza egyrészt a kémiai 
összetétel, a betétanyag minősége, az olvasztás módja, a túlhevítés mértéke, a 
hőntartás időtartama és ezek hatásaként az öntöttvas csíraállapota, továbbá a lehűlés 
sebessége, a grafit alakja, a grafit mennyisége és mérete, valamint az alapszövet 
tulajdonságai. Ezeket a tényezőket és minősítésüket a lemezgrafitos öntöttvas 
előállítása során R. Döpp az 1. ábrán látható módon foglalta össze. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
A lemezgrafitos öntvény minőségét befolyásoló paraméterek 

 
Mindezek együttes figyelembevétele nagyon nehéz feladat. Napjainkban, amikor 

az ipar (különösen az autóipar) egyre nagyobb követelményeket támaszt a 
beszállítókkal és az öntvénygyártókkal szemben, egyre nagyobb az igény olyan 
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gyártásközi ellenőrzésre, amelynek segítségével megelőzhetők a minőségi problémák 
és az öntvényhibák okozta termeléskiesés.  

A lemezgrafitos öntvényeket előállító öntödékben a gyártásközi ellenőrzés 
legfontosabb eleme a kémia összetétel meghatározása, amelyet vagy spektrométerrel, 
vagy termikus elemzéssel végeznek. A kémiai összetétel alapján, különböző szerzők 
által meghatározott összefüggésekkel megbecsülhetők a várható mechanikai 
tulajdonságok, azonban a rendelkezésre álló összefüggéseknek a pontossága nagyban 
függ a gyártástechnológiától, és ezért megbízhatóságuk is eltérő.  
 Az öntöttvas kristályosodását és ezen keresztül tulajdonságainak alakulását, a 
kémiai összetételen kívül további más tényezők is befolyásolják. Az öntöttvas 
csíraállapota, mely nagymértékben befolyásolja a grafit alakját, eloszlását, az 
eutektikus cellák számát és méretét, jelentős hatást gyakorol a szilárdsági és szívóssági 
tulajdonságokra, ezért a csíraállapot gyártásközi minősítése kiemelten fontos. Az 
öntöttvas csíraállapotát mesterséges csíraképző beoltással, módosítással állítják be [2].            
Az öntöttvas csíraállapotának meghatározására, illetve a módosítás nélküli és a                 
módosított állapot kimutatására az eddig ismert minősítő módszerek vagy csak 
összehasonlításra szolgálnak, vagy hiányoznak a csíraállapotot minősítő módszer és az 
öntöttvas tulajdonságai közötti összefüggések.  
 A lemezgrafitos öntöttvas mechanikai tulajdonságait döntően a szövetszerkezet, 
a grafitlemezek mérete, eloszlása határozza meg. A lemezgrafit bemetsző hatásának és 
rideg tulajdonságának következtében csak kis mértékben engedi az alapszövet, maradó 
alakváltozó képességét érvényesülni, ezért a lemezgrafitos öntöttvas maradó 
alakváltozó képességét nem minősítik. Az öntvényfelhasználók számára viszont ez a 
tulajdonság egyre nagyobb jelentőségű. Erre utal, pl. a személyautók lemezgrafitos 
öntöttvas vezérmű-tengelyének egyengetése az elektronsugaras olvasztással végzett 
felületi keményítést követően, továbbá a nyomdagépek nagyméretű oldalfal 
öntvényeinek síkba nyomása a megmunkálást követően. Ezeknek a méretpontosságot 
biztosító beavatkozásoknak feltétele a maradó alakváltozó képesség. Az ilyen 
beavatkozásokra azért van szükség, mert a lemezgrafitos vasöntvényeknél a lehűlés 
közben, illetve a felületi keményítés során maradó öntési feszültség alakul ki, és ez az 
öntvény deformálódását eredményezi.  

A maradó alakváltózó képesség kimutatására a lemezgrafitos öntöttvas 
szabványos szakítóvizsgálata nem, vagy csak igen kis mértékben alkalmas.  
 A maradó alakváltozó képesség minősítésének egyik legmegfelelőbb és 
leggyorsabban elvégezhető módszere a hajlító vizsgálat, mely a rideg anyagok 
minősítésére alkalmas [3].  

A laboratóriumi és az üzemi kísérleteim célja az volt, hogy kidolgozzak egy 
olyan gyártásközi ellenőrző módszert, amellyel minősíthető az olvadék csíraállapota, 
továbbá kimutassam a minősítő módszerrel kapott eredmények, és az öntöttvas 
szilárdsági és szívóssági tulajdonságai közötti kapcsolatot. Célom volt továbbá, hogy a 
hajlítóvizsgálat eredményeinek felhasználásával a lemezgrafitos öntöttvas maradó 
alakváltozó képességét minősítsem, és megvizsgáljam a maradó alakváltozó képesség 
és az öntöttvas más tulajdonságainak kapcsolatát. 
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2. Az öntöttvasak korszerű előállításának szempontjai 
 A lemezgrafitos öntöttvas évszázadok óta gyártott alapanyag, ebből következően 

azt gondolhatnánk, hogy az összegyűlt tapasztalatok ismeretében nagy biztonsággal 
gyártható az előírt minőségű öntöttvas. A technika és technológia fejlődésével azonban 
nem csak az előírások és az elvárások szigorodtak, hanem a kor elvárásának 
megfelelően az olvasztástechológia is megváltozott, és gazdaságossági szempontok 
miatt a betétanyagok típusa és minősége is igen eltérő lett. A garantált szilárdságú és 
méretpontosságú öntöttvasak előállításának egyik alapfeltétele a megbízható 
összetételű betétanyag és a pontos olvasztásvezetés.  

      Az alkalmazott betétanyagok (a nyersvas, az öntvényhulladék, az 
acélhulladék és a visszajáró hulladék) mennyisége és minősége jelentős hatást 
gyakorol az olvadék kristályosodási tulajdonságaira. Gazdaságossági szempontok 
miatt egyre nagyobb mennyiségben kerül felhasználásra a nagy tisztaságú nyersvas 
helyett a különféle származású technológiai és amortizációs hulladék. Ezek minősége 
és összetétele változó, gyakran nemkívánatos elemek kerülnek ezzel az olvadékba. A 
kémiai összetétel fő elemeinek közel állandó értékei mellett változik a szabad-, illetve 
a kötött karbontartalomnak a mennyisége is, a fémes alapanyagok tulajdonságai 
"átöröklődnek", és hatásuk az olvasztás után is kimutatható. A gondosan elvégezett 
elegyszámítás, a betétválogatás előfeltétele a megfelelő minőségű alapvas gyártásának. 
Ez azonban nem elegendő a beérkező fémes alapanyagok eltérő tulajdonságaiból eredő 
problémák kiküszöbölésére.  

A szigorodó környezetvédelmi előírások és a különböző, igen szűk technológiai 
határértékek betartása (pl. kémiai összetétel, öntési hőmérséklet) miatt egyre több 
öntöde tér át a duplex (kuplókemence + indukcióskemence) vagy az önálló üzemű 
indukciós olvasztásra. Ennek következtében megváltoznak az olvasztás körülményei a 
korábban alkalmazott kupolókemencéhez képest. Az összetétel, a túlhevítés 
hőmérséklete, a hőntartás időtartama a korszerű olvasztóberendezésekben tág határok 
között változhat, amelyek jelentős hatással vannak az alapfém minőségére, és ezáltal 
az öntöttvas csíraállapotára. A korszerű olvasztástechnolgia új lehetőséget nyújt az 
öntöttvas olvadék tulajdonságainak szabályozására, a fejlett méréstechnika pedig az 
olvadék minősítés új módszereinek bevezetését teszi lehetővé.  
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 Az öntöttvas kristályosodásának körülményei 
 

Az öntöttvasban a kétféle alakban megjelenő karbon más-más hőmérsékleten 
kezd el kristályosodni, és eltérő szövetelemeket alkot. Az egyensúlyi (stabilis) 
állapotra a grafitos rendszer vonatkozik, míg a karbidos, metastabilis állapotnak 
tekinthető. A kristályosodás primer ausztenit dendritek kiválásával kezdődik, majd az 
eutektikus hőmérsékletközben grafitból és ausztenitből álló, többé-kevésbé 
szferolitszerű alakzatok kezdenek nőni. 

2. ábra 
Hipoeutektikus öntöttvas kristályosodása [4] 

 
A 2. ábrán látható eutektikus cellának nevezett szferoliton belül a grafitlemezek 

egy csírából kristályosodnak és összefüggő vázat képeznek. Az eutektikus cellák 
finomsága összefügg a grafit megjelenési formájával és ezáltal az öntöttvas 
tulajdonságaival. A foszfideutektikum (steadit) a megszilárdulás végén a szferolitok 
közötti térben gyűlik össze. Az eutektikus cellák számát és a grafit szerkezetét a 
kristálycsírák száma és típusa határozza meg.  

 A lemezgrafitos öntöttvas gyártása során azt kell megvalósítani, hogy a 
kristályosodás a metastabilis eutektikus hőmérséklet elérése előtt befejeződjön. A 
stabilis és a metastabilis eutektikus hőmérsékletet az öntöttvasban található kémiai 
elemek megváltoztatják. A grafitképző elemek az eutektikus hőmérsékletközt növelik, 
a karbidképző elemek szűkítik. Néhány elem hatását az eutektikus hőmérsékletekre a 
3. ábra szemlélteti [5]. 
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3. ábra  
Néhány grafit és karbidképző elem hatása az eutektikus hőmérsékletközre 

 
A stabilis rendszer szerint kristályosodó öntöttvasnak van egy jellegzetessége, az 

un. túlhűlés. A túlhűlés megjelenése a lehűlési görbén a 4. ábrán látható [6]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ábra 
A túlhűlés megjelenése egy szürke töretű hipoeutektikus öntöttvas lehűlési görbéjén  
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A 4. ábrán látható jelölések: 
 
TE:   Az egyensúlyi állapotnak megfelelő eutektikus hőmérséklet 
T’E:   Az  eutektikus kristályosodás kezdete 
TE min:  Minimális eutektikus hőmérséklet 
TE max: Maximális eutektikus hőmérséklet a túlhűlés után 
ΔTE:  Valódi túlhűlés 
ΔT’E:  Látszólagos túlhűlés 

 
A kristályosodás az egyensúlyi eutektikus hőmérséklet alatt, T’E hőmérsékleten 

indul meg, és a túlhűlés ezután még folytatódik. A hőmérséklet csak akkor kezd el 
emelkedni, amikor már jelentős mennyiségű kristályosodási hő szabadult fel. A 
túlhűlés mértéke függ az olvadékban található kristálycsírák számától [6]. 

A módosítás mechanizmusával, a kristálycsírák képződésével számos kutató 
foglalkozott, de még egységes elméletet nem találtak, amellyel minden módosítóanyag 
hatása magyarázható lenne. A hipotézisek két csoportra oszthatók aszerint, hogy saját 
fajtájú, vagy idegen csírák keletkezésével magyarázzák a módosítás hatását (homogén, 
ill. heterogén csíraképződés).  

A homogén csíraképződés elmélete abból indul ki, hogy az öntöttvas olvadékban 
oldott grafit eloszlása nem teljesen rendezetlen, hanem un. rácsmaradványok 
találhatók. A kristályosodást megindító csírák tehát az olvadékban, bizonyos 
mennyiségben jelen vannak akkor is, ha bevitelük nem tudatos. Ezek az 
atomcsoportosulások az olvadáspont hőmérsékletéhez közeli hőmérsékleten már 
létrejönnek, de azonnal fel is bomlanak, mert az adott hőmérsékleten az olvadékfázis a 
kisebb szabadentalpiával rendelkező, a stabilis. Ha az olvadék hőmérséklete az 
olvadáspont alá csökken egy ∆T hőmérséklettel, akkor az olvadékfázis elveszti 
stabilitását, és a kristályos fázis válik stabilissá, mert annak szabadentalpiája kisebb. 
Az olvadékban megjelenő atomcsoport térfogatával arányos mennyiségű 
szabadentalpia azonban csak annak meghatározott mérete – egy „kritikus csíraméret” – 
felett tudja fedezni az új felület kialakulásához szükséges entalpia mennyiséget. 
Mindaddig, míg ezt a méretet az atomcsoportosulás nem tudja elérni, nem stabilis, 
ezért a visszaolvadásra meg van a lehetőség. A kritikus méretű atomcsoportosulást 
csírának, vagy gyakran „kritikus” csírának nevezik és ez a képződmény már saját 
felülettel, és a szilárd fázis minden sajátságával rendelkezik. A kritikus csíra 
kialakulásához túlhűlés szükséges, és a túlhűlés növekedésével a szükséges kritikus 
csíra mérete csökken. Ha folyamatos hűtés közben vizsgáljuk a csíraképződés 
folyamatát, akkor a hőmérséklet süllyedésével, a túlhűlés növekedésével olyan 
atomcsoportosulások is kritikus feletti méretűvé, stabilissá válnak, amelyek akkor 
keletkeztek, amikor a túlhűlés még kisebb volt. A túlhűlés mértéke és a kritikus csíra 
mérete között tehát egyértelmű összefüggés van, ezekhez pedig a rendszer 
szabadentalpiájának meghatározott változása tartozik [7].  

Az öntöttvas kristályosodása során a vezető fázis a grafit kristályosodása, tehát a 
grafitcsíra létrejötte. A homogén grafitcsíra képződéséhez a 3-4% karbont tartalmazó 
olvadékból kell a karbonatomoknak létrehozniuk a kristályosodáshoz szükséges 
kritikus csírákat. Ez azonban a nagy koncentrációkülönbség miatt csak nagy 
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túlhűléssel lehetséges, és mivel a kristályosodás a metastabilis eutektikus 
hőmérséklethez közelebb indul meg, nagy a metastabilis rendszer szerinti 
kristályosodás (karbidos kéreg kialakulásának) veszélye. Ezért szabályozzák az 
öntöttvas csíraállapotát mesterséges csíraképző beoltással. 

 
A heterogén csíraképződés mechanizmusát négy elmélet írja le [8]: 
 

1. Hatékony idegen csírák bevitele 
2. Módosítás hatására létrejövő oxid-csírák elmélete 
3. Karbidcsíra elmélet 
4. Mangán-szulfid csíra elmélete 
 

1. A módosítás elméleti vizsgálódásainak kezdetén az a nézet uralkodott, hogy a 
módosítóanyaggal hatékony idegen csírákat visznek be az öntöttvas olvadékba. Ennek 
alapja az volt, hogy a leggyakrabban alkalmazott ferroszilíciumban jelentős 
mennyiségű oxigén van, így vele oxidcsírák jutnak az olvadékba [9]. 

2. A heterogén csíraképződés másik elmélete szerint az idegen csírák az 
oxigénhez nagy affinitású módosítóanyagok hatására, az olvadékban spontán 
keletkeznek. A módosítóanyag hatékonysága a rendszer oxidációs-redukciós 
egyensúlyával áll összefüggésben, ahol a lehűlési sebességnek, a hőntartás és az öntés 
hőmérsékletének, és más tényezőknek is fontos szerepük van. A spontán oxidcsíra-
képződést megerősíti az a tény, hogy nagy túlhevítés esetén a szilícium-dioxid 
redukciója révén a módosítás elkerülhetetlenné válik, ha a dendritközi pikkelyes grafit 
megjelenését meg akarjuk előzni. Orths, K. és munkatársai kutatási eredményeik 
alapján átfogó képet adtak a szilícium-dioxid-csíra képződéséről [10]. Vizsgálataik 
szerint minden módosítás dezoxidáció. Hogy ez a dezoxidáció hatékony csíraképzés-e 
az attól függ, hogy a dezoxidációkor képződik-e szilícium-dioxid. E tekintetben fontos 
szerepe van az alumíniumnak, cirkóniumnak, stronciumnak és más hasonló 
elemeknek. A zavartalan grafitosodáshoz a folyékony vasban elegendő oxigénnek és – 
különösen a mangánhoz viszonyítva – elegendő szilíciumnak kell lennie. A 
módosításkor túl kell lépni a szilícium és az oxigén oldhatósági szorzatát, és a lehűlési 
sebesség nem lehet túl nagy. A módosítóanyag mennyiségét az öntöttvasban oldott 
oxigéntartalomhoz kell viszonyítani. 

3. Lux, B. a karbidcsíra elméletet dolgozta ki [11]. A karbidok, elsősorban a 
kalcium-karbid kristályszerkezete igen hasonló a grafitéhoz. A kalcium-karbidban lévő 
C2-

2 ionok C2 molekulákká csoportosulhatnak. A periódusos rendszer I., II., és III. 
csoportjába tartozó számos elem képez az öntöttvas dermedési hőmérsékletén sószerű 
karbidokat, pl. az alumínium , a kalcium, a stroncium, a bárium és a ritkaföldfémek. 
Az elméletet alátámasztja az a tény, hogy a kalcium-szilíciummal módosított 
öntöttvasban kalcium-karbid jelenléte mutatható ki. 

4. A mangán-szulfid, mint grafit kristálycsíra elmélet azon alapszik, hogy 
bizonyos mangán/kén viszony mellett – amely mangán-szulfid képződéséhez vezet – 
az öntöttvas kérgesedése csökken. Ez a kristálycsíra elmélet nem kellően bizonyított. 
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 A lemezgrafitos öntöttvas gyártásközi minősítése 
 

 A lemezgrafitos öntöttvas mechanikai tulajdonságait (szakítószilárdság, Brinell-
keménység) a kémiai összetétel beállításával szabályozzák és azok az összetétel 
ismeretében megbecsülhetők. A kémiai összetételt üzemi körülmények között 
kétféleképpen ellenőrzik. A metastabilis rendszer szerint kristályosodó öntöttvas 
termikus elemzésével (gyorselemzés) meghatározható az olvadék karbon- és 
szilíciumtartalma. A pontos kémiai összetétel meghatározása spektrométeres 
elemzéssel történik. Az öntöttvas szakítószilárdsága és a kémiai összetétel közötti 
kapcsolatot a telítési számmal (SC) jellemzik, amely a karbontartalomnak és az 
eutektikum karbontartalmának a viszonyát adja meg. Az eutektikum karbontartalmát a 
meghatározó elemek a következőképpen változtatják meg: 1% szilícium 0,317%-kal, 
1% foszfor 0,33%-kal csökkenti. Ezek figyelembe vételével a telítési szám: 
 

Sc= C%/CEUT %= C %/ 4,26 - 0,317Si% - 0,33P%   (1) 
 
A további kísérőelemek hatását az eutektikum karbontartalmára az 1. táblázat 
tartalmazza: 
 
1. táblázat   A kísérőelemek hatása az eutektikum karbontartalmára 
Elem Al Cu Ni Cr V Co Sn Sb Mo 
Szorzó -0,22 -0,074 -0,053 0,063 0,135 -0,026 -0,11 -0,117 0,015 
Érvé- 
nyes 

2%-ig 3,8%-ig 8%-ig 9%-ig 3,4%-ig 40%-ig 4,5%-ig 15%-ig 2%-ig 

 
 

Az 1. táblázat alapján megállapítható, hogy a telítési szám meghatározásához 
elegendő a karbon-, a szilícium-, és a foszfortartalmat figyelembe venni, mivel a 
további kísérőelemek az öntöttvasban vagy nagyon kis mennyiségben fordulnak elő, 
vagy nem okoznak jelentős változást az eutektikum karbontartalmában.  

