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Bevezetés 
 

A Fém-Művek Kisbér Kft. és német anyavállalata (Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH) több 

évtizedes tapasztalattal rendelkezik villanymotor gyártás területén. Termelésének ma is jelentős 

részét képezik a különféle motor alkatrészek, melyek egy részét hidegkamrás nyomásos öntészeti 

eljárással gyártják (forgórészek, sztátorházak, csapágypajzsok). A cég legnagyobb megrendelői 

közé tartozik egy légtechnikával, ventilátor gyártással foglalkozó világviszonylatban is jelentős 

vállalat, amely egy új termék(csoport) gyártását rendelte meg az öntödétől. Az alkatrész egy 

aszinkron villanymotor külső forgórésze (außenläufer), amely egyben ventilátor lapátok vagy 

járókerék rögzítésére szolgál. Felépítését és funkcióját tekintve hasonló a hagyományos aszinkron 

motorokra jellemző kalickás forgórészhez.  

 

1. ábra Radiális ventilátor metszeti képe 

A vállalt évi 200 ezer öntvény legyártásához a cégnek kapacitás bővítő beruházásra volt szüksége. 

A termékcsaládot egy erre a célra felszerelt komplett robotizált öntőcella fogja előállítani a 

beöntendő alkatrészek öntőgépbe helyezésétől az öntésen át a tengelyek préseléséig. A cella 

központi eleme egy Idra OL 700 típusú 765 tonna záróerejű hidegkamrás nyomásos öntőgép. 

Munkám során először meg kellet határoznom a már elkészült öntőszerszámhoz tartozó optimális 

öntési paramétereket és megbecsülni a szerszám hőegyensúlyát biztosító hűtőrendszer 

teljesítményét. A továbbiakban pedig összehasonlítani a kapott eredményeket a cellában végzett 

próbaöntések eredményeivel és javaslatot tenni a folyamat javítására és a felmerülő hibák 

megszűntetésére. 
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1. A hidegkamrás nyomásos öntés korszerű technológiája 
 

A nyomásos öntés olyan alakadó eljárás, melynek során a folyékony állapotú fémötvözetet 

rendkívül rövid idő alatt, rendkívül nagy áramlási sebességgel juttatjuk egy állandó formába, 

amelyben az nagyon rövid idő alatt megdermed, miközben nagy nyomás hat rá. Ezzel a 

technológiával minden korábbi öntészeti eljárásnál hatékonyabban állíthatók elő kis 

falvastagságú, méretpontos, jó felületi minőségű és kevés utómunkát igénylő öntvények. Az így 

előállított termékek mechanikai tulajdonságai ráadásul jobbak, mint bármely más állandó- vagy 

elvesző formába öntött öntvényéi. Ennek oka a rendkívül rövid megszilárdulási idő következtében 

kialakuló finomszemcsés szerkezet (annak ellenére, hogy egy nyomásos öntvény szinte mindig 

tartalmaz gázporozitást, szívódási üreget, oxidzárványokat) .   

A nyomásos öntészeti eljárások két csoportra oszthatók: 

1. melegkamrás nyomásos öntés 

2. hidegkamrás nyomásos öntés 

 

 Melegkamrás nyomásos öntés 

Korábban alacsony olvadáspontú nehézfém-ötvözetek (leginkább cink) , újabban magnézium- 

ötvözetek öntésére használt technológia. Jellemzője, hogy az öntőkamra állandóan a 

fémolvadékba merül. Ezzel elkerülhető az olvadék formatöltés előtti dermedése és oxidációja. 

Alkalmazásának feltétele, hogy az öntőkamra anyaga és az olvadék ne oldódjon egymásban. 

Legjellemzőbb technológiai paraméterei: 

 formatöltési idő: 5-20 ms 

 olvadék áramlási sebessége a rávágásban: 50-120 ms-1 

 fémre ható nyomás megszilárduláskor: 200-400 bar 

 

Hidegkamrás nyomásos öntés 

Elnevezése arra utal, hogy az öntőkamra (és az öntődugattyú) a fémolvadékon kívül helyezkedik 

el. Erre azért van szükség, mert az alumínium egyrészt kis mértékben oldja az acél vastartalmát 

(szilárd fázisban 1,2% vas képes oldódni) , másrészt az oldhatósági határnál magasabb Fe-

tartalommal intermetallikus fázisokat képez, melyek rontják az öntvény szilárdsági tulajdonságait. 