A szakítószilárdság és a telítési szám között különböző szerzők számos 
összefüggést határoztak meg, ezek közül a leggyakrabban alkalmazott, a Collaud [12] 
által meghatározott összefüggés: 
 

Rm = 1020 - 825 Sc   (N/mm2)  (2) 
 

Ezzel a képlettel meghatározható a kupolókemencében olvasztott szabványos, 30 
mm átmérőjű rúdból kimunkált próbatest várható szakítószilárdsága. A várható 
Brinell-keménység a mért szakítószilárdság ismeretében határozható meg. 

 
Várható Brinell-keménység: 
 

HB = 100+0,43 Rm MÉRT     (3) 
   

Az indukciós kemencében történő olvasztás esetén a betét összetétele, a 
túlhevítés hőmérséklete, a hőntartás időtartama széles határok között változhat, és ez 
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olyan nagymértékben befolyásolhatja az öntöttvas olvadék tulajdonságait, hogy a 
szakítószilárdság értékei azonos kémiai összetétel esetén is jelentős szórást mutatnak 
[13]. Ahhoz, hogy az olvadék minőségét, és ezen keresztül az öntvény tulajdonságait 
szabályozni lehessen, ki kell egészíteni a hagyományos vizsgálatokat (Rm, HB) olyan 
vizsgálati módszerekkel, melyekből többletinformáció nyerhető.  A hagyományos és 
kiegészítő vizsgálatokból kapott eredmények együttes kiértékelésével az öntöttvas 
minőségét és a gyártás egyenletességét lehet ellenőrizni.  

 
A szükséges beoltóanyag mennyiségét és a beoltás hatékonyságát üzemi 

körülmények között két módszerrel határozzák meg: 
 

1. Ékpróbával 
2. Kérgesedési próbával 

 
Az ékpróba egy héjhomokformába öntött ék. Az ék geometriájából adódóan 

minden szelvényében más a lehűlési sebesség. A vékony részeken, a gyors lehűlés 
miatt a kristályosodás a metastabilis rendszer szerint megy végbe, így a szövet 
ledeburitos lesz, a töretfelület pedig fémesen csillogó, „fehér”. Ott, ahol a 
kristályosodás a stabilis rendszer szerint megy végbe a töret szürke lesz. Az ék 
befutása (a fehér töret nagysága) a szilíciumtartalom és a csíraállapot függvénye. Az 
üzemi minősítés során két éket öntenek. Az elsőt módosítás előtt, a másodikat 
módosítás után. Az első ék kifehéredése alapján határozzák meg a szükséges 
beoltóanyag mennyiséget, a második éken pedig ellenőrzik, hogy a módosítás 
megfelelő volt-e, a ledeburitos rész nagysága megegyezik-e az előírásokkal.  

A kérgesedési próbával történő minősítés alapja ugyanaz, mint az ékpróbáé. A 
kérgesedési próbát szintén héjhomokformába öntik, de ebben az esetben a próbatest 
falvastagsága azonos, általában 10 mm. Az eltérő lehűlési sebességet úgy érik el, hogy 
a próbatest egyik oldallapját egy 25 mm vastag öntöttvas lappal hűtik.  

  Az öntöttvas lap környezetében az intenzív hűtés következtében a 
kristályosodás a metastabilis rendszer szerint megy végbe, a próbatest törete ezen a 
részen fehér. A hűtőlaptól távolabb a kristályosodás a stabilis rendszer szerint megy 
végbe, a töret szürke lesz. A minősítés során szintén két próbatestet öntenek, egyet 
módosítás előtt, egyet pedig módosítás után. Az 5. ábrán egy módosítás előtt, és 
három, Superseed beoltóanyaggal 0,2%, 0,3% és 0,5%-os mennyiségben  kezelt 
kérgesedési próbatest töretfelülete látható. 
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5. ábra 
Módosítás előtt és módosítás után öntött kérgesedési próbatestek töretfelülete  

 
Mindkét minősítés hibája az, hogy a minősítést végző személy gyakorlatán és 

szubjektumán múlik a vizsgálat pontossága.  
A szigorú minőségi követelményeknek megfelelő olvadék és öntvény 

előállításához kevés információt nyújt a telítési szám alapján becsült szakítószilárdság, 
és az ék- vagy a kérgesedési próbával minősített csíraállapot és beoltás 
hatékonyságának ellenőrzése. A járműipari öntvényeket előállító öntödékben az az 
igény, hogy az öntvény tulajdonságait befolyásoló paramétereket a gyártás során mérni 
és regisztrálni tudjuk. Ezeknek a paramétereknek az összességét a 6. ábra foglalja 
össze [14].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra 
Az öntöttvas tulajdonságait befolyásoló paraméterek [14] 
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 Az alapvas tulajdonságait az olvasztóberendezés, az olvasztástechnológia, a 
betétanyag és a kémiai összetétel határozzák meg. A gyártás során kiemelt jelentősége 
van az olvadékkezelésnek (bekeretezett rész). Adott alapvas esetén a végső és a 
legoptimálisabb tulajdonságok beállítása csak a megfelelő olvadékkezeléssel történhet. 
A gyártási folyamat során az alapvas csíraállapotát csíraképző beoltással szükséges 
beállítani. Az alapvas adott csíraállapota alapján kell meghatározni a beoltóanyag 
szükségletet, és elvégezni beoltóanyag bevitelt. Az oxigéntartalom mérése üzemi 
körülmények között nem elterjedt.   
 A 6. ábra jól érzékelteti a csíraállapot öntés előtti meghatározásának és 
minősítésének a fontosságát. A csíraállapot gyártásközi minősítése a túlhűlés 
mérésével történhet. Erre a termikus elemzés továbbfejlesztett változatai alkalmasak.  
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2.3. Az öntöttvas termikus elemzése 
 

A termikus elemzést gyorselemzési eljárásként üzemi körülmények között a 
karbon, a szilícium és a likvidusz-karbon egyenérték meghatározására használják. A 
mérés során regisztrálják a likvidusz és a szolidusz hőmérsékleteket, és ezekből 
számítják ki a kémiai összetételt. Mivel a stabilis rendszer szerint kristályosodó 
öntöttvas mért eutektikus hőmérséklete eltér az egyensúlyi eutektikus hőmérséklettől 
és az eltérés, a túlhűlés nagysága függ a csíraállapottól, ezért a grafitosan kristályosodó 
öntöttvas lehűlési görbéjéből nem határozható meg az egyensúlyi eutektikus 
hőmérséklet, és ezért a kémiai összetétel meghatározására sem alkalmas. A 
metastabilis rendszer szerint kristályosodó öntöttvas esetén az olvadék eltérő 
csíraállapotából eredő túlhűlés elmarad, és a görbének ez a szakasza vízszintes lesz, 
ezért az öntöttvas karbon- és szilíciumtartalmának meghatározásához a fehér töretű 
öntöttvas lehűlési görbéjét alkalmazzák. A metastabilis rendszer szerinti 
kristályosodást tellúrtartalmú adalékkal biztosítják. A tellúr már rendkívül kis 
mennyiségben (néhány ezrelék) biztosítja a karbidos rendszer szerinti kristályosodást.  

A kémiai összetétel meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy az 
öntöttvasak tartalmaznak mangánt, foszfort, ként és egyéb kísérő elemeket, amelyek 
szintén befolyásolják a likvidusz és szolidusz hőmérsékleteket. A különböző elemek 
hatása azonban nem azonos mértékű. A mangán nem befolyásolja lényegesen a Fe - C 
ötvözetek egyensúlyi állapotábráját. A foszfor hatása az eutektikus hőmérsékletre a 
szilícium mellett szintén jelentős.  

A likvidusz - karbon egyenérték a következő összefüggéssel számolható [6]: 
 

CEL%= C%+0,25Si%+0,5P%     (4) 
 

A likvidusz hőmérséklet és a CEL közötti összefüggést számos kutató 
megvizsgálta. R. Jelley és J.G. Humphreys [15] szerint a hipoeutektikus öntöttvasakra 
a következő képlet ad jó összefüggést: 
 

TL = 1669 - 124 CEL%      (5)  
 

A szolidusz hőmérséklet és a meghatározó elemek között, tellúr tartalmú tégely 
alkalmazása esetén a következő összefüggés érvényes: 
 

TS= 1138,2 - 6,93 (Si%+2,5 P%) - 1,717 (Si%+2,5 P%)2  (6) 
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A TL illetve a TS és a foszfortartalom ismeretében a karbon és 

szilíciumtartalmat a következőképpen számítjuk: 
 

C%= 0,0178 TS - 0,0084 TL- 6,51     (7)  
 

Si%= (666,97 - 0,582 Ts)1/2- 2,02 - 2,5P%   (8) 
 

A számításokhoz a foszfor becsült értékét használják.  
 

2.3.1.   A csíraállapot minősítésének módszerei 
 

Grafitos kristályosodás esetén az eutektikus dermedést kísérő túlhűlés 
közvetlenül összefügg az öntöttvas csíraállapotával. Kedvezőbb csíraállapot esetén a 
kristályosodás kisebb túlhűléssel indul meg [5].  A 7. ábrán termikus elemzéssel felvett 
hipoeutektikus szürke töretű öntöttvas lehűlési görbéi láthatók, módosítás előtt, és 
módosítás után. A módosítóanyag ebben az esetben Superseed volt, melynek az 
összetétele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ábra 

Szürke töretű hipoeutektikus öntöttvas lehűlési görbéi, módosítás előtt (alap) és  
módosítás után (Superseed) 

 
 A 7. ábrán látható, hogy a módosított, ebből következően kedvezőbb 
csíraállapotú öntöttvas eutektikus minimum hőmérséklete közelebb van az elméleti 
stabilis eutektikus hőmérséklethez (T(eut) stab), mint a módosítás nélküli. A kedvezőbb 
csíraállapotú öntöttvas kristályosodása az elméleti stabilis eutektikus hőmérséklethez 

Módosító anyag Si % Sr % Al % Ca % 
Superseed (SS) 73 -78 0,6 – 1,0 0,5 max. 0,1 
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képest kisebb túlhűléssel kezdődik meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az öntöttvas 
csíraállapotának meghatározása, valamint a módosítás hatékonyságának ellenőrzése 
szempontjából a termikus elemzés használható eszköz.  
 

2.3.2.   A beoltás hatékonyságának vizsgálata termikus elemzéssel Caspers szerint  
 

A beoltás hatékonyságának Caspers-féle minősítése két lehűlési görbe 
felvételével történik [16]: 

 
 1. Beoltás nélküli alapvas termikus analízisével 
 2. Beoltás utáni, módosított öntöttvas termikus analízisével 
 

A lehűlési görbék felvételével meg kell határozni az eutektikus kristályosodás 
minimum hőmérsékletét beoltás előtt (TE,min1) és a módosítás után (TE,min2). A két mért 
adatot egy konstans hőmérséklethez, 1150oC-hoz viszonyítva a következőképpen 
számítható ki a beoltás hatékonysága: 

    
2min

1min

1150
1150

E

E

B

A

T
T

T
T

−
−

=
Δ
Δ

    (9) 

 
Ha a hányados: 
• 1,5 - nél kisebb, akkor nem megfelelő a beoltás 
• 1,5 - 2,4 között van, akkor megfelelő csíraállapotú az öntöttvas 
• 2,4 -nél nagyobb, akkor a beoltás túl sok csírát eredményezett  (túloltás) 

A Caspers által megadott hányados, és az eutektikus cellák száma közötti 
viszonyt a 8. ábra szemlélteti. Az ábrán látható 1-4 tartományok jelentése a következő: 

1. Beoltatlan öntöttvas 
2. Gyengén beoltott öntöttvas 
3. Optimálisan beoltott öntöttvas 
4. Túl erősen beoltott öntöttvas 

A Caspers-féle túlhűlési hányados hiányossága abban rejlik, hogy csak a beoltás 
hatékonyságát minősíti. Nem veszi figyelembe az alapvas eltérő csíraállapotát és 
kémiai összetételét. Ugyanazt a túlhűlési hányadost különböző szilíciumtartalom és 
eltérő alapvas csírállapot esetén is el lehet érni, ezért ez a minősítés csak azonos 
olvasztási körülmények és viszonylag azonos betétanyagminőség esetén alkalmazható.  
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8. ábra 

A Caspers-féle túlhűlési hányados és az eutektikus cellaszám kapcsolata [6] 
 

 
2.3.3.   A relatív túlhűlési hányados meghatározása Döpp szerint  
 

Az öntöttvas a grafitos eutektikus kristályosodás közben a hűlési körülményektől 
és a csíraállapottól függően túlhűl az egyensúlyi eutektikus hőmérséklethez 
viszonyítva (4. ábra).  

A stabilis és a metastabilis egyensúlyi eutektikus hőmérséklet az öntöttvas 
összetételétől, ezen belül elsősorban a szilícium tartalomtól függ. A túlhűlési hányados 
az egyensúlyi stabilis és a mért stabilis eutektikus kristályosodási hőmérsékletek 
különbségének, valamint az egyensúlyi stabilis- és metastabilis eutektikus minimum 
hőmérsékletek különbségének a hányadosa. Meghatározásához szükséges a 
szilíciumtartalom ismerete és a grafitosan kristályosodó öntöttvas lehűlési görbéjéből 
meghatározott eutektikus minimum hőmérséklet. A 9. ábra a stabilis és a metastabilis 
eutektikus hőmérséklet változását szemlélteti a szilíciumtartalom függvényében, és a 
relatív túlhűlési hányados meghatározását, adott szilíciumtartalom esetén.   
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9. ábra 

A stabilis és metastabilis eutektikus hőmérséklet változása a szilíciumtartalom 
függvényében 

 
A relatív túlhűlés meghatározása R. Döpp szerint [17]: 
 

ΔTREL = (Te.eut.stabilis – T e.eut. stabilis mért)/ (Te.eut.stabilis - Te.eut.metastabilis) (10) 
ΔTREL = (T(1) - T(3))/ (T(1) - T(2))       (11) 

 
A Döpp által megalkotott relatív túlhűlési hányados kiegészíti a Caspers által 

megadott, beoltás hatékonyságát minősítő hányadost. Mivel az ötvözetlen öntöttvasak 
esetén a szilíciumnak van a legnagyobb hatása az eutektikus hőmérsékletre, így ennek 
hatását figyelembe veszi a minősítés során. A minősítés hibája az, hogy a stabilis és 
metastabilis eutektikus hőmérsékleteket csak a szilíciumtartalomból számolja a 
következő összefüggésekkel: 
 

Te.eut.stabilis= 1153+6,7Si%       (12) 
 

Te.eut.metastabilis= 1138,2-6,93(Si%+2,5P%)-1,717(Si%+2,5P%)2  (13) 
 
 A Döpp által ajánlott túlhűlési hányados és az öntöttvas tulajdonságai közötti 
összefüggések nem ismertek. Döpp a relatív túlhűlési hányadost, a Caspers – féle 
beoltás hatékonyságának vizsgálatára kifejlesztett módszer továbbfejlesztésére 
ajánlotta [17]. Részletes vizsgálatokat nem végeztek a túlhűlési hányados és az 
eutektikus cellaszám közötti kapcsolat meghatározására, és az öntöttvas tulajdonságait 
befolyásoló hatások kimutatására. 
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3. A csíraállapot minősítésére kifejlesztett saját módszer és mérőrendszer 
 

A korszerű, fokozott minőségi követelményeknek is megfelelő, állandó 
minőségben gyártható öntöttvasak előállításának kiemelten fontos tényezője a 
csíraállapot ismerete és a csíraállapothoz igazított beoltóanyag bevitel. Ehhez 
szükséges egy olyan minősítő módszer és mérőrendszer, amellyel a gyártás közben 
gyorsan és pontosan minősíthető az olvadék csíraállapota. A laboratóriumi és az üzemi 
kísérleteim célja az volt, hogy kidolgozzak egy olyan gyártásközi ellenőrző módszert, 
amellyel minősíthető az olvadék csíraállapota, továbbá kimutassam a minősítő 
módszer és az öntöttvas szilárdsági és szívóssági tulajdonságai közötti kapcsolatot.  

R. Döpp javaslata alapján a túlhűlési hányadosra vonatkozó elméletet 
továbbfejlesztve bevezettem a csíraképződési tényezőt (Döpp tiszteletére D-vel 
jelölve) és az ezzel történő olvadékminősítést. A csíraképződési tényező a mért stabilis 
és a mért metastabilis eutektikus hőmérséklet különbségének aránya az egyensúlyi 
(számított) stabilis és a mért metastabilis eutektikus hőmérséklet különbségéhez, 
százalékban kifejezve. 

 

A csíraképződési tényező meghatározása: 
 
D = 100 (Teut.stab. mért - Teut.metastab. mért)/ (Te.eut.stabilis számolt - Teut.metastab mért)   (14)
    

A csíraképződési tényező meghatározásához a hagyományos termikus elemzést ki 
kell egészíteni a tellúr nélküli tégelyben felvett lehűlési görbe eredményeivel. A 
kiértékelés a kéttégelyes termikus elemzés adatai alapján történik: 

1. A módosított öntöttvas metastabilis eutektikus hőmérsékletének meghatározása 
tellúros tégellyel. Ez a hagyományos termikus elemzés eredményének része. 