A nyomásos öntészetben használt alumínium ötvözetekben kívánatos 0,8-1,2%-nyi Fe-tartalom, 

mert ez csökkenti az öntvény tapadását a szerszámhoz.  

Az öntőkamra (és vele együtt az öntődugattyú) helyzete alapján megkülönböztetünk vízszintes és 

függőleges kamrájú gépeket. Előbbiek jóval gyakoribbak, több előnyük is van a függőleges 

elrendezésűekkel szemben: alacsonyabb építésűek, egy egyenesbe esik az olvadékra ható és a 

szerszámfeleket szétfeszítő erő és nagyobb fémre ható nyomás érhető el. Jellemző technológiai 

paraméterei: 

 formatöltési idő: 10-50 ms 

 olvadék áramlási sebessége a rávágásban: 20-80 ms-1 

 fémre ható nyomás megszilárdulás közben: 500-1500 bar 
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1.1. Vízszintes hidegkamrás öntőgép részegységei, működése 

1.1.1. Öntőegység 
Az öntőegység feladata az, hogy a folyékony fémet a kívánt paraméterek szerint képes legyen a 

formába juttatni és a fém megdermedéséig megfelelő nyomást kifejteni az öntvényre. 

Legfontosabb egysége a hidraulikus dugattyú (és a hozzá kapcsolódó, cserélhető öntődugattyú), 

amely képes különböző sebességekkel előre mozgatni az öntőkamrába töltött folyékony 

fémötvözetet a formatöltés befejezéséig.  Az öntési művelet 3 fázisra tagolódik: 

1. fázis (kamratöltés): A kamrába töltött, egy öntvénycsokorhoz szükséges térfogatú fémolvadék 

nem tölti ki a kamra teljes keresztmetszetét, ezért a hiányzó térfogatot levegő foglalja el. Az első 

fázis során a hidraulikus dugattyú lassú, alumínium ötvözetek esetében legfeljebb 0,3-0,4 m/s 

sebességgel (ennél nagyobb sebesség felületi habosodást okozhat az olvadékban) előre mozog 

mindaddig, amíg a kamra teljes keresztmetszete fel nem töltődik az olvadékkal. A kamratöltés 

folyamatának szabályozása rendkívül fontos része az öntési műveletnek, mivel jól megválasztott 

paraméterekkel biztosítható, hogy a lehető legkevesebb levegő záródjon be az olvadékba. Ideális 

esetben a kamrában lévő gázok az olvadék előtt áramolva jutnak a formaüregbe, ahonnan a 

kilevegőző csatornákon át távoznak a környezetbe. Ha az öntőgép vezérlése csak állandó 

sebességű mozgást képes előállítani, akkor a dugattyú sebességét lehetőleg úgy kell 

megválasztani, hogy a kialakuló hullám éppen a kamra tetejéig érjen. Az ehhez szükséges 

sebességet nevezzük kritikus sebességnek (2.b ábra). Alacsony kamra töltöttségi szint esetén 

gyakran előfordul, hogy túl nagy sebességet kellene alkalmazni egyetlen, a kamra tetejéig érő 

hullám létrehozásához, ezért több visszaverődő hullámból kell felépíteni a megfelelő magasságot. 

Ilyenkor az először keletkezett hullámfront leválik a dugattyú felületéről (előresiet), majd 

visszaverődik és nekiütközik a közben előrehaladó dugattyúnak és így újabb, immár nagyobb 

magasságú hullámfront képződik addig, amíg a hullámmagasság el nem éri az öntőkamra felső 

vonalát. Ebben az esetben mindig úgy kell megválasztani a dugattyú sebességét, hogy páratlan 

számú hullám jöjjön létre. Állandó sebességgel megvalósított kamratöltés esetén mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy a keletkezett hullámfront sebessége nagyobb lesz a dugattyú 

sebességénél, tehát a hullám „előresiet”, majd visszaverődik és közben levegő záródhat az 

olvadékba. Túl nagy sebesség esetén hullám átcsapás ( 2.c ábra) , túl alacsony sebesség mellett 

pedig előresiető hullám (2.a ábra) alakul ki, melyek mind növelik az öntvénybe bezáródott gázok 

térfogatát.  

Abban az esetben, ha állandó sebességű mozgással valósítjuk meg a kamratöltést, a Garber-

formula ad felvilágosítást az optimális dugattyúsebességről: 

  vd1=    

ahol Fg a kamra töltöttségi foka 

        h0 az olvadék magassága a kamrában (Dk ∙ Fg , ha a töltöttség 0,5 körüli) 

       Dk a kamra átmérője 

       n pedig a hullámcsapások száma az első fázisban. 

Ha a kamra töltöttsége jelentősen eltér 50%-tól, akkor a folyadékszint magasságát a következő 

összefüggés adja: 
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 h0=  – x, ahol x=  (1-2Fg) 

 

 

2. ábra A kamratöltés sebességének hatása a gázbezáródásra 

a/ Az öntődugattyú kritikusnál kisebb sebességgel halad, 

ezért előresiető hullám alakul ki, növelve a gázbezáródás 

lehetőségét 

b/ Az éppen kritikus sebességgel mozgó dugattyú a kamra 

tetejéig érő hullámot hoz létre, így a gázok távozni tudnak a 

formaüreg felé 

c/ A kritikusnál nagyobb sebességű dugattyú mozgás hullám 

átcsapást okoz, ami gázbezáródással jár 

 

Annak a feltétele, hogy az öntőkamrában lévő levegő biztosan ne záródjon az olvadékba az, hogy 

az öntődugattyú állandó gyorsulással haladjon. Ebben az esetben a feltorlódó hullám nem tud 

leválni a dugattyú felületéről. További előnye az állandó gyorsulással végrehajtott kamratöltésnek, 

hogy lerövidül az olvadék tartózkodási ideje az öntőkamrában és ezáltal csökkenthető a 

formatöltést megelőző jelentős mértékű megszilárdulás. Emiatt javulnak a formatöltés feltételei 

és kedvezőbbek lesznek az öntvény szilárdsági tulajdonságai. Általában kerülendő az 1 

másodpercet meghaladó kamratöltési idő, ez persze függ a kamrába adagolt olvadék térfogatának 

és a kamratérfogatnak az arányától (töltöttségi fok). Minél kisebb a töltöttség, annál hosszabb 

utat kell az öntődugattyúnak megtennie ahhoz, hogy az öntőkamra teljes keresztmetszete 

feltöltődjön olvadékkal.  

 

2. fázis (formatöltés): A folyamat során az a legfontosabb cél, hogy a formaüreg még azelőtt 

megteljen fémolvadékkal, mielőtt jelentős mértékű dermedés következik be az olvadékban. A 

dermedés következtében kialakuló és növekvő kristálycsírák növelik az olvadék viszkozitását, 

rontják annak formakitöltő képességét, növelik az áramlási ellenállást, ezáltal növelik a szükséges 

töltőnyomást, vagyis megnő annak kockázata, hogy az öntvény hibás lesz. A formatöltéskor 

rendelkezésre álló időt főképpen az határozza meg, hogy az adott öntvény leggyorsabban 

dermedő részében milyen sebességgel zajlik a kristálycsírák keletkezése és mikor ér el az arányuk 

akkora értéket, amely már gátolja a hibátlan öntvény létrejöttét. Az öntvényrészeket dermedési 

idejük szerint a térfogat/felület arányukkal (vagy ezzel egyenértékű a síkban a terület/kerület 

arány) tudjuk jellemezni, ezt nevezzük modulnak vagy redukált falvastagságnak. Kisebb modulhoz 

kisebb dermedési idő tartozik. A dermedési idő arányos a modul négyzetével: 

 td= c1 ∙ M2 + c2 

ahol c1: dermedési állandó (Al ötvözetre 8-12 sec/ cm2) 

        c2: a túlhevített fém folyékony állapotához tartozó hűlés ideje (melegkamrás öntéskor) 

       M: az öntvény kritikus modulja cm-ben  



7 
 

Öntési időként a dermedési idő tizedrészét vesszük számításba: 

  tö= 0,1 ∙ td 

Hidegkamrás öntés esetében a formatöltés befejezésére általában 10-100 milliszekundum 

időtartam állhat rendelkezésre, aminek az a következménye, hogy a hidraulikus dugattyú az 