2. A módosított öntöttvas stabilis eutektikus hőmérséklet minimumának 
meghatározása tellúr nélküli tégellyel. 
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A csíraképződési tényező magában foglalja az eutektikus kristályosodás közben 

kialakuló túlhűlés (csíraállapot) és a kémiai összetétel hatását is, ezért alkalmas az 
olvadékminőség jellemzésére. Mivel a metastabilis eutektikus hőmérséklet és a stabilis 
eutektikus hőmérséklet meghatározása termikus elemzés segítségével történik, és csak 
az egyensúlyi stabilis eutektikus hőmérséklet az egyetlen számolt érték, a minősítés a 
lehető legkevesebb hibával terhelt. A vizsgálat alapján a karbon- és szilíciumtartalom 
is meghatározható. 

A csíraképződési tényező értéke elméletileg 0-100 között változik. A 
csíraképződési tényező alkalmazásához szükséges az olvadék minőségét jellemző 
paraméterek és a tényező értéke közötti kapcsolat ismerete. Ennek érdekében 
vizsgálatokat végeztem, üzemi körülmények között. 

A csíraképződési tényező értékei és az öntöttvas csíraállapota közötti kapcsolatot 
a 10. ábrán mutatom be. 
 

10. ábra 
A csíraképződési tényező és az öntöttvas csíraállapota közötti kapcsolat 

 
 Adott kémiai összetétel esetén, minél kedvezőbbek a grafitos eutektikum 
kristályosodásának a feltételei, minél nagyobb a kristálycsírák száma, annál nagyobb 
az öntöttvas mért stabilis és mért metastabilis eutektikus hőmérséklete között a 
különbség, annál nagyobb a csíraképződési tényező. A csíraképződési tényező és az 
eutektikus cellaszám kapcsolatát a 11. ábra szemlélteti. (Az öntöttvas összetételét és az 
olvasztás körülményeit a 3. táblázat tartalmazza.) 
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11. ábra 

A csíraképződési tényező és az eutektikus cellaszám kapcsolata 
 

 A csíraszegény olvadékból az eutektikum nagy túlhűléssel kristályosodik, nagy a 
kifehéredés veszélye. A csíraképződési tényező az ilyen beoltás nélküli öntöttvasaknál 
20 alatt van és az eutektikus cellák száma a 30 mm átmérőjű, homokformába öntött 
rúd esetén nem éri el a 400-at, (11. ábra „A” területe).  Nem kellő hatékonyságú  
beoltás és kevés csíra esetén a csíraképződési tényező 20-40 közötti. A karbidos kéreg 
kialakulásának a veszélye még ebben az esetben is nagy, és az öntöttvas 
grafitszerkezete kedvezőtlen. Az eutektikus cellaszám 400 és 600 közötti (11. ábra „B” 
területe). A jó csíraállapotú öntöttvasak esetén a csíraképződési tényező értéke 40-60 
között van. Ekkor az eutektikus cellák száma 600 és 800 között van (11. ábra „C” 
területe). A 60 fölötti csíraképződési tényező esetén „túloltásról” (túlzott mennyiségű 
beoltóanyag beviteléről) beszélünk, mely szintén kedvezőtlen és elkerülendő. Ekkor az 
eutektikus cellák száma 800 fölötti. A túloltás esetén nem csak pazaroljuk a 
beoltóanyagot, hanem a túl sok csíra esetén megnő a porozitás kialakulásának a 
veszélye [16]. 
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3.1.   A kémiai összetétel és a csíraképződési tényező meghatározása valós 
időben az ADAM 4000 rendszerrel 

 
 A csíraképződési tényező meghatározása kéttégelyes termikus elemzéssel 
történik, számítógépes adatgyűjtéssel. A mérésekhez 2 darab Quik-Cup típusú 
héjhomokból készült tégelyt használtam. A Quik-Cup tégelyben a Cromel-Alumel 
hőelem egy 2 mm átmérőjű, vékonyfalú kvarccsőben, keresztirányban helyezkedik el. 
A mérőtégely térfogata 45 cm3, melybe ~300g olvadék önthető. Az öntöttvasak CEL, 
C%, Si% meghatározásához a tégely aljába gyárilag egy tellúr cseppet helyeznek el, 
míg a tellúr nélküli tégelyben a kristályosodás a stabilis rendszer szerint megy végbe.  

A méréseknél a hőelemet az ADVANTECH cég ADAM 4018-as típusú, 
nyolccsatornás, 16 bit felbontású hőmérsékletmérő moduljához csatlakoztattam, amely 
elvégezte a digitalizálást, a nullpont-kompenzációt, és a hőmérséklet értékeket 0,1 °C 
pontossággal továbbította a számítógépnek. A számítógépes adatgyűjtés az 
ADVANTECH cég GENIE szoftverével történt. A mérési eredmények regisztrálása 1 
másodperces intervallumonként történt, 2 csatornán. A mérőrendszer vázlata a 12. 
ábrán látható. 

Az adatok kiértékelése, regisztrálása és a számítások elvégzése az 
ADVANTECH cég GENIE programjával történt, melyhez az Miskolci Egyetem 
Automatizálási Tanszékével együttműködve alkalmazói program lett kifejlesztve. 

Mérés közben a 13. ábrán látható mérőpanelen követhető mindkét próba 
lehűlési görbéje, a mért és a kiértékeléshez meghatározott jellemző 
hőmérsékletértékek: a maximális hőmérséklet, a likvidusz hőmérséklet, az eutektikus 
minimum és az eutektikus maximum hőmérséklet. Középen a tellúrtartalmú, alul a 
tellúr nélküli tégelybe öntött próba adatai láthatók. A tellúrtartalmú tégely adataiból 
számolja a program a karbon és szilíciumtartalmat, és a likvidusz-karbon egyenértéket 
(CEL), valamint a tellúr nélküli próba eutektikus minimum hőmérsékletének 
meghatározása után számítja a csíraképződési tényezőt (D). A foszfortartalom a mérés 
előtt beállítható.  
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12.  ábra 
A  mérőrendszer elvi vázlata 

 

 
13. ábra 

A mérés során látható mérőpanel, a mért és a számított értékekkel 
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3.2.  A csíraképződési tényező gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 
 
 A csíraképződési tényező alkalmazásával minősíthető, azonos alapvas esetén a 
különböző összetételű beoltóanyaggal kezelt öntöttvasak csíraállapota. Ennek 
kimutatása érdekében laboratóriumi vizsgálatokat végeztem. A kísérletek során az 
azonos (0,3 %) mennyiségben adagolt különböző módosítóanyagok csíraképződési 
tényezőre (csíraállapotra) gyakorolt hatását vizsgáltam. A vizsgálat során alkalmazott 
módosítóanyagok összetételét a 2. táblázat tartalmazza. 
 

2.táblázat   Különböző módosítóanyagok kémiai összetétele 
Módosító anyag Si % Sr % Al % Ba % Ca % 
Foundrisil (FeSi75) 75 ± 2  max. 1,25 1,0 ± 0,25  max. 1± 0,25 
Superseed (SS) 73 -78 0,6 – 1,0 0,5  max. 0,1 
Barinoc 72  0,87 2,61 1,38 
Zircinoc 73 ± 3  1,25 2,0 2,25 ± 0,25 

 
 

Az 50 kg-os középfrekvenciás indukciós kemencében olvasztott öntöttvas 
kémiai összetétele: C:3,3 %; Si:1,86 %; Mn:0,23 %; P:0,06 %; S:0,05 % volt. A 
módosítást az 1420 ±10 °C hőmérsékletű olvadéknak az öntőkanálba csapolása közben 
végeztem el. A termikus elemzéssel meghatározott csíraképződési tényező különböző 
beoltóanyagok esetén mért értékeit a 14. ábra szemlélteti. 

Az alapvas 30 fölötti csíraképződési tényezője az olvadék viszonylag magas 
szilíciumtartalmával hozható kapcsolatba. A legnagyobb csíraképződési tényező 
értéket Superseed adagolásnál kaptam. A további beoltó anyagok hatása nem tért el 
lényegesen egymástól. 
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14. ábra 
Különböző beoltóanyagok alkalmazásával kapott csíraképződési tényező 

 
 Ezzel a módszerrel meghatározható a gazdasági és technológiai szempontból 
optimális beoltóanyag típusa és mennyisége, melynek használatával biztosíthatók az 
előírt tulajdonságok, és a csíraképződési tényező folyamatos mérésével ellenőrizhető 
és dokumentálható a beoltóanyag megfelelő alkalmazása. 

3.3.  Üzemben alkalmazott beoltás hatékonyságának ellenőrzése 
 
 Az üzemi kísérlet során a vizsgálat célja az volt, hogy a kupolókemencében 
olvasztott ÖV 250-es minőségű öntöttvas esetén kimutassam, hogy a különböző 
mennyiségben adagolt módosító anyag milyen hatással van a csíraképződési 
tényezőre. A vizsgált adagok kémiai összetétele az anyagminőségnek megfelelően az 
előírt értékeken belül volt: C:3,2-3,5 %; Si:1,6-2,0 %; Mn:0,6-0,9 %; P(max):0,10 %. 
Minden adag Superseed (összetételét a 2. táblázat tartalmazza) és FeSi75 módosító 
anyaggal lett kezelve csapolás közben. A vizsgált minták esetében a Superseed 
mennyisége azonos volt (1500kg olvadékhoz 3,2kg ≅ 0,2%), csak a FeSi75 
mennyisége változott.  

Az 15. és 16. ábrán a vizsgált adagok csíraképződési tényező értékeinek a 
változása látható a különböző mennyiségben adagolt FeSi75, valamint a Si% és a 
grafitosodási hajlam (K) függvényében.  
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15.  ábra 
A módosító anyag mennyiségének és a szilíciumtartalomnak a hatása a csíraképződési 

tényezőre 
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16.  ábra 

A módosító anyag mennyiségének hatása a csíraképződési tényezőre különböző 
grafitosodási hajlam esetén 
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Grafitosodási hajlam: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=

%%3
51%

3
4

SiC
SiK     (15) 

   
A 15. és 16. ábra alapján megállapítható, hogy adott szilíciumtartalom vagy 

grafitosodási hajlam esetén ahhoz a próbához tartozik magasabb csíraképződési 
tényező, tehát kisebb túlhűlés és kedvezőbb csíraállapot, amelyikhez nagyobb 
mennyiségben lett adagolva a FeSi75 módosító anyag. A másik tapasztalat az, hogy 
azonos mennyiségben adagolt beoltóanyag esetén annak az adagnak nagyobb a 
csíraképződési tényezője, amelyiknek nagyobb a szilíciumtartalma illetve a 
grafitosodási hajlama. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a kupolókemencében 
olvasztott öntöttvas csíraállapotát nagymértékben befolyásolja az alapvas kémiai 
összetétele is. Tehát módosítás előtt ellenőrizni kell a kémiai összetételt, és ennek 
függvényében adagolni a módosító anyagot. Ezáltal elérhető a beoltóanyag optimális 
mennyisében történő felhasználása, úgy, hogy az olvadékban kellő számú csíra legyen 
jelen és a kristályosodás körülményei  megfeleljenek a kívánalmaknak.  
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3.5.  Összefoglalás, új tudományos eredmények 1. 
 
• Az öntöttvas olvadék csíraállapotának minősítésére bevezettem R. Döpp 

elméletét továbbfejlesztve, a kéttégelyes termikus analízissel meghatározható 
csíraképződési tényezőt (D), mely a mért stabilis és a mért metastabilis 
eutektikus hőmérsékletek különbségének aránya az egyensúlyi (számított) 
stabilis és a mért metastabilis eutektikus hőmérsékletek különbségéhez, 
százalékban kifejezve.  

 
A csíraképződési tényező meghatározása: 
 

D = 100 (Teut.stab. mért – T eut.metastab. mért)/ (Te.eut.stabilis számolt - Teut.metastab mért) 
       

Te.eut.stabilis számolt: Egyensúlyi (számított) stabilis eutektikus hőmérséklet: 

1153oC + 6,7 Si% 
Teut.stab. mért: Mért stabilis eutektikus hőmérséklet  
Teut.metastab mért: Mért metastabilis eutektikus hőmérséklet  

 
• Meghatároztam a csíraképződési tényező és az eutektikus cellaszám 

kapcsolatát. Megállapítottam, hogy az indukciós kemencében olvasztott, Ø 30 
mm-es homokformába öntött próbatestek esetén: 

 

• 20 alatti csíraképződési tényező értékek esetén az olvadék csíraállapota nem 
megfelelő, az eutektikus cellák száma 400 db/cm2 alatt van. Ez a beoltatlan 
öntöttvasakra jellemző és nagy a metastabilis kristályosodás veszélye. 

• 20 – 40 közötti csíraképződési tényező értékek esetén a csírák száma még 
mindig nem éri el az optimális értéket. Az eutektikus cellák száma 400 – 600 
db/cm2 között van. Ez a magas szilíciumtartalmú jó induló csíraállapottal 
rendelkező alapvasak, illetve a rosszul beoltott öntöttvasak tartománya. 

• 40 – 60 közötti csíraképződési tényező értékek esetén optimális a csíraállapot, 
az eutektikus cellák száma 600 – 800 db/cm2 közötti. Ez az optimálisan beoltott 
öntöttvasak tartománya. 

• 60 fölötti csíraképződési tényező értékek esetén az olvadékban túl sok csíra 
található, az eutektikus cellák száma 800 db/cm2 fölötti. Ekkor a túloltás 
következtében megnő a porozitás kialakulásának a veszélye 
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4.  A lemezgrafitos öntöttvas hajlító vizsgálatának, a maradó öntési feszültség 
meghatározásának és a törésmechanikai vizsgálatok elméleti háttere 

 
 Az üzemi kísérletek során az olvadékkezelések csíraállapotra gyakorolt hatását 

vizsgáltam és a csíraképződési tényező alkalmazásával vizsgáltam a csíraállapot és a 
felhasználás szempontjából fontos más tulajdonságok kapcsolatát. A kísérletek során 
vizsgáltam a kémiai összetételt, a mechanikai tulajdonságokat (Brinell-keménység, 
szakítószilárdság), a hajlítóvizsgálatból meghatározható paramétereket, külön öntött 
technológiai próbatesttel a maradó öntési feszültségre való hajlamot, a 
törésmechanikai vizsgálattal meghatározható jellemzőket, képelemző berendezéssel a 
grafitszerkezetet, és kerestem a kapcsolatot a különböző paraméterek között. A 
következő fejezetekben összefoglalom az elvégzett vizsgálatok elméleti hátterét és a 
minősítő módszereket. 
 

 
4.1.  Lemezgrafitos öntöttvas vizsgálata hajlítókísérlettel  
 

A hajlítóvizsgálat vázlatát téglalap alakú próbatest esetén a 17. ábra szemlélteti 
[18]. 
 
Az ábrán látható jelölések: 
a a próbadarab vastagsága    10 mm 
b a próbadarab szélessége    20 mm 
L az alátámasztó görgők távolsága   200 mm 
D az alátámasztó görgők átmérője   20 mm 
F terhelő erő      (N) 

 
17. ábra 

A hajlítóvizsgálat vázlata 
 

4.1.1.   A hajlítóvizsgálat kiértékelése 
 
 A hajlítószilárdságot külön öntött, nyers felületű próbatesteken kell vizsgálni. A 
próbatestek és a vizsgálóberendezés előírásait az MSZ 2604-75-ös szabvány 
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tartalmazza. A gyakorlatban a leggyakrabban a 30 mm átmérőjű, 650 mm hosszú 
külön öntött próbatestet alkalmazzák, mivel a hajlítószilárdság elvégzését követően, a 
megmaradt darabokból kimunkálható a szabványos szakítópálca. A szabvány 
megengedi az ajánlottaktól eltérő méretű próbatest alkalmazását, de ekkor is be kell 
tartani az alátámasztó görgők előírt távolságát, mely: L = 20 * d  (mm). 
 

A mért F erő és f behajlási értékek ismeretében a számítások a következő 
képletekkel végezhetők el. 

A hajlítószilárdság Rmh, a hajlító nyomatékból Mmh és a keresztmetszeti 
tényezőből Kx határozható meg a következő módon: 
  

   R
M
Kmh

mh

X

=   (N/mm2)     (16) 

A hajlító nyomaték és a keresztmetszeti tényező meghatározása a 18. ábra 
alapján követhető nyomon. 
 
 
 

 
18. ábra 

A hajlító nyomaték meghatározása [19] 
 

  
2

*
2

lFM mh =         (17) 

 
ahol: 

F: maximális törő erő     (N) 
l: alátámasztási távolság      (mm) 
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Négyzet alakú keresztmetszet esetén a keresztmetszeti tényező: 
 

  K a b
X =

* 2

6
        (18) 

 
ahol: 
a: a téglalap szélessége a törés mentén (mm) 
b: a téglalap vastagsága a törés mentén (mm) 
 

Ezen értékek behelyettesítésével: 
 

Hajlítószilárdság: 2**2
**3
ba
lFRmh =     (N/mm2)   (19) 

 

A behajlás vizsgálata: 
A kör, illetve a négyzet keresztmetszetű rudak rugalmas behajlása:  
 

  EI
lFf h

**48
* 3

=     (mm)    (20) 

  
ahol : 
Fh:  a törést okozó erő,    (N) 
l : az alátámasztás köze,   (mm) 
I : az inercianyomaték,    (mm4) 
E : a rugalmassági modulus.   (N/mm2) 
Párhuzamos oldalú keresztmetszeteknél az inercianyomaték: 
 

  
12
* 3baI =      (mm4)    (21) 

 
Mivel az öntött próbatestek esetén kismértékű keresztmetszet eltérés keletkezik, 

ezért az ún. korrigált keresztmetszetre vonatkoztathatjuk a behajlást: 
 

  
nn

tt

ba
baff

*
**

3
, =    (mm)    (22) 

 
ahol : 
an, bn : a próbatest névleges szélessége, vastagsága 
at,   bt:  a vizsgált próbatest szélessége, vastagsága 
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A 20. képletből meghatározható a rugalmassági modulusz: 
 

Rugalmassági modulus: 
fI

lFE
**48

* 3

=   (N/mm2)   (23) 

4.2.  Visszamaradó öntési feszültség vizsgálata 
 
 A rideg anyagból gyártott öntvényben a megszilárdulás közben és az utána 
következő lehűlés folyamán feszültségek keletkeznek. Ez a jelenség azzal 
magyarázható, hogy minden öntvény zsugorodik, és minden öntvényben 
hőmérsékletkülönbség keletkezik. Ha a lehűlés folyamán az öntvény képlékeny 
alakváltozásra nem képes részeiben rugalmas alakváltozás közben belső feszültségek 
halmozódnak fel, akkor ez a visszamaradó feszültség csökkenti az öntvény szerkezeti 
szilárdságát. Kedvezőtlen körülmények között (ütés, hirtelen terhelés) a 
felhalmozódott rugalmas feszültségek elősegíthetik az öntvény törését. Ezen kívül a 
visszamaradó öntési feszültséggel terhelt öntények megmunkálása során a méretüket 
változtatják és bekövetkezik az öntvények vetemedése. Az öntvényekben 
felhalmozódott rugalmas feszültségek következtében az öntvények alakjukat hosszú 
időn keresztül kis mértékben változtathatják, és a rugalmas erők által előidézett 
vetemedés veszélyezteti a készremunkált öntvények méretpontosságát. [20] 
 
A visszamaradó öntési feszültség keletkezésének okai a következők lehetnek: 
 
- A különböző falvastagságú öntvényrészek eltérő lehűlési sebességéből, azaz az 

öntvény egyes tartományai között fellépő hőmérsékletkülönbségekből származó 
maradó öntési feszültség. 