öntőkamra feltöltésének befejezésétől hirtelen 2-6 m/s sebességre kell, hogy felgyorsuljon. A 

gyorsítás kezdetéhez tartozó dugattyú úthosszat nevezzük a 2. fázis kapcsolási pontjának. A 

gyakorlatban a kapcsolási pontot ennél nagyobb úthossznál állapítják meg, akár az olvadék 

megvágásig való eljutásához tartozó dugattyú úthossz is lehet. Ha az öntődugattyú formatöltési 

sebességre való gyorsítása megelőzi az öntőkamra teljes feltöltődését, akkor levegő záródik az 

öntvénybe. Szintén előfordulhat levegő bezáródás az elosztó csatornában, amennyiben annak 

geometriája és a fémolvadék sebessége ezt elősegítik. Ha az átkapcsolás túl későn következik be, 

akkor viszont az olvadék még a kamratöltéshez tartozó alacsony sebességgel halad át az öntvény 

legkisebb keresztmetszetű részén, a megvágáson. Ennek következtében jelentős mértékben 

dermed az olvadékfront, ami akadályozza a formatöltést és sokszor selejtes (hiányos, 

hidegfolyásos) öntvényhez vezet. A szűkülő keresztmetszetű elosztócsatornán végighaladó 

olvadék gyorsuló mozgást végez, a megvágásokban eléri a maximális sebességét, ami hidegkamrás 

eljárás esetén 20-80 m/s. Attól függően, hogy a megvágás és az öntvény falának keresztmetszete 

hogyan aránylik egymáshoz, kétféle formatöltési folyamat (és ezek kombinációi) játszódhat le.  

Ha az öntvény falvastagsága közel azonos a hozzá kapcsolódó megvágás vastagságával, akkor 

torlótöltés alakul ki. Ez a vékonyfalú öntvényekre jellemző. Ebben az esetben az olvadék 

sebességét és irányát megtartva a bekötő csatornával szemközti falnak ütközik (ha nincs közben 

akadály), ahonnan irányváltással halad visszafelé. Tehát a forma az olvadék belépésével szemközti 

oldalon kezd töltődni. Ütközéskor az irányváltás mindig csak akkora, hogy a legkisebb energia 

(sebesség) veszteség történjen. Ilyen körülmények között elkerülhetetlen a levegőbezáródás az 

öntvénybe, viszont a mennyisége csökkenthető a megfelelő helyeken kialakított kilevegőző 

csatornákkal és olyan geometriával, amely a lehető legkisebb irányváltásra kényszeríti a nagy 

sebességű fémolvadékot. A gázok bezáródása torlótöltés esetén koncentráltan jelentkezik az 

öntvény valamely részében. 

Ha az öntvény falvastagsága jóval nagyobb, mint a bekötő csatornáé, akkor sugártöltés alakul ki. 

Ilyen körülmények között a visszaverődő és az előremenő áramlás során erőteljes az olvadék 

keveredése, a bezáródó levegő eloszlása is egyenletes, nem jönnek létre koncentrált üregek. Ilyen 

feltételek mellett jobban biztosítható, hogy az öntvény szilárdsági tulajdonságai homogének 

legyenek. 

3.fázis (utánnyomás, multiplikálás): Ez a folyamat kettős célt szolgál. Egyrészt szükséges, hogy 

az öntvénybe záródott gázokat minél kisebb térfogatúra összepréseljék, másrészt a dermedés 

közbeni zsugorodást kompenzálni kell további olvadéknak a formába történő táplálásával. Utóbbi 

hiányában az öntvény nagyobb falvastagságú részein zsugorodási üregek jönnek létre. Mivel a 

megvágások az öntvény legkisebb keresztmetszetű részei és ezeken keresztül kell az utánnyomást 

végrehajtani, ezért a nyomás felépülésére nagyon rövid idő áll rendelkezésre a forma megtöltését 

követően. A dermedés közben a fémre ható nyomás nagysága az öntvénnyel szemben támasztott 

követelmények függvénye, általában 500-1500 bar. Ezt a nyomást az öntőgép több hidraulikus 

áttételen keresztül egy nyomásfokozó rendszer (multiplikátor) segítségével valósítja meg.  

Az öntődugattyú szabályozott mozgatását és a technológia által előírt nyomásviszonyokat az 

öntőgép hidraulikus rendszere valósítja meg. A rendszer nyomását egy hidraulikus fogaskerék 
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szivattyú szolgáltatja, amely térfogat-kiszorításos elv alapján szívja fel a tartályból a hidraulikus 

folyadékot és továbbítja azt a hidraulikus nyomódugattyú hengerébe, illetve a hidraulikus 

akkumulátorokba, amelyek a nagynyomású folyadék tárolására alkalmasak. Ez utóbbiak minden 

öntési ciklusban újra töltődnek.  

 

3. ábra Kétakkumulátoros öntőgép belövő egysége 

Az 1. fázis során a hidraulikus dugattyú mozgatásához az alacsony sebesség miatt elegendő 

közvetlenül a hidraulika rendszer fogaskerék szivattyúja által biztosított kis térfogatáramú 

hidraulikus folyadék. A kamra töltése közben a hidraulikus rendszernek csak akkora nyomást kell 

kifejtenie, amekkora az öntődugattyú mozgatásához, súrlódásának legyőzéséhez szükséges (a 

fémolvadék belső és külső súrlódása a kamrában elhanyagolható). Értéke 5-15 bar. 

A 2. fázisban a hidraulikus dugattyú gyorsulása meghaladhatja az 500 m/s2 értéket, ez jóval 

nagyobb térfogatáramot kíván, mint amekkorát a szivattyú képes előállítani. Ehhez a rendszer az 

akkumulátorban tárolt hidraulika folyadékot használja fel. Az akkumulátor nitrogén gázzal van 

feltöltve, így benne egyensúlyt tart a gáz és a szivattyú nyomása (rendszernyomás). A korszerű 

öntőgépeken külön akkumulátor szolgáltatja az energiát a 2. és a 3. fázisban. Amikor a hidraulikus 

dugattyú eléri a 2. fázis indításához beállított úthosszat, akkor nyit a hozzá tartozó akkumulátor 

szelepe és a nagy térfogatáramú folyadék a munkahengerbe áramolva felgyorsítja azt az előírt 

formatöltési sebességre. A szükséges sebességet a 2. fázis fojtószelepének megfelelő beállításával 

érjük el. A formatöltéskor a rendszernek le kell győzni azt az áramlási ellenállást, amely az 

olvadéknak a megvágásokon való átpréseléséhez szükséges. Ezt a nyomást nevezzük 

töltőnyomásnak, ami a megvágás keresztmetszetétől és az olvadék viszkozitásától függ. Értéke 

nagyobb, mint az első fázishoz tartozó nyomás, de a rendszernyomásnál kisebb. A szerszámüreg 

olvadékkal való telítődése pillanatában az öntődugattyú felütközik a folyékony fémen és az 

öntőegység mozgó alkatrészeinek (öntődugattyú, dugattyúszár, hidraulikus dugattyú és a 

hidraulikus folyadék) tömegéből és sebességéből adódó mozgási energiája nyomási energiává 

alakul. Ez átmenetileg egy nyomáscsúcsot hoz létre, ami akár a szerszámfelek rugalmas 

deformációját és osztósíkban való megnyílásukat okozhatja (ez a dinamikus csúcsnyomás). Ez a 

jelenség az öntvény körüli sorja képződésben nyilvánul meg, ami csökkenthető a hidraulikus 

dugattyúra ellenirányból kifejtett fékező nyomással.  
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A 3. fázis indítása többféleképpen előidézhető. Egy akkumulátoros öntőgépeken a dinamikus 

csúcsnyomás egy visszacsapó szelepen keresztül, két akkumulátoros gépeken pedig a beállított út 

vagy idő paraméter alapján nyíló szelep indítja a nyomás felépülését. A szükséges nyomást egy 

nyomásfokozó dugattyúrendszer (multiplikátor) hozza létre. Ebben egy nagyobb (hátul) és egy 

kisebb (elöl) dugattyú található és a kettő felületének arányában (ezt nevezzük multiplikálási 

hányadosnak) az akkumulátorból rendszernyomással érkező folyadék nyomását megsokszorozza. 

Az olvadékra ható tényleges statikus utánnyomás úgy alakul ki, hogy a multiplikátor által 

szolgáltatott nyomás sokszorozódik a hidraulikus és az öntődugattyú felületének arányával.  