- A forma gátolja az öntvény szabad zsugorodását. Minél nagyobb a zsugorodást 
gátló felület, és minél szilárdabb a forma és a mag, annál kisebb az öntvény 
zsugorodása, és annál nagyobb az öntvényben keletkező feszültség. 

- A többfázisú anyagoknál (pl. ferrit, cementit, maradék ausztenit) az egyes fázisok 
egymástól eltérő hőtágulási tulajdonságai (hőtágulási együtthatói) miatt, és ezek 
anizotróp viselkedése miatt keletkezhet visszamaradó öntési feszültség. 

- A fém kristályrács hibái által okozott visszamaradó öntési feszültség. 
- Az öntöttvas különböző fázisainak fajtérfogata igen eltérő egymástól, így a 

fázisátalakulásokkal kapcsolatban rugalmas alakváltozások, ennek következtében 
feszültségek keletkeznek. 

 
4.2.1.  A visszamaradó öntési feszültség meghatározása technológiai próbatesten 
 
 Az öntvényekben keletkező maradó öntési feszültség mérése rendkívül 
bonyolult és nehezen kivitelezhető feladat. Ezért a törvényszerűségek, összefüggések 
megállapítására egyszerű próbatesteken végeznek méréseket. Összefüggéseket lehet 
keresni a kémiai összetétel függvényében a maradó öntési feszültség, a rugalmas 
alakváltozás és a vetemedés okainak felderítésére. Az öntési feszültségeket 
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leggyakrabban feszültségrácsokon és egyéb egyenlőtlen falvastagsággal kiképzett 
technológiai próbákon lehet tanulmányozni. Az egyik szabványos próbatest rajza a 19. 
ábrán látható. A lehűlés során a két szélső vékony rúd dermedése sokkal gyorsabban 
megy végbe, mint a középső rúdé. Ennek következtében a középső rúdban 
húzófeszültség, a szélső rudakban nyomófeszültség, az összekötőelemben 
hajlítónyomaték ébred. A feszültségrácsban képződött maradó öntési feszültség 
nagyságából következtethetünk a falvastagságkülönbség által okozott feszültség 
nagyságára. Az öntési feszültség értékét úgy határozzuk meg, hogy a középső, 
vastagabb öntvényrészt a rugalmas húzófeszültség hatása alól felszabadítjuk, lassan 
elfűrészeljük, majd egy bizonyos csökkent keresztmetszetnél a visszamaradt 
feszültségek hatására elszakad. Ezt a felületet megmérjük, majd a vastagabb rúdból 
kimunkált szakítópróbatestnek megállapítjuk a szakítószilárdságát.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ábra 
A maradó öntési feszültség meghatározására alkalmas technológiai próbatest 

 
Az adatok ismeretében az öntési feszültséget az alábbi képlettel lehet 

meghatározni: 
 

0

1*
A
ARmm =σ    (N/mm2)    (24) 

 
σm :  Maradó öntési feszültség, N/mm2 
Rm :  A középső rúdból kimunkált szakítópróbatest szakítószilárdsága, N/mm2 
A0: A középső rúd kiinduló keresztmetszete, mm2 
A1: A szakadási felület, mm2 
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A 20. és a 21. ábrán a feszültségrács szimulációjának eredménye látható.  A 

szimuláció igazolja azt, hogy a középső rúd lassabban dermed, és azt is, hogy a vastag 
rúdban húzófeszültség, a két szélső vékony rúdban nyomófeszültség, az 
összekötőelemben pedig hajlítónyomaték alakul ki 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. ábra 

A feszültségrács dermedésének szimulációja [21] 

21. ábra 
A feszültségrácsban kialakult maradó öntési feszültség szimulációja [21] 
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4.3.  Törésmechanikai vizsgálatok  
 

A törésmechanikai vizsgálattal a repedések továbbterjedésével szembeni 
ellenálló képesség határozható meg, ami a lemezgrafitos vasöntvények 
tönkremenetelével összefüggő jellemző. 
  A törésmechanikai vizsgálatok esetében a 22. ábrán látható módon, a szabvány 
szerint kialakított próbatesten egy bemetszést végzünk, majd lemezgrafitos öntöttvas 
esetén a darabot előrepesztés nélkül, állandóan növekvő erővel terheljük. A terhelés 
hatására a repedés instabilan továbbterjed, majd eltörik a próbatest. A vizsgálat közben 
mérjük a terhelő erőt és a repedés szétnyílását [22]. 

.  
22. ábra 

Szabványos törésmechanikai vizsgálatra kialakított próbatest 
 

A próbatest méretei: 

• hossza 80 mm, 
• szélessége 20 mm, 
• magassága 10 mm, 
• bemetszés mélysége 7,36R. 



 37

 

4.3.1.  Törésmechanikai vizsgálattal meghatározott jellemzők 
 
1. Repedéskinyílás (δ) 

A repedés felületeinek megállapodás szerint a repedéstőben, a repedés síkjára 
merőleges, mm-ben mért elmozdulása. 
 
2. Kritikus repedés kinyílás (δc) 

Az instabil repedésterjedés kezdetéhez tartozó repedéskinyílás. Értéke függ a 
próbatest méretétől. 
 
3. Feszültség intenzitási tényező (K, KI, KII, KIII ) (N/mm3/2) 

A feszültség intenzitási tényező a repedés csúcsának környezetében jellemzi a 
feszültségmezőt, amelynek általános esetben használt jelölése a K. Mivel a repedést 
határoló két felület egymáshoz viszonyított elmozdulása szerint megkülönböztetünk a 
23. ábrán látható nyitó (I), csúszó (II) és tépő (III) terhelésmódot, ezért az egyes 
terhelési módok megkülönböztetése a feszültség intenzitási tényező jelölésében is 
megjelenik. Az I. terhelésmódban KI, a II. terhelésmódban KII, míg a III. 
terhelésmódban KIII a terhelés intenzitási tényező. 
 

23. ábra 
A nyitó(I), csúszó(II) és tépő(III) terhelésmódok 

 
4. Törési szívósság (KIC) 

A feszültségintenzitási tényezőnek az a kritikus értéke, ahol az instabil 
repedésterjedés síkbeli alakváltozási állapotban kezdődik meg. Az anyag 
repedésterjedéssel szembeni ellenállását kifejező anyagjellemző, amelynek értéke 
független a próbatest méretétől. 
 
5. Egyezményes törési szívósság (KQ) 

Ha mérés és a repedés létrehozásának a körülményei, valamint a próbatest 
méretei megfelelnek a szabványban előírtaknak, akkor a törési szívósság és az 
egyezményes törési szívósság egyenlőnek tekinthető. KQ=KIC 
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6. Törési szívósság a legnagyobb terhelés pontjában (KC) 

Mivel kísérleteim során eltértem a szabványban előírtaktól, oly mértékben, 
hogy nem alkalmaztam a szabványosan kimunkált próbatesten előrepesztést, ezért 
bevezettem egy KC szívóssági tényezőt, melynek azonos a képlete az egyezményes 
törési szívóssággal, annyi különbséggel, hogy az FQ, helyett Fm szerepel.  
 
 

A törésmechanikai vizsgálat során terhelőerő-szétnyílás diagram kerül 
felvételre, mely a 24. ábrán látható. 
 

 
24. ábra 

A törésmechanikai vizsgálat során regisztrált erő-szétnyílás diagram 
 

  A vizsgálat során meghatározott erő-szétnyílás diagram alapján 
megállapítható, hogy kis terhelés hatására az erő-szétnyílás görbe pontjai egy 
egyenesen vannak, majd növekvő erő következtében a kezdeti egyenestől a görbe 
eltér, elhajlik egészen a terhelés megszüntetéséig. Az Fm pont a legnagyobb terhelési 
pontot jelöli. A 24. ábra „1” jelű egyenese, a görbe rugalmas szakaszának a 
meghosszabbítása. A 24. ábra „2” jelű egyenese, pedig az Fm legnagyobb terhelés 
pontjából az „1” jelűvel párhuzamosan húzott egyenes, mely metszi az x tengelyt. Ez a 
metszéspont két részre osztja a teljes szétnyílást. A teljes szétnyílást Vm-el, a maradó 
szétnyílás szakaszát Vmp-vel jelölik. 
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A törési szívósság számítása: 
 

A KIC értéke a regisztrált erő-alakváltozás alapján határozható meg.  A KIC 
meghatározásának első feltétele az, hogy: 
 

1,1≤
Q

C

F
F

        (25) 

Amennyiben ez teljesül, akkor számítható a KQ, vagyis az egyezményes törési 
szívósság a következők szerint: 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
W
aY

WB
F

K Q
Q *

* 5,0   N/mm3/2  (26) 

ahol: 
  
FQ: az egyezményes kritikus terhelés, N 
B: a próbatest magassága, mm 
W:  a próbatest  szélessége, mm 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
W
aY  a próbatestre jellemző állandó, melynek értéke próbatest típusoktól függően 

eltérő 
Az általam alkalmazott TPB próbatest esetében, ha L/W=4 (ahol L az alátámasztási 
köz): 
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w
a

W
aY  (27) 

 
A kritikus repedés kinyílás meghatározása (δc) 
 
A kritikus repedés kinyílás a rugalmas és a maradó repedés kinyílás összege 
 

cpcec δδδ +=         (28) 
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a repedés kinyílás egyezményes rugalmas összetevője: 
 

( )
2,0

22

*2
1

p

C
ce RE

K ν
δ

−
=         (29) 

 
a repedéskinyílás egyezményes maradó összetevője: 
 
 

aW
Za

vcp
cp

−
+

+
=

5,21
δ         (30) 

 
ahol: 
KC:  Feszültség intenzitási tényező 
E:  rugalmassági modulusz 
Rp0,2:  egyezményes folyáshatár, de mivel a lemezgrafitos öntöttvasnak nincs mérhető 

folyáshatára, ezért számításaim során a szakítószilárdság értékeket 
helyettesítettem be. Rp0,2=Rm 

ν:  Poisson tényező 
vcp:  az elmozdulás maradó összetevője 
a :  a bemetszés mélysége 
W:  a próbatest szélessége 
Z:  mérőék magassága 
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4.3.  Lemezgrafitos öntöttvas grafitszerkezetének minősítése képelemzéssel 
 

 Az öntöttvas minősítését az MSZ ISO 945:1993 és az MSZ 5716:1974 
szabvány szerint végzik. E szabványok a vasöntvényeket a grafit és a fémes alapanyag 
alapján minősíti. A grafit minősítése magában foglalja a grafit alakjának, méretének és 
a lemezgrafit eloszlásának meghatározását. Ez egy összehasonlítási eljáráson alapuló 
minősítés, mely során a próbatest grafitszerkezetét összehasonlítják egy 
mintaképsorozattal. A grafit alakjának, méretének és eloszlásának meghatározását 
100-szoros nagyítású maratlan csiszolaton végzik. A minősítés során a grafit alakját az 
egyenes vonalú lemezestől a szabályos gömb alakig, tíz csoportba lehet besorolni. A 
lemezes grafit méretét a lemezek µm-ben mért közepes hosszával jellemezzük, mely 
szintén tíz csoportba sorolható be. A grafitlemezek eloszlása hat csoportba sorolható 
be, az egyenletes eloszlástól a dendritközi lemezes eloszlásig. 

 Mivel a minősítés alapja az összehasonlítás, így nagymértékben meghatározza a 
minősítés pontosságát a vizsgáló személy gyakorlata, és számos paraméter eldöntése a 
vizsgáló személy szubjektivitásán múlik. A képelemzés során minimálisra 
csökkenthető a vizsgáló személy szubjektumának hatása és olyan paraméterek is 
meghatározhatók, melyek a hagyományos grafitminősítés során nem.  
 
 A képelemzés során az alábbi lépéseket végezzük el [23]: 

1. A képek érzékelése és rögzítése. 
2. A képek digitális feldolgozása, a lényeges információk kiemelése. 
3. A képeken található, vizsgálni kívánt objektumok 

megkülönböztetése, a háttértől való eltávolítása. 
4. A bináris képek átalakítása, a mérés előkészítése. 
5. Mérés végrehajtása. 
6. Az eredmények elemezése. 

 
A képfeldolgozásnak és a képelemzésnek számos módszere lehetséges ezért én 

csak az általam végrehajtott lépéseket ismertetem. A minősítés első lépéseként a 
szabványban előírtak szerint három jellemző képmezőről készítettem digitális 
fényképet.  Mivel a digitalizált képek gyakran nem olyan minőségűek, hogy bármiféle 
átalakítás nélkül méréseket végezhessünk rajtuk (elektromos zaj, szennyeződés, 
csiszolási hibák stb.), ezért szükséges „kijelölnünk”, detektálnunk a kép általunk 
vizsgálni kívánt tartományait, amelyeket azután számszerűen jellemezhetünk. Ezt 
nevezzük bináris képpé alakításnak, vagy szegmentálásnak, és többnyire – mivel ez a 
legkézenfekvőbb megoldás – egy-egy szürkeségi szint alatti, illetve feletti képpontok 
elkülönítését értjük alatta. Ekkor a szürkekép-átalakító műveletek célja, hogy az 
objektumokat, amelyeket mérni kívánunk egy szürkeségi szintre hozzuk, esetleg egy 
szürkeségi szinttartományba transzformáljuk [24].  

A vizsgálataim során, a Fémtani Tanszéken található LEICA MEA, REICHERT 
MD 4000E Quantimet 550 MW típusú képelemző berendezést használtam. Az általam 
vizsgált lemezgrafitos öntöttvasról készített felvételeknél a lemezgrafit és a fémes 
alapanyag (háttér) elkülönítése volt a cél. Ehhez a fill black műveletet alkalmaztam.  A 
fill műveletek (fill black, fill white) az opening vagy a closing transzformációk 



 42

második lépéseként a megfelelő geodézikus transzformációt hajtják végre, azaz 
például a fill black művelet a dilatáció – geodézikus erózió lépéssorozattal 
egyenértékű, és mint a neve is sugallja a kép sötétebb „lyukait” tölti ki környezetük 
szintjével.  

4.3.1.  Bináris mérések a képelemzővel átalakított grafitképen 
 

 A szürkekép képfeldolgozását követően detektáltam a képet, és bináris 
méréseket végeztem a látótér átlagadatai, és a mérni kívánt objektumok egyedi 
paraméterei alapján. A látótér átlagadatainak meghatározásakor a következő 
paramétereket mértem [24]: 

• Terület: A mérőkereten belül detektált képpontok darabszáma. 
• Kerület: A mérőkereten belül detektált és nem detektált objektumok 

közötti határvonal hosszúsága. 
• Vízszintes metszésszám: A mérőkereten belül detektált objektumokon 

keresztül húzott vízszintes húrok (szakaszok) kezdőpontjainak 
darabszáma. 

• Függőleges metszésszám: A mérőkereten belül detektált objektumokon 
keresztül húzott függőleges húrok (szakaszok) kezdőpontjainak 
darabszáma. 

• Darabszám: A mérőkereten belül megkülönböztethető objektumok 
(grafitlemezek) darabszáma. 

• Átlagos húrhosszúság (L3): A detektált objektumokba húzott vízszintes 
húrok átlagos hosszúsága. 

 
Ezen adatokból más jellemző paraméterek is származtathatók, úgymint [23]: 
 

• Területarány: A detektált objektumok látótéren belül mért összes területe 
osztva a mérőkeret nagyságával 

• Átlagos húrméret: A detektált területet osztjuk a vízszintes 
metszésszámmal, (mm). 

• Fajlagos felület: A vizsgált fázis fajlagos felülete a síkmetszet 
területegységre eső kerületéből számítható: 

AV LS ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
π
4   (1/mm)  (31) 

• Részecskék közötti átlagos szabad úthossz: A vizsgált objektumok 
(grafitlemezek) közötti átlagos távolságot adja meg 

V

A

S
A−

=
14λ   (mm)   (32) 

ahol AA a második fázis területaránya, SV pedig a fajlagos felülete. 
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5.  Kísérleti körülmények 
A vizsgálatok során kiemelt cél volt az, hogy a fémkezelések hatását kimutassam 

minél több felhasználás szempontjából fontos tulajdonságra, és ezek már az öntés előtt 
előre jelezhetők legyenek. 

 Az üzemi kísérletek során a 80% acélhulladékból és 20% öntödei nyersvasból 
összeállított betétanyag megolvasztása két db. 6 tonna/óra névleges teljesítményű, 
középfrekvenciás indukciós kemencében történt. A vizsgált öntöttvas adagok kémiai 
összetételét a 3. táblázat tartalmazza: 

 
3.táblázat  A vizsgált öntöttvasak jellemző kémiai összetétele 

Kémiai elem Anyagminőség 
Öv 300 Öv 200 

C 3,0-3,15 3,2-3,45 
Si 1,15-1,5 1,4-1,9 

Mn 0,6-0,8 0,6-0,8 
P 0,04-0,07 0,04-0,07 
S 0,02-0,06 0,02-0,06 
Sc 0,77-0,84 0,85-0,95 

 
 

Az olvadékkezelés az öntőüstbe történő öntés közben történt, nagy hatásfokú, 
bárium tartalmú beoltóanyaggal, 0,2-0,3%-os mennyiségben. 
 