 

4. ábra Nyomásos öntőgép hidraulikus dugattyújának út-idő és nyomás-idő diagramja 

A statikus utánnyomás és/vagy az olvadék bekötőcsatornában elért sebessége alapján négyféle 

alapvető öntvénnyel szembeni követelményt különböztetünk meg: 

1. Garantált szilárdság 

A bekötőcsatornán átfolyó olvadék sebessége összefüggést mutat az öntvény 

szakítószilárdságával. Ennek oka, hogy az áramlás sebességének növekedésével növekszik a 

hőátadás az olvadékból a szerszám felé, így az olvadék gyorsabb lehűlése növeli a kristálycsírák 

képződésének sebességét. Ezáltal finomabb szerkezetű öntvény keletkezik, nagyobb 

szakítószilárdsággal. A szilárdság maximális értéke 40-50 m/s –nál mérhető. Ennél nagyobb 

áramlási sebesség esetén már a jelentős turbulencia következtében erős porlasztás és levegő 

keveredés lép fel, ami szilárdság csökkenést okoz. Egy adott szilárdsági követelmény 

megvalósításakor azt is figyelembe kell venni, hogy a 800-1000 bar-nál nagyobb statikus 

utánnyomás a kristályrács torzulását okozza, ennek következtében a szilárdsági jellemzők szintén 

csökkennek. 

2. Nyomástömörség  

Ha a legfontosabb követelmény az öntvénnyel szemben a lehető legkisebb gáz vagy folyadék 

áteresztő képesség, akkor meg kell akadályozni az összefüggő szívódási- és/vagy gázüregek 

létrejöttét. Ehhez minél nagyobb 3. fázisbeli statikus utánnyomást kell alkalmazni, ami általában 

meghaladja az 1000 bar-t. Az olvadék optimális sebessége a megvágásban ez esetben is 40-50 

m/s.  
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3. Méretpontosság  

Az öntvény valamely méretének nem megfelelősége (leszámítva a szerszám gyártási 

pontatlanságát, nem megfelelően számított hőtágulásokat , nem megfelelő hőmérsékletre 

temperált szerszámot és olvadékhőmérsékletet) abból adódhat, hogy túl nagy statikus 

utánnyomást alkalmaznak a 3. fázis során. Ennek következtében hajlító feszültség ébredhet az 

öntőszerszámban, a szerszám felfogó lapokban és az öntőgép géposzlopaiban is. Ezek a 

deformációk az öntvény geometriájának torzulását okozhatják. Ennek megelőzése a statikus 

utánnyomás csökkentésével lehetséges. Annak értéke legfeljebb 800 bar legyen. Az olvadék 

sebessége nem befolyásolja ezt a tulajdonságot. 

 

4. Kiváló felületi minőség 

A kiváló felület létrehozásához a lehető legrövidebb öntési időt kell alkalmazni, aminek a feltétele, 

hogy az olvadék sebessége a megvágásban elérje legalább a 60 m/s értéket. Általában a statikus 

utánnyomás értéke ennél a követelménynél nem haladja meg a 800 bar-t. 

 

1.1.2. Záróegység 
 

A záróegység legfontosabb feladata, hogy megfelelő záróerőt hozzon létre a szerszámfelek között, 

megakadályozva a szerszám szétnyílását a még folyékony állapotú fémre ható nyomóerő 

ellenében. Ezen kívül a forma nyitását és zárását is végzi. Részei: záróhenger, záródugattyú, 

géposzlopok, mozgó felfogó lap, véglap, csuklós könyökemelő. Záráskor a záródugattyú a csuklós 

könyökemelő rendszeren keresztül mozgatja a mozgó felfogó lapot (rajta a mozgó szerszámféllel) 

az álló felfogó lap (rajta az álló szerszámfél) felé. Megfelelően beállított öntőgépen a két 

szerszámfél érintkezésekor a könyökemelő nem éri el a végállását. A záródugattyú további előre 

mozgásával a könyökemelő teljesen kinyújtott állapotba kerül (önzáródik) , ilyenkor már nem 

szükséges további munka befektetése a záróerő fenntartásához.  