A báriumtartalmú beoltóanyag kémiai összetétele: 
 

Si% Ba% Al% Ca% Fe% 
64-70 ~2 ~1,5 ~1 Maradék 

 
A csapolást követően termikus elemzéssel meghatároztam a lehűlési görbéket 

tellúros (metastabilis kristályosodású) és tellúr nélküli (stabilis kristályosodású) 
tégelyben.  
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Ezekből a következő értékeket rögzítettem: 
 

CEL (Likvidusz-carbon egyenérték) 
C% 
Si% 
Likvidusz hőmérséklet 
Metastabilis eutektikus hőmérséklet  
Stabilis eutektikus hőmérséklet minimuma 
Stabilis eutektikus hőmérséklet maximuma 

 
A termikus elemzés eredményei alapján meghatároztam a csíraképződési tényező 

(D) értékét. 
A kísérleti adagoknál rögzítettem az előírt üzemi vizsgálatok (spektrométeres 

elemzés, ékpróba) eredményeit és öntöttem egy feszültségrácsot (Ø 32/12) és a 
hajlítóvizsgálathoz kialakított „négypálcás” próbát, mely a 28. ábrán látható. A 
próbadarabokon a következő méréseket végeztem el: 
 

Kémiai összetétel 16 elemre spektrométerrel 
Brinell-keménység 
Szakítószilárdság, N/mm2 
Öntési feszültség, N/mm2 
Relatív feszültség : 
σR = (öntési feszültség/szakítószilárdság)*100, % 
Grafitszerkezet vizsgálata 
Szövetszerkezet vizsgálata 
Törésmechanikai vizsgálat 
Hajlítóvizsgálat 
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6.  A szakítószilárdság és a Brinell-keménység összefüggése lemezgrafitos 
öntöttvasaknál  

 
A szakítószilárdság és a telítési szám között különböző szerzők számos 

összefüggést határoztak meg, ezek közül a leggyakrabban alkalmazott, a Collaud [12] 
által meghatározott összefüggés (2). Az indukciós kemencében történő olvasztás 
esetén a betét összetétele, a túlhevítés hőmérséklete, a hőntartás időtartama széles 
határok között változhat, és ez olyan nagymértékben befolyásolhatja az öntöttvas 
olvadék tulajdonságait, hogy a szakítószilárdság értékei azonos kémiai összetétel 
esetén is jelentős szórást mutatnak. A 25. ábrán forrószeles kupolókemencében és 
indukciós kemencében előállított lemezgrafitos öntöttvas adagok mért 
szakítószilárdság értékei, illetve a Collaud által meghatározott összefüggéssel számolt 
szakítószilárdság változása látható a telítési szám függvényében. 

25. ábra 
A telítési szám és a szakítószilárdság kapcsolata különböző olvasztóberendezésekben 

előállított lemezgrafitos öntöttvasaknál 

Rm= 1056 - 824*Sc
R2 = 0,6078
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Látható, hogy a kupolókemencében előállított öntöttvasak mért értékei a Collaud 
által meghatározott regressziós egyenes felett vannak. Ez az öntés előtt az üstbe 
adagolt jó minőségű beoltóanyagnak (Superseed), és a Cu és Sn ötvözőanyagok 
alkalmazásának köszönhető. A mért értékekből meghatározott regressziós egyenes 
meredeksége azonban megegyezik a Collaud által megadottal. Az indukciós 
kemencében előállított öntöttvasak mért szakítószilárdság értékei a Collaud-féle 
regressziós egyenes alatt találhatók. A 25. ábra jól szemlélteti azt, hogy az eltérő 
olvasztási körülményeknek és fémkezelésnek jelentős hatása van a szakítószilárdságra.  

A lemezgrafitos öntöttvas keménységének minősítéséhez a Brinell-keménységet 
használják. Az öntöttvas keménységét a fémes alapszövet határozza meg. A várható 
Brinell-keménység a mért szakítószilárdság alapján határozható meg a (3) összefüggés 
szerint. A szakítószilárdság növekedésével nő a keménység is. Mivel a 
szakítószilárdság értéke nem csak az alapszövet tulajdonságától függ, a minősítés nem 
kellően pontos. A 26. ábrán indukciós kemencében előállított lemezgrafitos öntöttvas 
adagok mért Brinell-keménység eredményei, illetve a (3) összefüggéssel 
meghatározott keménységértékek közötti eltérés látható. 

 

R2 = 0,27
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26. ábra 
Indukciós kemencében előállított lemezgrafitos öntöttvas mért és számított Brinell-

keménysége közötti eltérés 
 

Ahhoz, hogy az olvadék minőségét, és ezen keresztül az öntvény tulajdonságait 
szabályozni lehessen, ki kell egészíteni a hagyományos vizsgálatokat (Rm, HB) olyan 
vizsgálati módszerekkel, melyekből többletinformáció nyerhető. A termikus analízis 
alkalmazásával meghatározható az olvadék kémiai összetétele és a csíraállapota. 
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Szükség van olyan minősítésre mellyel a maradó alakváltozó képesség 
meghatározható. Erre alkalmas a hajlítóvizsgálat. A hajlítókísérlet során a tisztán 
rugalmas alakváltozásra vonatkozó törvények nagyobb mértékben érvényesek az 
öntöttvasra, ezért jellemezhető ezzel a módszerrel a maradó alakváltozó képesség. A 
hagyományos és kiegészítő vizsgálatokból kapott eredmények együttes kiértékelésével 
az öntöttvas minőségét és a gyártás egyenletességét lehet ellenőrizni.  

 
 

7.  A maradó alakváltozó képesség minősítése hajlítóvizsgálattal 
 

A lemezgrafitos öntöttvas mechanikai tulajdonságai a szövetszerkezettől, a 
grafitlemezek méretétől, eloszlásától függ. A lemezgrafit bemetsző hatásának és rideg 
tulajdonságának következtében csak kis mértékben engedi az alapszövet, maradó 
alakváltozó képességét érvényesülni. Ezért a lemezgrafitos öntöttvas maradó 
alakváltozó képességét nem minősítik. Az öntvényfelhasználók számára viszont ez a 
tulajdonság egyre nagyobb jelentőségű. Erre utal, pl. a személyautók lemezgrafitos 
öntöttvas vezérmű-tengelyének egyengetése az elektronsugaras olvasztással végzett 
felületi keményítést követően, továbbá a nyomdagépek nagyméretű oldalfal 
öntvényeinek síkba nyomása a megmunkálást követően. Ezeknek a méretpontosságot 
biztosító beavatkozásoknak feltétele a maradó alakváltozó képesség. Ez a tulajdonság 
az öntöttvasak esetén a lemezgrafit méretének és eloszlásának változtatásával 
kedvezőbbé tehető. A számítógép által gyűjtött adatokból elvégzett számításokkal 
meghatározhatók olyan mérőszámok melyekkel minősíthető a különböző metallurgiai 
kezelésben részesített lemezgrafitos öntöttvasak maradó alakváltozó képessége. Ennek 
ismeretében meghatározható a felhasználó által kívánt tulajdonságokat biztosító 
olvadékkezelés.  
 A hajlítókísérlet során a terhelő erőt és a próbatest behajlását regisztráljuk. A 
szabványos kiértékelések során a mért adatokból csak a törőerőt és a töréshez tartozó 
behajlás nagyságát vesszük figyelembe. A mérések során azt tapasztaltam, hogy a 
különböző fémkezelések, eltérő kémiai összetétel és olvasztási körülmények esetén az 
erő-behajlás görbe eltér a kezdeti egyenestől. Ez összefüggésbe hozható az öntöttvas 
tulajdonságaival, azonban a hagyományos kiértékelő módszerek ezt a kezdeti 
egyenestől való elhajlást nem veszik figyelembe, mivel a minősítés a törőerő és a 
töréshez tartozó behajlás alapján történik [18]. A hajlítóvizsgálat eredményeinek 
kiértékelésére kidolgoztam egy új módszert, mellyel minősíthető a lemezgrafitos 
öntöttvas maradó alakváltozó képessége és megvizsgáltam az új minősítő módszer és 
az öntöttvas tulajdonságainak kapcsolatát. 

A hajlító vizsgálat eredményeinek kiértékelése a számítógéppel gyűjtött adatok 
alapján történt. A mérési eredmények kiértékelését a 27. ábra segítségével ismertetem. 
A hajlító vizsgálat hagyományos kiértékelése a törési ponthoz (T) tartozó erő és 
behajlás adatok alapján történik. Az erő és a behajlás maximális értékének hányadosát 
(Fmax/fmax) minőségi mutatóként használták [18]. Ez a kiértékelés a próbák maradó 
alakváltozó-képességének kimutatására nem alkalmas. 
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27. ábra 
Az erő-behajlás mért pontjai és a hajlítóvizsgálat kiértékelése 

 
A hajlító vizsgálat adatai alapján a maradó alakváltozó-képesség minősítése a 

maradó- és a rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás alapján történik. A 27. ábrán 
az erő – behajlás mért pontjai egy görbét alkotnak (piros vonal). A mérési pontok kis 
terhelésnél egy egyenesen vannak (folytonos vonal), majd a terhelés növelése közben a 
pontokat összekötő görbe a kezdeti egyenestől eltér és ez az eltérés a törésig egyre nő. 
A mérési pontok által kijelölt görbe elhajlása a kezdeti egyenestől a maradó 
alakváltozásra utal. Minél nagyobb az elhajlás, annál szívósabb az öntöttvas. 
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A maradó alakváltozó-képesség kimutatására a következő módszert dolgoztam 

ki és alkalmaztam: 
 

Ha a behajlás – erő görbe kezdeti egyenesével párhuzamos egyenest húzunk a 
törési ponton keresztül, akkor ez az x tengelyt az M pontban metszi (szaggatott vonal). 
A metszéspont a behajlást két szakaszra osztja. Az M-R szakasz a rugalmas 
alakváltozáshoz (fR), a 0-M szakasz a maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás (fM). A 
maradó alakváltozó-képesség kimutatására alkalmaztam a maradó alakváltozáshoz 
tartozó behajlás (fM) és a rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás (fR) hányadosát. 
 
   Q = 100* fM/ fR       (32) 
 

ahol fR= fmax-fM. 
 

A rugalmas és a maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás értéke és aránya az 
öntöttvas szövetétől és a grafit alakjától, eloszlásától függ. Tisztán rugalmas 
alakváltozás esetén a Q=0. Minél nagyobb a vizsgált próba maradó alakváltozó-
képessége, annál nagyobb a Q értéke. 

 

7.1.  A hajlítóvizsgálat kísérleti módszere  
 

A kísérleti próbák öntéséhez furángyantás formázókeverékből készült formákat 
használtam. A formafeleket úgy alakítottam ki, hogy 4 darab, 10x20 mm-es téglalap 
keresztmetszetű 240 mm hosszú hajlító próbatestet, és egy 30 mm átmérőjű, 260 mm 
hosszú rudat öntöttem, amely egyben a túlfolyó szerepét is ellátta. A leöntött 
próbadarabot a 28. ábra szemlélteti. A hajlítóvizsgálatot öntött állapotú próbákon 
végeztem el a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén. A 29. ábra 
szemlélteti a Mechanikai Technológiai Tanszék hajlítóvizsgálatra használt MTS 
rendszerét. A próbapálcát 200 mm tengelytávolságú, 20 mm átmérőjű alsó görgőkre 
helyeztem, majd a próbát a hidraulikus rendszer emelte fel, míg a felső görgőnek 
nekiszorult. A próbatestet állandó sebességgel emelve egyre növekvő erővel terheltem, 
egészen a törés bekövetkezéséig. A felső görgőkhöz erőmérő cella és LVDT 
elmozdulás érzékelő csatlakozott. A kapott adatgyűjtő program dolgozta fel. 
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28. ábra 
A leöntött próbaöntvény 

 
29. ábra 

A hajlítóvizsgálathoz alkalmazott berendezés 
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7.2.  A lemezgrafitos öntöttvas tulajdonságai és a hajlítóvizsgálat eredményei 
közötti összefüggések 

  
A hajlítóvizsgálat kiértékelésekor a számítógéppel rögzített erő-behajlás görbéket 

a maradó alakváltozó képesség és a töréssel szembeni ellenálló képesség 
szempontjából vizsgáltam.  A 30. ábrán Öv 300-as minőségű beoltott és beoltatlan, 
illetve Öv 200-as minőségű beoltott próbák görbéi láthatók. Megállapítható, hogy az 
Öv 300-as minőségű beoltás nélküli öntöttvasnál a legnagyobb a töréshez tartozó erő, 
és legkisebb a behajlás. A beoltás utáni állapotban nagyobb a behajlás és kisebb a 
törőerő. Az Öv 200-as minőségű beoltott öntöttvasnak a legnagyobb a töréshez tartozó 
behajlása a legkisebb a törőerő mellett. 

 
30. ábra 

Különböző anyagminőségű próbák erő- behajlás görbéi 
 

Az eltérő kémiai összetétel hatását a grafitosodási hajlam alapján mutatom be a 
31. ábrán.  
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A Laplanche diagram perlites (II) szövetű területe, ∅ 20-as próba esetén K=1,10 
és K=2,25 értékek közé esik. Ezzel a rúdátmérővel egyezik meg a hajlító próbatest 
redukált falvastagsága.  Ez alapján megállapítható, hogy a K=1,00 és K= 1,06 értékű 
próbák a II.a szövetmezőbe esnek, tehát a szövetszerkezetben megjelent a ledeburit. A 
többi próba perlites szövetű. A behajlás-erő görbék azt mutatják, hogy nagyobb K 
értékhez kisebb törési erő tartozik a behajlás növekedése mellett, tehát javul a maradó 
alakváltozó képesség, és az öntöttvas töréssel szemben kifejtett ellenállása.  

 
31. ábra 

A grafitosodási hajlam hatása az erő-behajlás görbére. 
 

A kémiai összetétel mellet az olvadék csíraállapotának is jelentős hatása van a 
szilárdsági tulajdonságokra, ezért megvizsgáltam a csíraképződési tényező és a 
hajlítószilárdság kapcsolatát, azonos telítési számú adagok esetén (Sc=0,85). A 
különböző csíraképződési tényezőjű azonos telítési számú próbák erő-behajlás görbéi 
a 32. ábrán láthatók. A csíraképződési tényező növekedésével a próbák erő-behajlás 
görbéi egyre nagyobb mértékben görbülnek el a kezdeti szakasz által kijelölt 
egyenestől, ami a nagyobb maradó alakváltozó képességre utal. A nagyobb 
csíraképződési tényezőjű adagoknak nagyobb a töréshez tartozó behajlása, ezzel együtt 
a törőerő csökkent. 
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32. ábra 

Különböző csíraképződési tényezőjű adagok erő-behajlás görbéi 
 

7.2.1.  Az olvadék csíraállapota, kémiai összetétele és a rugalmassági modulusz 
kapcsolata  

 
 A szerkezeti anyagok egyik fontos tulajdonsága a rugalmassági modulusz. A 
lemezgrafitos öntöttvasak esetén az öntvényfelhasználók gyakran nagy rugalmassági 
modulusz elérését várják el, különösen a szerszámgépágyak, nyomdagépállványok és 
nyomóhengerek esetén. A lemezgrafitos öntöttvasak szabványban megadott 
rugalmassági modulusz értéke 80-145 KN/mm2 között változik. A mechanikai 
tulajdonságok, a kémiai összetétel és a rugalmassági modulusz között különböző 
szerzők számos összefüggést határoztak meg. Collaud [24] a szakítószilárdság és a 
keménység hányadosa alapján határozta meg a rugalmassági moduluszt. 
 
  Rm = α*HB *Eo       (33) 
 
A 33. összefüggésben az α, a falvastagságtól csak kevéssé függ és konstansnak 
tekinthető. 
 
  α = 1,03*10-5       (34) 
 

Ez alapján a rugalmassági modulusz meghatározása: 
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410*3,10

HB
RmE =

 (N/mm2)     (35) 
 

A rugalmassági modulusz és a telítési szám közötti kapcsolatot több kutató 
vizsgálta és az alábbi összefüggéseket állapították meg: 

Patterson, W. és társai [25] a rugalmassági moduluszt ultrahanggal vizsgálták. 
Az összefüggés: 
   
  Eo = 34,59 – 22,28 * Sc      (36) 
 

Kovács L. [26] a rugalmassági moduluszt elastomattal vizsgálta. A kapott 
összefüggés: 
 
  Eo = 30,42 – 19,22 * Sc      (37) 
 

Orts, K.; Weis, W. [27] a rugalmassági moduluszt statikus módszerrel vizsgálta. 
A kapott összefüggés: 
 
  Eo = 26,99 – 15,47 * Sc      (38) 
 

A hajlítóvizsgálat eredményeiből a rugalmassági modulusz a 20-as összefüggés 
alapján: 
 

fI
lFEO **48

* 3

=
 (N/mm2)     (39) 

ahol: 
F a töréshez tartozó hajlító erő  (N) 
l  az alátámasztás köze  (mm) 
I az inercianyomaték   (mm4) 
f a töréshez tartozó behajlás (mm) 
Eo a rugalmassági modulus  (N/mm2) 

 
Az összefüggés alapján a rugalmassági modulusz a töréshez tartozó erő 

növekedésével nő, és ugyanakkora erő mellett a behajlás növekedésével csökken. 
Mivel a rugalmassági moduluszt a töréshez tartozó erő és behajlás értékeiből 
számoljuk, a maradó alakváltozó képesség szempontjából kedvező öntöttvasak esetén 
kis Eo értékeket kapunk. Mint azt már ismertettem, az erő-behajlás görbe mind a 
rugalmas mind a maradó alakváltozást tartalmazza. A rugalmassági modulusz valós 
értékének meghatározásához a 39-es összefüggést úgy módosítottam, hogy az f 
behajlás helyett az összefüggésben a rugalmas behajlás szerepel (fR).   