 

5. ábra A csuklós-könyökemelős mechanizmus működése 
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A záróerő a gép oszlopainak rugalmas megnyúlása által jön létre. Nagysága arányos a géposzlopok 

nyúlásával: 

Fzáró=  ∑(Aoszlop ∙ ε ∙ E)  

ahol  Aoszlop: egy géposzlop keresztmetszete [m2] 

 ε: fajlagos nyúlás (a kezdeti hosszhoz viszonyított hosszváltozás) 

 E: géposzlop anyagának rugalmassági modulusza [N/m2] 

A záróerőt az adott öntvényhez tartozó paraméterek által meghatározott szétfeszítő erő 

ismeretében számíthatjuk 1,2-1,5-szeres biztonsági tényező figyelembe vételével. A szétfeszítő 

erő arányos az adott öntvénycsokor osztósíkba eső vetületével és a fémre ható maximális 

nyomással. Ez utóbbit a formatöltés 3. fázisában felépülő statikus utánnyomással azonosítjuk, bár 

a 2. fázis végén (az öntődugattyú felütközésekor) ennél nagyobb nyomás is kialakulhat néhány 

milliszekundum időtartamig. A szerszámfeleket szétfeszítő erő: 

  Fszét = A ∙ p3max 

ahol A: a teljes öntvénycsokor osztósíkba eső felülete 

 p3max: a folyékony fémre megszilárdulás közben ható nyomás a 3. fázisban 

Az álló- és a mozgó szerszámfélre ható tényleges összetartó erő mindig kisebb, mint a fent 

számított záróerő. Ennek oka, hogy a gyakorlatban a szétfeszítő felület hatásközéppontja nem esik 

egybe a szerszám és a felfogólapok szimmetriapontjával. Emiatt a géposzlopok nem egyforma 

mértékben terhelődnek, a húzó igénybevétel mellett hajlítófeszültség is ébred bennük. Szintén 

befolyásolja az összetartó erő nagyságát, hogy a géposzlopok mekkora előfeszítéssel vannak 

rögzítve, mekkora hőmérséklet különbség alakul ki az oszlopok között a folyamatos üzem közben, 

mekkora a szerszám felfogólapok meghajlása. Utóbbi tényező hatása úgy csökkenthető, hogy 

minél nagyobb felületű szerszámot alkalmazunk a felfogólap felületéhez képest. A záróerő minél 

jobb hasznosulásához elengedhetetlen követelmény az álló- és mozgó szerszámfelek egymáshoz 

és a felfogólapokhoz viszonyított párhuzamossága.  

Mivel a tényleges összetartó erő sok nehezen meghatározható változó függvénye, ezért a 

gyakorlatban záróerőt adunk meg, amelyet a szétfeszítő erő 1,2-1,5- szeresével közelítünk: 

 Fzáró= 1,2∙∙∙1,5∙Fszét 

A záróerő egy nyomásos öntőgép talán legfontosabb tulajdonsága (a gyártók is eszerint 

különböztetik meg az általuk kínált típusokat).  Ez határozza meg elsősorban, hogy egy adott 

öntvény a hozzá tartozó optimális paraméterekkel önthető-e.  
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2. A nyomásos öntés hőháztartása  

2.1 Az öntőszerszám hőmérsékletével összefüggő jelenségek 

2.1.1 Öntvényhibák 
A nyomásos öntőszerszám hőmérsékleti viszonyai legalább akkora mértékben befolyásolják egy 

öntvény minőségét, mint az öntési paraméterek helyes megválasztása. Ezen felül döntő 

befolyásuk van a szerszám várható élettartamára és a termelékenység alakulására.  

Az öntőszerszám nem megfelelő hőmérséklete sokféle öntvényhiba okozója lehet. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

1. Mérethibák 

Ide sorolhatók a szerszám és az öntvény hőtágulásával/zsugorodásával összefüggő méret 

egyenetlenségek, a hideg szerszámban a formatöltés befejezése előtt megdermedt hiányos 

öntvények és a fáncképződés. 

2. Térfogathibák 

Leginkább gáz- és szívódási porozitás képződésével járó hibák. Túl magas forma és/vagy olvadék 

hőmérséklet esetén a szerszám felületével érintkező kéreg általában hibátlan, viszont a kéreg alatt 

inhomogenitások keletkeznek. A szívódási- és gázporozitás elsősorban nem a forma 

hőmérséklettől függ, de az is hatással van rá. 