 
Tehát a rugalmassági modulusz meghatározása: 
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  R
O fI

lFE
**48

* 3

=
  (N/mm2)    (40) 

 
ahol: fR: a rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás 
 

A kísérleti próbák esetén meghatároztam a rugalmassági moduluszt a töréshez 
tartozó erő és behajlás adataiból a (39) összefüggés szerint (Eo hajlító (T)), a töréshez 
tartozó erő és a rugalmas behajlása adataiból a (40) összefüggés szerint (Eo hajlító 
(R)), és a Collaud összefüggésből (35). A 33. ábrán pontokkal jelöltem a vizsgált 
próbák különböző összefüggésekkel meghatározott rugalmassági modulusz értékeit a 
telítési szám függvényében, és egyenesek jelölik a (36), (37), (38) összefüggéseket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. ábra 
A kísérleti próbák rugalmassági modulusz értékei, és az Eo-Sc összefüggések vonalai 
 

A 33. ábrán látható, hogy Kovács L. és Orts, W. által meghatározott összefüggés 
közel azonos eredményhez vezet. A Patterson összefüggés adja a legnagyobb 
rugalmassági modulusz értéket. Ezekkel az összefüggésekkel meghatározott 
rugalmassági modulusz értékek Sc = 0,8-1,0 tartományban 110-170 KN/mm2 között 
változnak, ami jelentősen nagyobb a szabvány által megadott értékekhez képest. 
Ugyanez érvényes a Collaud által javasolt szakítószilárdság és Brinell-keménység 
hányadosból számolt rugalmassági modulusz értékekre is. A törésponthoz tartozó 
hajlítóvizsgálat értékekből (Eo hajlító (T)) meghatározott értékek viszont lényegesen 
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kisebbek, mint a szabványos értékek, mert a maradó alakváltozás közben bekövetkező 
behajlást is tartalmazza. Az általam javasolt, erő-behajlás görbe rugalmas 
alakváltozással arányos részéből meghatározott rugalmassági modulusz értékek (Eo 
hajlító (R))  megegyeznek a szabványban megadott tartománnyal.  

A 34. ábrán a termikus elemzéssel meghatározott csíraképződési tényező és a 
hajlítóvizsgálat adataiból a rugalmas behajlás alapján meghatározott rugalmassági 
modulusz kapcsolata látható, anyagminőségek szerint elkülönítve. A nagyobb 
csíraképződési tényezőjű próbáknak kisebbek a rugalmassági modulusz értékei. A 
beoltatlan Öv 300-as anyagminőséghez nagyobb rugalmassági modulusz tartozik, kis 
csíraképződési értékek mellett.  A csíraképződési tényező beoltással növelhető, de ez a 
rugalmassági modulusz csökkenését eredményezi. Az Öv 200-as anyagminőség 
rugalmassági modulusz értékei alacsonynak mondhatók, kedvező csíraállapot mellet.  

34.  ábra 
A csíraképződési tényező és a hajlítóvizsgálatból számított rugalmassági modulus 

kapcsolata, anyagminőségek szerint elkülönítve 
 
 
 

A  rugalmassági modulusz nem csak a csíraállapottól és ezen keresztül a 
grafitszerkezettől függ, hanem a szövetszerkezettől is. Az eltérő szövetszerkezethez 
eltérő Brinell-keménység tartozik. Megvizsgálva a Brinell-keménység és a 
rugalmassági modulusz kapcsolatát azt tapasztaltam, hogy nagyobb Brinell-
keménységhez nagyobb rugalmassági modulusz tartozik.(35. ábra) 
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35. ábra 
A Brinell-keménység és a rugalmassági modulus kapcsolata 

 
A 34.-35. ábrák elemzéséből megállapítható, hogy a rugalmassági modulusz 

jelentősen változik az olvadék csíraállapotával, mely szoros összefüggésben van a 
grafitlemezek mennyiségével és alakjával.  

A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a rugalmassági modulusz 
közötti kapcsolatot a 36. ábra szemlélteti. 
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36. ábra 
A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a rugalmassági modulusz 

kapcsolata 
A csíraállapot (D) és a szövetszerkezettel összefüggő Brinell-keménység (HB) 

rugalmassági moduluszra gyakorolt együttes hatását a 37. ábra szemlélteti.  
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37. ábra 
A csíraállapot (D) és a Brinell-keménység (HB) hatása a rugalmassági moduluszra. 

 
A 37. ábra jól szemlélteti, hogy a nagy rugalmassági modulusz a kedvezőtlen 

csíraállapotú, nagyobb keménységű lemezgrafitos öntöttvasakra jellemző. A 
lemezgrafitos öntöttvasak szívóssága a hatékony olvadékkezeléssel, kedvező 
csíraállapot kialakításával jelentősen javítható, ennek eredményeként a rugalmassági 
modulusz csökken. A felhasználók sokoldalú elvárásának megfelelő öntvények 
gyártása csak a metallurgiai és a szilárdsági tulajdonságok együttes műszeres 
vizsgálatával biztosítható. 

Az öntöttvasak maradó alakváltozó képessége és a csíraképződési tényező közötti 
kapcsolatot mutatja a 38. ábra. Megállapítható, hogy a nagyobb csíraképződési 
tényezőhöz nagyobb maradó alakváltozó képesség tartozik. 
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R2 = 0,74
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38.  ábra 

A maradó alakváltozó képesség és a csíraképződési tényező kapcsolata. 
 

Megvizsgálva a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a maradó 
alakváltozó képesség kapcsolatát (39. ábra) látható, hogy a 40-60 csíraképződési 
tényező tartományban a grafitosodási hajlam növekedésével növekszik a maradó 
alakváltozó képesség. 

39. ábra 
A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó képesség 

kapcsolata 
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7.3.  Lemezgrafitos öntöttvas számítógépes képelemzéssel minősített 
grafitszerkezete, a csíraállapot és az öntöttvas maradó alakváltozó képessége 
közötti kapcsolat vizsgálata 

 
 A csíraállapot, a képelemzővel minősített grafitszerkezet és az öntöttvas maradó 

alakváltozó képessége közötti kapcsolat vizsgálata során a következő mért és számított 
paramétereket használtam fel: 

 
• Fajlagos felület (Sv) , 1/mm  
• Területegységre eső grafitlemezek száma (N), 1/mm2  
• Átlagos húrhosszúság (L3), mm 
• A grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz (λ), mm 
 
A fajlagos felület, a területegységre eső grafitlemezek száma és az átlagos 

húrhosszúság a grafit tulajdonságait minősítik. A fajlagos felület, a grafit és az 
alapszövet közötti átlagos határvonal nagyságát adja meg. Azonos karbontartalom 
esetén, annál az öntöttvasnál, amelynél nagyobb a grafit fajlagos felülete, a grafit több 
kisebb lemez alakjában kristályosodott, az alapszövet sokkal szakadozottabb. Az 
átlagos húrhosszúság a grafitlemezek átlagos vastagságáról ad információt. A 
grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz azt mutatja meg, hogy a grafitlemezek 
közötti alapszövet átlagosan milyen vastagságú.  
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A fajlagos felület, a csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó képesség 

kapcsolatát az 40. ábra szemlélteti. 
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40. ábra 

A fajlagos felület, a csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó képesség 
kapcsolata 

A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a grafit fajlagos felületének 
csökkenésével a maradó alakváltozó képesség (Q) növekszik. Értéke a vizsgált 
öntöttvasak esetén alacsony, 5-25 közötti. A 40-60 csíraképződési tényező tartomány 
esetén a grafit fajlagos felületének csökkenésével a maradó alakváltozó képesség (Q) 
nem változik jelentős mértékben. Értéke a vizsgált öntöttvasak esetén jó, 50-53 
közötti.  

A területegységre eső grafitlemezek száma (N) az egy négyzetmilliméteren 
található grafitlemezek számát adja meg. A grafitlemezek számának növekedése 
kedvezőtlenül befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. 

A területegységre eső grafitlemezek száma, a csíraképződési tényező és a maradó 
alakváltozó képesség kapcsolatát az 41. ábra szemlélteti. 
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41. ábra 

A területegységre eső grafitlemezek száma (N), a csíraképződési tényező és a maradó 
alakváltozó képesség kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a területegységre eső 

grafitlemezek számának csökkenésével a maradó alakváltozó képesség (Q) növekszik. 
Értéke a vizsgált öntöttvasak esetén alacsony, 3-25 közötti. Ez annak köszönhető, hogy 
a maradó alakváltozásra képtelen grafitlemezek nagyobb száma kevésbé engedi az 
alapszövet alakváltozó képességét érvényesülni. A 40-60 csíraképződési tényező 
tartomány esetén a grafit fajlagos felületének csökkenésével a maradó alakváltozó 
képesség (Q) növekszik. Értéke a vizsgált öntöttvasak esetén jó, 50-66 közötti. 

 Az átalagos húrhosszúság a detektált objektumokba húzott vízszintes húrok 
átlagos hosszúságát adja meg, jelen esetben ez a grafitlemezek átlagos vastagságának 
felel meg. A mechanikai tulajdonságok szempontjából az egyenletes eloszlású „A” 
típusú grafit a kedvező, mely azonos grafitmennyiség esetén vastagabb 
grafitlemezeket, nagyobb átlagos húrhosszúságot jelent. Az átlagos grafitlemez 
vastagság, a csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó képesség kapcsolatát a 
42. ábra szemlélteti. 
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42. ábra 

Az átlagos grafitlemez vastagság, a csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó 
képesség kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban az átlagos grafitlemez vastagság 

növekedésével, a maradó alakváltozó képesség (Q) növekszik. Értéke a vizsgált 
öntöttvasak esetén alacsony, 3-25 közötti. A 40-60 csíraképződési tényező 
tartományban az átlagos grafitlemez vastagság növekedése esetén a maradó 
alakváltozó képesség (Q) növekszik. Értéke a vizsgált öntöttvasak esetén jó, 50-66 
közötti.  

A részecskék közötti átlagos szabad úthossz a vizsgált objektumok, jelen esetben 
a grafitlemezek közötti átlagos távolságot adja meg, tehát a grafitlemezek közötti 
átlagos alapszövet vastagságról ad információt.  

A grafitlemezek közötti átlagos úthossz (λ), a csíraképződési tényező és a maradó 
alakváltozó képesség kapcsolatát a 43. ábra szemlélteti. 
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43. ábra 

A grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz (λ), a csíraképződési tényező és a 
maradó alakváltozó képesség kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a részecskék közötti átlagos 

szabad úthossz növekedésével, a maradó alakváltozó képesség (Q) növekszik. Értéke a 
vizsgált öntöttvasak esetén alacsony, 5-25 közötti. A 40-60 csíraképződési tényező 
tartományban a részecskék közötti átlagos szabad úthossz növekedése esetén a maradó 
alakváltozó képesség (Q) nem változik jelentős mértékben. Értéke a vizsgált 
öntöttvasak esetén jó, 52-59 közötti. 
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7.4.  Összefoglalás, új tudományos eredmények 2. 
 
• A lemezgrafitos öntöttvas maradó alakváltozó képességének minősítésére új 

eljárást vezettem be. A hajlító vizsgálat alapján történő minősítés során a 
maradó- és a rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás hányadosa adja a 
maradó alakváltozó képességet jellemző Q minősítő számot. 

 
Q = 100* fM/ fR 

 
fM : maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás 
fR : rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás 

 
 A rugalmas és a maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás értéke és aránya az 

öntöttvas szövetétől és a grafit alakjától, eloszlásától függ. Tisztán rugalmas 
alakváltozás esetén a Q=0. Minél nagyobb a vizsgált próba maradó alakváltozó 
képessége, annál nagyobb a Q értéke. 

 
• Kimutattam, hogy az általam vizsgált azonos telítési számú (Sc=0,85) 

öntöttvasaknál, a csíraképződési tényező növekedése esetén a töréshez tartozó 
behajlás növekedése mellett, a töréshez tartozó erő csökken. A mérés során 
meghatározott erő behajlás görbék a csíraképződési tényező növekedése esetén 
a kezdeti iránytangenstől egyre nagyobb elhajlást mutatnak. 

 
• Kimutattam azt, hogy a 20 – 40 közötti csíraképződési tényező esetén a maradó 

alakváltozást minősítő szám (Q) értéke 0 – 30 között van, mely kis maradó 
alakváltozó képességre utal. A 40 – 60 közötti csíraképződési tényezőjű 
optimálisan beoltott öntöttvasak Q értéke 30 – 70 között van, mely a kedvezőbb 
csíraállapot következtében kialakult nagyobb maradó alakváltozó képességet 
mutatja.  

 
• A rugalmassági modulusz értékének hajlítóvizsgálattal történő 

meghatározásához a korábbi összefüggésben, a töréshez tartozó (f) behajlás 
szerepel. A töréshez tartozó behajlás egyaránt tartalmazza a maradó és a 
rugalmas behajlást és ezáltal a rugalmassági modulusz hibás értékét 
eredményezi. A rugalmassági modulusz valós értéke a behajlás rugalmas 
alakváltozáshoz tartozó komponense alapján határozható meg. 

 
Tehát a rugalmassági modulusz meghatározása: 

 

     R
O fI

lFE
**48

* 3

=
  N/mm2   
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ahol:  

 F a töréshez tartozó hajlító erő  (N) 
 l  az alátámasztás köze  (mm) 
 I az inercianyomaték    (mm4) 
 fR a rugalmas behajlás   (mm) 
 Eo a rugalmassági modulus  (N/mm2) 
 

• Kimutattam azt, hogy a csíraképződési tényező növekedése esetén a 
rugalmassági modulusz csökken. 

• Kimutattam, hogy a maradó alakváltozó képesség javul, ha a grafitlemezek 
vastagsága és a részecskék közötti átlagos szabad úthossz növekszik, és 
csökken a területegységre eső grafitlemezek száma és a grafit fajlagos felülete. 
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8.  A lemezgrafitos öntöttvas olvadék minősége és a maradó öntési feszültség 
közötti összefüggések vizsgálata. 

 
Megvizsgáltam a kémiai összetételt jellemző telítési szám (Sc), és az öntési 

feszültség kapcsolatát, különböző telítési számú öntöttvasak esetén. A telítési szám és 
a maradó öntési feszültség kapcsolatát a 44. ábra szemlélteti. 

 Megállapítottam, hogy nagyobb telítési szám esetén, kisebb a maradó öntési 
feszültség, tehát a telítési szám növelésével csökkenthető a maradó öntési feszültség 
értéke.  
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44. ábra 

A telítési szám és a maradó öntési feszültség kapcsolata 
 
 A csíraállapotnak és ezen keresztül a grafitszerkezetnek is nagy hatása van az 
öntési feszültség nagyságára, ezért megvizsgáltam a csíraképződési tényező (D) és a 
maradó öntési feszültség kapcsolatát (45. ábra). Látható, hogy a csíraképződési 
tényező növekedése esetén csökken a maradó öntési feszültség. 
 Az öntési feszültség nagysága önmagában azonban nem teljesen mérvadó, hisz 
nem mindegy, hogy egy adott nagyságú öntési feszültség, egy 200 N/mm2-
szakítószilárdsággal rendelkező öntöttvasnál jelentkezik, vagy egy 300 N/mm2-es 
szakítószilárdság mellett. Ezért megvizsgáltam a csíraképződési tényező kapcsolatát, a 
relatív feszültség (σR = (öntési feszültség/szakítószilárdság)*100, %) között A 46. ábrán a 
csíraképződési tényező és a relatív feszültség kapcsolata látható.  
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45. ábra 

A csíraképződési tényező és az öntési feszültség kapcsolata 
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46. ábra 

A csíraképződési tényező és a relatív feszültség kapcsolata 
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Megállapítható, hogy az öntési feszültség értéke optimálisan beoltott (D = 40-

60) öntöttvasak esetén kicsi, ezzel szemben a beoltatlan vagy gyengén beoltott (D = 
15-40) öntöttvasak esetén jelentős mértékű, eléri a szakítószilárdság 40-50%-át. 

A 47. ábrán a telítési szám (Sc) és az öntési feszültség kapcsolata látható 
anyagminőségek és fémkezelés (beoltott, beoltatlan) szerint elkülönítve. 
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47. ábra 

A telítési szám és a maradó öntési feszültség kapcsolata anyagminőségek és 
fémkezelés szerint elkülönítve 

 
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 0,9-nél nagyobb telítési 

számú öntöttvasaknál a maradó öntési feszültség értéke kicsi, nem haladja meg a 
szakítószilárdság 10-12%-át. Ez annak köszönhető, hogy az eutektikus vagy az 
eutektikushoz közeli összetételű öntöttvasak hajlama a maradó öntési feszültségre 
kisebb, mint az alacsony karbontartalmú öntöttvasaké. A 0,9-nél kisebb telítési számú 
öntöttvasak esetében a gyenge csíraállapotú alapvas, vagy a nem megfelelő fémkezelés 
esetén a maradó öntési feszültség értéke kritikusan nagy lehet, amely nagymértékben 
veszélyezteti az öntvény felhasználhatóságát, ez azonban megfelelő fémkezeléssel 
jelentősen csökkenthető. A 47. ábrán látható beoltott Öv 300-as adagok maradó öntési 
feszültség értékei alacsonyak, nem haladják meg a szakítószilárdság 13%-át. Ezek 
alapján megállapítható, hogy az alacsony karbontartalmú, nagy szakítószilárdságú 
öntöttvasaknál az optimális beoltóanyag adagolásnak nagy jelentősége van, melynek 
eredményessége, hatásfoka a kéttégelyes termikus elemzéssel a csíraképződési 
tényezőn keresztül gyorsan, pontosan, még öntés előtt kimutatható. 
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8.1.  A visszamaradó öntési feszültség és a maradó alakváltozó képesség 
kapcsolatának elemzése 

 
 Megvizsgáltam az öntési feszültség és a hajlítóvizsgálatból meghatározott, 
maradó alakváltozó képességet jelölő Q minősítő szám kapcsolatát, mely a 48. ábrán 
látható. Megállapítható, hogy a nagyobb maradó alakváltozó képességhez kisebb 
öntési feszültség tartozik. Ez annak köszönhető, hogy a jobb csíraállapotú (D=40-60) 
adagok esetén a grafitlemezek mérete és eloszlása kedvezőbb, valamint kisebb a 
karbidos kéreg kialakulásának a veszélye. 

 
48. ábra 

A Q minősítő szám és a maradó öntési feszültség kapcsolata 
 

A gyenge csíraállapotú vagy gyengén beoltott öntöttvasak esetén a 
szövetszerkezetben megjelenik a ledeburit, valamint a grafit sok vékony dendritközi 
lemezből áll, mely csökkenti a maradó alakváltozó képességet. 
 A szerkezeti anyagok egyik fontos tulajdonsága a rugalmassági modulusz. A 
lemezgrafitos öntöttvasak szabványban megadott rugalmassági modulusz értéke 80-
145 GPa között változik. A visszamaradó öntési feszültség és a hajlítóvizsgálatból 
meghatározott rugalmassági modulusz összefüggését a 49. ábra szemlélteti.  

Az ábra alapján megállapítható, hogy a rugalmassági modulusz növelése nem lehet 
kizárólagos szempont a méretezésnél, mivel a nagy rugalmassági modulusz a gyengén 
vagy rosszul beoltott öntöttvasakra jellemző, amelyhez nagy öntési feszültség értékek 
tartoznak. 
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49. ábra 
Az öntési feszültség és a rugalmassági modulusz kapcsolata 

 A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a relatív feszültség közötti 
kapcsolatot az 50. ábra szemlélteti.  
 

50. ábra 
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Az ábrán látható, hogy a 20-40 közötti csíraképződési tényező tartományban a 
visszamaradó öntési feszültség értéke eléri a szakítószilárdság 26-32%-át. A 40-60 
közötti csíraképződési tényező tartományban a visszamaradó öntési feszültség értéke 
nem haladja meg a szakítószilárdság 8 %-át. A grafitosodási hajlam növekedésével 
csökken a relatív feszültség. 

8.2.  Lemezgrafitos öntöttvas számítógépes képelemzéssel minősített 
grafitszerkezete, a csíraállapot és a relatív feszültség közötti kapcsolat 
vizsgálata 

 
 A fajlagos felület, a csíraképződési tényező és a relatív feszültség kapcsolatát a 
51. ábra szemlélteti. 

 
51. ábra 

A fajlagos felület, a csíraképződési tényező és a relatív feszültség kapcsolata 
 

A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a grafit fajlagos felülete 110-130 
1/mm közötti. Ebben a tartományban a grafit sok apró grafitlemez alakjában 
kristályosodott, és a maradó feszültség nagysága eléri a szakítószilárdság 26-36 %-át. 
A 40-60 csíraképződési tényező tartományban a grafit fajlagos felülete 80-110 1/mm 
közötti, és a maradó öntési feszültség nagysága nem haladja meg a szakítószilárdság 
10 %-át. 

 A területegységre eső grafitlemezek száma (N), a csíraképződési tényező és a 
relatív feszültség kapcsolatát a 52. ábra szemlélteti. 
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52. ábra 

A területegységre eső grafitlemezek száma (N), a csíraképződési tényező és a relatív 
feszültség kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a területegységre eső 

grafitlemezek száma 2500-4000 1/mm2 közötti. Ebben a tartományban a maradó 
feszültség nagysága eléri a szakítószilárdság 26-36 %-át. Ez annak köszönhető, hogy a 
grafitlemezek csúcsai feszültségforrások, és ezek mennyiségének növekedése 
kedvezőtlen a maradó öntési feszültségre. A 40-60 csíraképződési tényező 
tartományban a területegységre eső grafitlemezek száma 1000-2500 1/mm2 közötti, és 
a maradó öntési feszültség nagysága nem haladja meg a szakítószilárdság 11 %-át.  

Az öntési feszültség csökkentésének tehát az optimális mennyiségben adagolt 
beoltóanyag az egyik eszköze. 

 
 Az átlagos húrhosszúság (átlagos grafitlemez vastagság, L3), a csíraképződési 

tényező és a relatív feszültség kapcsolatát az 53. ábra szemlélteti. 
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53. ábra 

Az átlagos grafitlemez vastagság (L3), a csíraképződési tényező és a relatív feszültség 
kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban az átlagos grafitlemez vastagság 

4-6 μm közötti. Ebben a tartományban a maradó feszültség nagysága eléri a 
szakítószilárdság 32-39 %-át. A 40-60 csíraképződési tényező tartományban az átlagos 
grafitlemez vastagság 5-8 μm közötti, és a maradó öntési feszültség nagysága a 
grafitlemezek vastagságának növekedésével csökken, értéke nem haladja meg a 
szakítószilárdság 9 %-át.  

  
 A grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz (λ), a csíraképződési tényező, és 

a relatív feszültség kapcsolatát az 54. ábra szemlélteti. 
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54. ábra 

A grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz (λ), a csíraképződési tényező és a 
relatív feszültség kapcsolata 

 
A 20-40 csíraképződési tényező tartományban a grafitlemezek közötti átlagos 

úthossz (λ) 20-40 μm. Ebben a tartományban a maradó feszültség nagysága eléri a 
szakítószilárdság 26-36 %-át, és a λ csökkenésével, növekszik. A 40-60 csíraképződési 
tényező tartományban a grafitlemezek közötti átlagos úthossz (λ) 30-50 μm, és a 
maradó öntési feszültség nagysága a λ növekedésével nem változik, értéke a 
szakítószilárdság 7,5 %-a.  
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8.3.  Összefoglalás, új tudományos eredmények 3. 
 
• Meghatároztam a csíraképződési tényező és a feszültségrácson (Ø 32/12) mért 

öntési feszültség kapcsolatát 
 
• Megállapítottam, hogy a csíraképződési tényező növekedésével csökken a 

maradó öntési feszültség. A 15 – 35 közötti csíraképződési tényező értékek 
esetén a maradó öntési feszültség 60 – 140 MPa között változott, mely értékek a 
szakítószilárdság 18 – 46 százalékát teszik ki. A 40 – 60 közötti csíraképződési 
tényezőjű öntöttvasak maradó öntési feszültség értékei 15 – 60 MPa közötti 
tartományban vannak, és ezek az értékek nem haladják meg a szakítószilárdság 
13 százalékát. 

 
• Megállapítottam azt, hogy a nagy rugalmassági moduluszú öntöttvasak maradó 

öntési feszültség értékei is nagyobbak, tehát a rugalmassági modulusz növelése 
nem lehet kizárólagos szempont a méretezésnél. 

 
• A jól beoltott (D: 40-60) kis relatív feszültségű öntöttvasaknál a grafit fajlagos 

felülete és a területegységre eső grafitlemezek száma, a grafitlemezek 
vastagsága nagyobb, a grafitlemezek közötti szabad úthossz kisebb, mint a 
rossz csíraállapotú, (D: 20-40) nagy relatív feszültségű öntöttvasaké.  

 
• A maradó öntési feszültség értéke csökken, ha csökken a grafit fajlagos felülete, 

a területegységre eső grafitlemezek száma, növekszik az átlagos grafitlemez 
vastagság és a grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz.  
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9.  A törésmechanikai vizsgálatok kísérleti módszere 
 

A törésmechanikai vizsgálat elrendezési vázlata a 55. ábrán látható. A mérések 
a Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszékének Anyagvizsgáló 
Laboratóriumában készültek. A törésmechanikai vizsgálatokat az MTS 810.3 vizsgáló 
berendezésen végeztem, mely a 56. és a 57. ábrán látható. 

 
55. ábra 

A törésmechanikai vizsgálat vázlata 

 
56. ábra 

A törésmechanikai vizsgálatokhoz alkalmazott berendezés 
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57. ábra 

A törésmechanikai vizsgálat vázlata 
 

 A vizsgálat során a hajlító próbákból kialakított próbatestet használtam. A két 
végén 80 mm távolságban alátámasztott próbatestet a bemetszéssel ellentétes oldalon 
folyamatosan terheltem, miközben a terhelőerőt a bemetszési felületek távolodásának 
függvényében regisztráltam. A terhelés egészen addig folytatódott, míg a darabban, a 
repedés instabil továbbterjedése megindult. 

Az erő mérésére nyúlásmérőbélyeget alkalmaztam. A vizsgálataim során az 
adatok rögzítése elektronikusan történt. A mérések során tárolásra került az erő- és a 
repedéskinyílás mértéke, a megtett út, valamint az idő 
 

9.1.  A törésmechanikai vizsgálat eredményei 
 

A törésmechanikai vizsgálatok során erő-szétnyílás görbéket regisztráltam. A 
görbe kezdeti egyenes szakaszához érintőt húztam az 58. ábrán látható módon, melyet 
a zöld szín jelez. Majd ezen érintőt 5%-kal elforgattam negatív irányban, és az így 
kapott egyenes metszi az erő-szétnyílás görbét (58. ábra piros szín). Az érintő 
metszéspont adja az FQ egyezményes kritikus terhelést, melyet a számításaimnál 
felhasználtam az egyezményes törési szívóság meghatározására.  
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58. ábra 
Az  erő-szétnyílás diagramok kiértékelése 

 

9.2.  A lemezgrafitos öntöttvas olvadék minősége és a törésmechanikai 
vizsgálattal meghatározott eredmények közötti összefüggések vizsgálata 

 
A lemezgrafitos öntöttvasban a grafitlemez hosszanti irányban, középen történő 

szétválása indítja el a repedés képződését. Az így létrejött éles repedések a terhelés 
fokozódásakor továbbterjednek a fémes szövetben. Az igénybevétel iránya, illetve a 
repedési sík mindenkor a legkedvezőbb elhelyezkedésű lemezek közötti, miközben a 
lemezek végein, az ott fellépő feszültségi maximumok következtében erős helyi 
alakváltozás lép fel. A repedés a grafit mentén halad az eutektikus cellákban, melyek 
számának növekedésével növekszik a töréssel szembeni ellenállás is. [22] 
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A vizsgálat öntöttvasak tulajdonságai:  

 
Telítési szám, Sc 0,8-0,95 

Grafitosodási hajlam, K 0,91-1,55 

Csíraképződési tényező 24-61 

Relatív szilárdság, σR 5-32 % 

Maradó alakváltozó képesség, Q 24-66  

 

9.2.1.  A grafit mennyiségének hatása 
 

 Az öntöttvasak töréssel szembeni ellenálló képességét döntően a grafit alakja és 
eloszlása határozza meg [22]. Képelemzővel megvizsgálva a minták grafitszerkezetét 
kimutathatók olyan különbségek, melyeket a hagyományos minősítéssel nem lehet 
számszerűen minősíteni. A képelemzővel végzett mérések eredményeit és a 
törésmechanikai vizsgálatok eredményeit megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a 
töréssel szembeni ellenálló képességre és a kritikus repedéskinyílásra a grafit 
mennyisége és a csíraállapot (csíraképződési tényező) van a legnagyobb hatással. A 
telítési szám (Sc), a grafitosodási hajlam (K) és a grafitmennyiség kapcsolatát a 59. 
ábra szemlélteti. 
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59. ábra 

A telítési szám (Sc), a grafitosodási hajlam (K) és a grafitmennyiség kapcsolata 
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A 59. ábra alapján megállapítottam, hogy a telítési szám és a grafitosodási hajlam 

növekedésével, növekszik a grafit mennyisége.  
Megvizsgálva az erő-szétnyílás diagrammokat azt tapasztaltam, hogy a grafit 

mennyiségének növekedésével csökken a repedés instabil továbbterjedéséhez 
szükséges erő. Ezt az 60. ábra szemlélteti.   
 

 
 

60. ábra 
  Erő-szétnyílás diagram eltérő grafitmennyiségű próbáknál 

 
 
 
 
 Az 60. ábra próbáinak adatait a 4. táblázat tartalmazza. 
 

4. Táblázat 

Minta SC K D Q E (GPa) Rm 
(MPa) 

Grafit 
% 

σR 
% 

KC 
N/mm3/2

δc 
mm*
10-3 

1 0,8 0,91 24 17 128 287 12 32 862 34 
2 0,87 0,94 48 45 109 290 14 9 822 42 
3 0,92 1,27 61 66 100 250 15 7 780 45 
4 0,94 1,35 53 52 100 238 18 7 740 47 
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A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a törési szívósság a 
legnagyobb terhelés pontjában (KC) minősítő szám kapcsolatát az 61. ábra szemlélteti.  

 

 
61. ábra 

A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és az egyezményes törési szívósság 
kapcsolata 

 
A KC az anyag repedésterjedéssel szembeni ellenállását kifejező anyagjellemző. 

Az 61. ábra alapján megállapítottam, hogy a grafitosodási hajlam növekedésével 
csökken a repedésterjedéssel szembeni ellenállás.  

A kritikus repedés kinyílás (δc), mely az instabil repedésterjedés kezdetéhez 
tartozó repedéskinyílás, a grafitosodási hajlam és a csíraképződési tényező kapcsolatát 
a 62. ábra szemlélteti.  
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62. ábra 

A csíraképződési tényező, a grafitosodási hajlam és a kritikus repedéskinyílás 
kapcsolata 

 
Az 62. ábra alapján megállapítottam, hogy a jól beoltott öntöttvasaknál 

(csíraképződési tényező: 40-60) a grafitosodási hajlam növekedésével növekszik az 
instabil repedésterjedés kezdetéhez tartozó repedéskinyílás.  

A jól beoltott öntöttvasak esetén (csíraképződési tényező: 40-60) a grafitosodási 
hajlam növekedésével csökken a töréssel szembeni ellenálló képesség (KC), de 
ezekhez a csökkenő értékekhez egyre nagyobb instabil repedésterjedés kezdetéhez 
tartozó repedéskinyílás értékek tartoznak. Mivel a repedés a grafit mentén indul és 
halad tovább, ezért a nagyobb grafitosodási hajlam (nagyobb mennyiségű grafit) 
esetén könnyebben indul meg a repedés instabil továbbterjedése. Az instabil 
repedésterjedés kezdetéhez tartozó repedéskinyílás értékek növekedését, a maradó 
alakváltozó képesség javulása magyarázza. A 31. ábrán látható, hogy a grafitosodási 
hajlam növekedésével javul a maradó alakváltozó képesség. A grafitosodási hajlam, a 
csíraképződési tényező és a maradó alakváltozó képesség kapcsolatát a 39. ábra 
szemlélteti. Látható, hogy a 40-60 csíraképződési tényező értékek tartományban a 
grafitosodási hajlam növekedésével növekszik a maradó alakváltozó képesség és 
ennek a következménye az, hogy növekszik az instabil repedésterjedés kezdetéhez 
tartozó repedéskinyílás. A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a 
repedéskinyílás egyezményes maradó összetevője közötti kapcsolat (63. ábra) szintén 
a maradó alakváltozó képesség növekedését támasztja alá. 
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63. ábra 

A grafit mennyiség, a csíraképződési tényező és a repedéskinyílás egyezményes 
maradó összetevője közötti kapcsolat 

 A 20-40 csíraképződési tartományba eső öntöttvasak nagyobb töréssel szembeni 
ellenálló képességét (KC) a rugalmassági modulusz nagyobb értékei magyarázzák. A 
grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a rugalmassági modulusz közötti 
kapcsolatot a 36. ábra szemlélteti. 
 A töréssel szembeni ellenálló képesség szempontjából, alakos öntvényeknél a 
maradó öntési feszültség is fontos tényező, hiszen ez a visszamaradó feszültség 
csökkenti az öntvény szerkezeti szilárdságát. Kedvezőtlen körülmények között (ütés, 
hirtelen terhelés) a felhalmozódott rugalmas feszültségek elősegíthetik az öntvény 
törését. A grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a relatív feszültség közötti 
kapcsolatot az 50. ábra szemlélteti. Az ábrán látható, hogy a 20-40 közötti 
csíraképződési tényező tartományban a visszamaradó öntési feszültség értéke eléri a 
szakítószilárdság 26-32%-át. A 40-60 közötti csíraképződési tényező tartományban a 
visszamaradó öntési feszültség értéke nem haladja meg a szakítószilárdság 8 %-át.  
 A repedéssel szembeni ellenálló képesség szempontjából tehát a 40-60 
csíraképződési tényezőjű, optimálisan beoltott öntöttvasak a legmegfelelőbbek. 
  

0,9
1

1,1
1,2

1,3
1,4

1,5 20-40
40-60

28

33

34

35

31

30

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
A

 kritikus repedéskinyílás m
aradó 

összetevője,m
m

*10
-3

Grafitosodási hajlam, K

Csíraképződési 
tényező, D



 86

 
 

9.3.  Összefoglalás, új tudományos eredmények 4. 
 
• Meghatároztam a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a 

törésmechanikai vizsgálattal meghatározott paraméterek kapcsolatát. A 
grafitosodási hajlam és a törésmechanikai vizsgálatok eredményeit 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a töréssel szembeni ellenálló képességre 
és a kritikus repedéskinyílásra a grafitosodási hajlam (a grafit mennyisége) és a 
csíraállapot (csíraképződési tényező) van a legnagyobb hatással.  

 
• Megvizsgálva az erő-szétnyílás diagrammokat megállapítottam, hogy a grafit 

mennyiségének növekedésével csökken a repedés instabil továbbterjedéséhez 
szükséges erő, tehát csökken a repedésterjedéssel szembeni ellenállás.  

 
• Megvizsgálva a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a törési 

szívósság a legnagyobb terhelés pontjában (KC) minősítő szám kapcsolatát, 
megállapítottam, hogy a 20-40 és a 40-60 csíraképződési tartományokon belül, 
a grafitosodási hajlam (a grafit mennyiségének) növekedésével csökken a KC 
értéke, tehát csökken a repedésterjedéssel szembeni ellenállás. 

 
• Megvizsgálva a grafitmennyiség, a csíraképződési tényező és a kritikus repedés 

kinyílás (δc) kapcsolatát, megállapítottam, hogy a 20-40 és a 40-60 
csíraképződési tartományokon belül, a grafitosodási hajlam növekedésével 
növekszik az instabil repedésterjedés kezdetéhez tartozó repedéskinyílás. 
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10.  Összefoglalás 
 

A korszerű öntvény felhasználói szemlélet a lemezgrafitos öntöttvas minőségét 
illetően nem csupán a szakítószilárdsággal és a Brinell–keménységgel történő 
értékelést igényli, ahogy azt az öntöttvas szabványok teszik. Az új vékonyfalú 
öntöttvas konstrukcióknál fontos szerepe van a maradó alakváltozó képességnek, a 
maradó öntési feszültség mértékének, a rugalmassági modulusznak. A hagyományos 
vizsgálatok csak az öntést követően adnak információt a leöntött fém tulajdonságairól 
és így gyártásközi ellenőrzésre korlátozottan alkalmasak. Az öntöttvas kristályosodását 
és ezen keresztül tulajdonságainak alakulását, a kémiai összetételen kívül további más 
tényezők is befolyásolják. Az öntöttvas csíraállapota, mely nagymértékben 
befolyásolja a grafit alakját, eloszlását, az eutektikus cellák számát és méretét, jelentős 
hatást gyakorol a szilárdsági és szívóssági tulajdonságokra, ezért a csíraállapot 
gyártásközi minősítése kiemelten fontos.  

A laboratóriumi és az üzemi kísérleteim során kidolgoztam egy olyan 
gyártásközi ellenőrző módszert, amellyel minősíthető az olvadék csíraállapota, 
továbbá kimutattam a minősítő módszer és az öntöttvas szilárdsági és szívóssági 
tulajdonságai közötti kapcsolatot. R. Döpp javaslata alapján a túlhűlési hányadosra 
vonatkozó elméletet továbbfejlesztve bevezettem a csíraképződési tényezőt, és ez 
alapján történő olvadékminősítést.  

Meghatároztam a csíraképződési tényező és az eutektikus cellaszám 
kapcsolatát. Megállapítottam, hogy az indukciós kemencében olvasztott, Ø 30 mm-es 
homokformába öntött próbatestek esetén, a csíraképződési tényező növekedésével nő 
az eutektikus cellák száma. 

A lemezgrafitos öntöttvas maradó alakváltozó képességének minősítésére új 
eljárást vezettem be. A hajlító vizsgálat alapján történő minősítés során a maradó- és a 
rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás hányadosa adja a maradó alakváltozó 
képességet jellemző Q minősítő számot. Kimutattam, hogy az általam vizsgált 
öntöttvasaknál a csíraképződési tényező növekedése esetén javul, a maradó 
alakváltozó képesség és a rugalmassági modulusz értéke csökken. 

Meghatároztam a csíraképződési tényező és a feszültségrácson (Ø 32/12) 
meghatározott öntési feszültség kapcsolatát. Megállapítottam, hogy a csíraképződési 
tényező növekedésével csökken a maradó öntési feszültség, és a nagy rugalmassági 
moduluszú öntöttvasak maradó öntési feszültség értékei is nagyobbak. 
 Meghatároztam a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a 
törésmechanikai vizsgálattal meghatározott paraméterek kapcsolatát. Megállapítottam, 
hogy a grafit mennyiségének növekedésével csökken a repedés instabil 
továbbterjedéséhez szükséges erő, tehát csökken a repedésterjedéssel szembeni 
ellenállás. A csíraképződési tényező és a grafitosodási hajlam növekedése esetén 
csökken töréssel szembeni ellenálló képesség és növekszik az instabil repedésterjedés 
kezdetéhez tartozó repedéskinyílás. 
 Meghatároztam a 0,8-0,94 közötti telítési számú, 0,91-1,55 közötti 
grafitosodási hajlamú öntöttvasak esetén a képelemzővel mért paraméterek (fajlagos 
felület, területegységre eső grafitlemezek száma, átlagos húrhosszúság, részecskék 
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közötti átlagos szabad úthossz) és a maradó öntési feszültség, valamint a 
csíraképződési tényező (D), és a maradó alakváltozó képesség (Q) közötti kapcsolatot. 
Megállapítottam, hogy a csíraképződési tényező értékének növekedése esetén a grafit 
fajlagos felülete és a területegységre eső grafitlemezek száma csökken, a grafitlemezek 
közötti átlagos szabad úthossz és az átlagos grafitlemez vastagság növekszik. Ennek 
hatására a maradó öntési feszültség értéke csökken, a maradó alakváltozó képesség 
javul. 
 A disszertációban megfogalmazott tudományos eredmények új ismeretekkel 
bővítik a vasöntészet tudományterületét. Az elért új eredmények jól hasznosíthatók az 
oktatásban, kutatásban és a gyártásközi minőségellenőrzésben. 
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11.  Summary 
 
 Respecting the quality of the grey cast iron, modern casting application requires 
more than the measure of Brinell hardness and tensile strength, as it is written in the 
standards. In case of the new, thin-walled constructions, permanent deformation, stress 
and Young modulus bulk large. Traditional investigations give information about 
properties of the casted metal only after casting, procedural control is limited. The 
crystallization and the properties of the cast iron beyond chemical composition are 
determined by further factors. The „nucleousstate” of the cast iron highly influence the 
shape and distribution of the graphite, the number and size of the eutectic cells, affect 
the mechanical properties and toughness. That are the reason why the procedural 
control of the nucleousstate is so important. During my laboratory and industrial tests I 
have developed a procedural control method, that qualifies the „nucleousstate” of the 
melt and I found the relation between the new control methode and the mechanical 
properties and toughness. According to the D. Röpp’s advise, improving the theory of 
the supercooling coefficient, I have introduced nucleation coefficient and the melt-
qualifing method with this coefficient.  
 I have defined relation between nucleation coefficient and the number of the 
eutectic cells. Casting test bars with 30mm diameter, I found that increasing the 
nucleation coefficient the number of the eutectic cells grows.  
I have introduced a new method to qualify the capability for permanent deformation of 
grey cast iron. Qualifing with bend test the rate of the deflection of the permanent and 
elastic deformation gives Q, which qualifies the capability for permanent deformation. 
I have proven that in case of my test bars, the growing nucleation coefficient result a 
higher Q and lower Young-modulus.  
 I have defined the relation between the quantity of the graphite, the nucleation 
coefficient and the parameters defined by fracture tests. I found that increasing the 
quantity of the graphite increases the force necessary for the unstable crack 
propagation, so decreases the resistance against crack propagation. When I was 
increasing the quantity of the graphite, I found decreasing resistance against cracking 
and grows the crack-opening displacement that belong to the begining of the unstable 
carck propagation. I have defined the relation between parameters measured by image 
analysis (specific surface, number of the graphite flakes on unity surface, average 
length of the chord, free path between particles), residual stress, and nucleation 
coefficient (D) and capability for permanent deformation (Q) on cast iron with a 0,8-
0,94 degree of saturation, and 0,91-1,55 sensitivity of graphitization . I have defined 
that the increasing nucleation coefficient, the specific surface of the graphite and the 
number of the graphite flakes on unity surface decrease, the average free path between 
graphite flakes increase. Thereby the residual stress would be lower, and the capability 
for permanent deformation will be higher.  
 The new scientific results drawn up in my Ph.D. thesis give new knoledge to the 
casting science. The results can be used in education, research and procedural control.  
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12.  Új tudományos eredmények 
 
1.  Az öntöttvas olvadék csíraállapotának minősítésére bevezettem R. Döpp 

elméletét továbbfejlesztve, a kéttégelyes termikus analízissel meghatározható 
csíraképződési tényezőt (D), mely a mért stabilis és a mért metastabilis 
eutektikus hőmérsékletek különbségének aránya az egyensúlyi (számított) 
stabilis és a mért metastabilis eutektikus hőmérsékletek különbségéhez, 
százalékban kifejezve.  

 
A csíraképződési tényező meghatározása: 
 

D = 100 (Teut.stab. mért – T eut.metastab. mért)/ (Te.eut.stabilis számolt – Teut.metastab mért) 
       

Te.eut.stabilis számolt: Egyensúlyi (számított) stabilis eutektikus hőmérséklet: 

1153oC + 6,7 Si% 
Teut.stab. mért: Mért stabilis eutektikus hőmérséklet  
Teut.metastab mért: Mért metastabilis eutektikus hőmérséklet  

 
1.1.  Meghatároztam a csíraképződési tényező és az eutektikus cellaszám 

kapcsolatát. Megállapítottam, hogy az indukciós kemencében olvasztott, Ø 30 
mm-es homokformába öntött próbatestek esetén: 

 

• 20 alatti csíraképződési tényező értékek esetén az olvadék csíraállapota nem 
megfelelő, az eutektikus cellák száma 400 db/cm2 alatt van. Ez a beoltatlan 
öntöttvasakra jellemző és nagy a metastabilis kristályosodás veszélye. 

• 20 – 40 közötti csíraképződési tényező értékek esetén a csírák száma még 
mindig nem éri el az optimális értéket. Az eutektikus cellák száma 400 – 600 
db/cm2 között van. Ez a magas szilíciumtartalmú jó induló csíraállapottal 
rendelkező alapvasak, illetve a rosszul beoltott öntöttvasak tartománya. 

• 40 – 60 közötti csíraképződési tényező értékek esetén optimális a csíraállapot, 
az eutektikus cellák száma 600 – 800 db/cm2 közötti. Ez az optimálisan beoltott 
öntöttvasak tartománya. 

• 60 fölötti csíraképződési tényező értékek esetén az olvadékban túl sok csíra 
található, az eutektikus cellák száma 800 db/cm2 fölötti. Ekkor a túloltás 
következtében megnő a porozitás kialakulásának a veszélye 

 

 

2.  A lemezgrafitos öntöttvas maradó alakváltozó képességének minősítésére új 
eljárást vezettem be. A hajlító vizsgálat alapján történő minősítés során a 
maradó- és a rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás hányadosa adja a 
maradó alakváltozó képességet jellemző Q minősítő számot. 

 



 91

Q = 100* fM/ fR 

 
fM : maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás 
fR : rugalmas alakváltozáshoz tartozó behajlás 

 
 A rugalmas és a maradó alakváltozáshoz tartozó behajlás értéke és aránya az 

öntöttvas szövetétől és a grafit alakjától, eloszlásától függ. Tisztán rugalmas 
alakváltozás esetén a Q=0. Minél nagyobb a vizsgált próba maradó alakváltozó 
képessége, annál nagyobb a Q értéke. 

 
2.1.  Kimutattam, hogy az általam vizsgált azonos telítési számú (Sc=0,85) 

öntöttvasaknál, a csíraképződési tényező növekedése esetén a töréshez tartozó 
behajlás növekedése mellett, a töréshez tartozó erő csökken. A mérés során 
meghatározott erő behajlás görbék a csíraképződési tényező növekedése esetén 
a kezdeti iránytangenstől egyre nagyobb elhajlást mutatnak. 

 
2.2.  Kimutattam azt, hogy a 20 – 40 közötti csíraképződési tényező esetén a maradó 

alakváltozást minősítő szám (Q) értéke 0 – 30 között van, mely kis maradó 
alakváltozó képességre utal. A 40 – 60 közötti csíraképződési tényezőjű 
optimálisan beoltott öntöttvasak Q értéke 30 – 70 között van, mely a kedvezőbb 
csíraállapot következtében kialakult nagyobb maradó alakváltozó képességet 
mutatja.  

 
2.3.  A rugalmassági modulusz értékének hajlítóvizsgálattal történő 

meghatározásához a korábbi összefüggésben, a töréshez tartozó (f) behajlás 
szerepel. A töréshez tartozó behajlás egyaránt tartalmazza a maradó és a 
rugalmas behajlást és ezáltal a rugalmassági modulusz hibás értékét 
eredményezi. A rugalmassági modulusz valós értéke a behajlás rugalmas 
alakváltozáshoz tartozó komponense alapján határozható meg. 

 
Tehát a rugalmassági modulusz meghatározása: 

 

     R
O fI

lFE
**48

* 3

=
  N/mm2   
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ahol:  

 F a töréshez tartozó hajlító erő  (N) 
 l  az alátámasztás köze  (mm) 
 I az inercianyomaték    (mm4) 
 fR a rugalmas behajlás   (mm) 
 Eo a rugalmassági modulus  (N/mm2) 
 

2.4.  Kimutattam azt, hogy a csíraképződési tényező növekedése esetén a 
rugalmassági modulusz csökken. 

2.5.  Kimutattam, hogy a maradó alakváltozó képesség javul, ha a grafitlemezek 
vastagsága és a részecskék közötti átlagos szabad úthossz növekszik, és 
csökken a területegységre eső grafitlemezek száma és a grafit fajlagos felülete. 

 
 
3.  Meghatároztam a csíraképződési tényező és a feszültségrácson (Ø 32/12) mért 

öntési feszültség kapcsolatát 
 
3.1. Megállapítottam, hogy a csíraképződési tényező növekedésével csökken a 

maradó öntési feszültség. A 15 – 35 közötti csíraképződési tényező értékek 
esetén a maradó öntési feszültség 60 – 140 MPa között változott, mely értékek a 
szakítószilárdság 18 – 46 százalékát teszik ki. A 40 – 60 közötti csíraképződési 
tényezőjű öntöttvasak maradó öntési feszültség értékei 15 – 60 MPa közötti 
tartományban vannak, és ezek az értékek nem haladják meg a szakítószilárdság 
13 százalékát. 

 
3.2. Megállapítottam azt, hogy a nagy rugalmassági moduluszú öntöttvasak maradó 

öntési feszültség értékei is nagyobbak, tehát a rugalmassági modulusz növelése 
nem lehet kizárólagos szempont a méretezésnél. 

 
3.3. A jól beoltott (D: 40-60) kis relatív feszültségű öntöttvasaknál a grafit fajlagos 

felülete és a területegységre eső grafitlemezek száma, a grafitlemezek 
vastagsága nagyobb, a grafitlemezek közötti szabad úthossz kisebb, mint a 
rossz csíraállapotú, (D: 20-40) nagy relatív feszültségű öntöttvasaké.  

 
3.4. A maradó öntési feszültség értéke csökken, ha csökken a grafit fajlagos felülete, 

a területegységre eső grafitlemezek száma, növekszik az átlagos grafitlemez 
vastagság és a grafitlemezek közötti átlagos szabad úthossz.  

 
4.  Meghatároztam a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a 

törésmechanikai vizsgálattal meghatározott paraméterek kapcsolatát. A 
grafitosodási hajlam és a törésmechanikai vizsgálatok eredményeit 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a töréssel szembeni ellenálló képességre 
és a kritikus repedéskinyílásra a grafitosodási hajlam (a grafit mennyisége) és a 
csíraállapot (csíraképződési tényező) van a legnagyobb hatással.  
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4.1.  Megvizsgálva az erő-szétnyílás diagrammokat megállapítottam, hogy a grafit 
mennyiségének növekedésével csökken a repedés instabil továbbterjedéséhez 
szükséges erő, tehát csökken a repedésterjedéssel szembeni ellenállás.  

 
4.2.  Megvizsgálva a grafitosodási hajlam, a csíraképződési tényező és a törési 

szívósság a legnagyobb terhelés pontjában (KC) minősítő szám kapcsolatát, 
megállapítottam, hogy a 20-40 és a 40-60 csíraképződési tartományokon belül, 
a grafitosodási hajlam (a grafit mennyiségének) növekedésével csökken a KC 
értéke, tehát csökken a repedésterjedéssel szembeni ellenállás. 

 
4.3.  Megvizsgálva a grafitmennyiség, a csíraképződési tényező és a kritikus repedés 

kinyílás (δc) kapcsolatát, megállapítottam, hogy a 20-40 és a 40-60 
csíraképződési tartományokon belül, a grafitosodási hajlam növekedésével 
növekszik az instabil repedésterjedés kezdetéhez tartozó repedéskinyílás. 
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13.  Az értekezés tudományos eredményeinek jelentősége és hasznosításuk 
lehetőségei  

 
 A tézisekben megfogalmazott tudományos eredmények új ismeretekkel bővítik 
a vasöntészet tudományterületét. Az elért új eredmények jól hasznosíthatók az 
oktatásban, kutatásban és a gyártásközi minőségellenőrzésben.  
 

Az első tézisben ismertetett, kéttégelyes termikus analízissel meghatározható 
csíraképződési tényező (D) bevezetésével gyártás közben gyorsan és nagy 
pontossággal minősíthető az öntöttvas olvadék csíraállapota. Ezáltal olyan 
többletinformáció nyerhető az olvadék tulajdonságairól, mely lehetővé teszi az öntés 
előtti csíraképző beavatkozás szabályozását. A csíraképződési tényező alkalmazásával 
minősíthető a különböző beoltóanyagok hatásfoka, azonos alapvas esetén. Ezzel a 
módszerrel meghatározható a gazdasági és technológiai szempontból optimális 
beoltóanyag típusa és mennyisége, melynek használatával biztosíthatók az előírt 
tulajdonságok, és a csíraképződési tényező folyamatos mérésével ellenőrizhető és 
dokumentálható a beoltóanyag megfelelő hatása. 

A második tézisben ismertetett hajlítóvizsgálattal meghatározható maradó 
alakváltozó képesség (Q) a lemezgrafitos öntöttvas olyan tulajdonságairól ad 
információt, mely a méretpontosságot biztosító beavatkozások feltétele. Ez a 
tulajdonság az öntöttvasak esetén a lemezgrafit méretének és eloszlásának 
változtatásával kedvezőbbé tehető, tehát szorosan kapcsolódik az olvadék csíraállapota 
által befolyásolt tulajdonságokhoz. A hajlítóvizsgálattal meghatározható a 
rugalmassági modulusz értéke, mely szintén összefügg a grafit alakjával és méretével.  
 A harmadik és negyedik tézisben bemutatott vizsgálatok új ismereteket adnak 
az olvadék metallurgiai minősége (csíraállapota) és az öntöttvas technológiai 
tulajdonságai közötti kapcsolatról.  
 

Az értekezésben szereplő valamennyi tézis, az öntő szakirányos 
kohómérnökképzés előadási, illetve gyakorlati anyagának gazdagításában közvetlenül 
hasznosítható. 

Az értekezésben foglaltak eddig a tananyagfejlesztésben, három díjazott 
tudományos diákköri dolgozatnál, (melyből egy a XXV. OTDK. Műszaki Tudományi 
szekcióban harmadik helyezést ért el, egy pedig a XXVI. OTDK. ugyanezen 
szekciójában második helyezést ért el) és három diplomaterv elkészítésénél 
hasznosultak.  
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