3. Felülethibák 

Az optimálisnál alacsonyabb hőmérsékleten működtetett szerszámmal gyártott öntvényben 

gyakran hidegfolyásos és hegedéses hibák találhatók. Szintén a szerszám hőmérsékletével 

kapcsolatos hiba a felületi rétegben kialakult repedésháló (az öntvény felületén érhálózat 

formájában jelentkezik), amely a ciklikus hőingadozás következménye és kialakulását jelentősen 

felgyorsítja a vizes bázisú formaleválasztó anyagok használata. A vízbázisú kenőanyagok okozzák 

az öntvény felületének vízfoltosságát abban az esetben, ha az öntés előtt nem tudjuk teljesen 

eltávolítani azokat a szerszámból. A túlzott kenőanyag használat (a párolgó víz nagy hőelvonó 

képessége miatt) a szerszámfelület egyes pontjain erős túlhűlést okozhat annak ellenére is, hogy 

egy szerszám temperálása megfelelő. Az ilyen hideg helyeken az olvadék idő előtti dermedése 

hiányos vagy hidegfolyásos öntvényt eredményez. 

4. Mechanikai hibák 

Az optimálisnál alacsonyabb forma hőmérsékleten öntött öntvény mechanikai tulajdonságai 

romlanak. Ennek oka, hogy az optimális hőfoknál hidegebb szerszámban gyorsabban megy végbe 

a dermedés (vagyis nagyobb formatöltési sebességre van szükség). Ha az olvadék egy része a 

forma megtöltése előtt megdermed akár az öntőkamrában, akár a beömlő rendszerben és így jut 

el a formaüregbe, akkor gyengíteni fogja az öntvény mechanikai jellemzőit. Az ilyen, általában 

oxidhártyával határolt felületű gócok bemetsző hatása révén az öntvény az előírtnál kisebb 

mechanikai terhelés hatására is eltörik. 
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2.1.2 Az öntőszerszám hőmérséklet-eloszlása 
Az öntési ciklus alatt a szerszámbetét különböző mélységű rétegeiben, különböző hőmérsékletek 

alakulnak ki. Az olvadékkal érintkező felület a formatöltéskor néhány másodpercig akár 500°C-ot 

meghaladó hőfokra hevül, ami jelentősen csak a szerszám nyitása után tudna csökkenni, ha nem 

alkalmaznának belső szerszámhűtést. Az öntvény kivétele legkorábban általában 300°C körüli 

hőmérsékleten történhet, mert az ötvözet szilárdsági tulajdonságai ennél magasabb 

hőmérsékleten még nem megfelelőek (kicsi a szakítószilárdság, nagy a képlékeny alakváltozás). 

Vizes bázisú formaleválasztó anyag túlzott használatával a szerszám felülete akár 100°C alá is 

lehűlhet, mire elindul egy újabb öntési ciklus. 

 

6. ábra Egy öntőszerszám hőmérséklet-eloszlása az idő- és a felülettől való távolság függvényében (1 

ciklus alatt) 

Az öntőszerszám mélyebb rétegeiben a hőmérsékletek abszolút értéke és ingadozása egyre kisebb 

a felületihez képest (6. ábra). A kontúrfelülettől 30 mm mélységben már gyakorlatilag állandó a 

hőmérséklet. A szerszám élettartama szempontjából kedvező, ha annak hőmérséklete és az 

olvadék hőmérséklete között minél kisebb a különbség. A folyékony fém okozta hirtelen 

melegedés, majd a vizes bázisú formaleválasztó anyag hűtő hatására a szerszám felületi rétege 

ciklikusan tágul, majd zsugorodik. Ezzel szemben a szerszám mélyebb rétegeiben a hőmérséklet 

ciklusonkénti változása egyre csökken és 30mm-nél nagyobb mélységben gyakorlatilag állandóvá 

válik, ami azt jelenti, hogy itt megszűnik a ciklikus hőtágulás és zsugorodás. Emiatt a szerszám 

felszínhez közeli rétegeinek mozgása akadályozott: táguláskor nyomó, zsugorodáskor húzó 

igénybevétel hat rá.  A felületi rétegben a húzófeszültség hajszálrepedéseket okoz, amelyek 

terjedése végül a szerszám tönkremenetelét okozza. A szerszám repedései az öntvényen eresség, 

érhálózat képződés formájában jelennek meg, amelyek azon túl, hogy rontják a felületi 

minőségnek való megfelelőséget, még az öntvény szerszámból való eltávolítását is nehezítik.  Az 

élettartam szempontjából a legfontosabb, hogy egy öntőszerszám megfelelően temperált legyen 

végig az öntés során, beleértve az öntés megkezdését is.  Alumínium ötvözetek esetén ez 200-300 

°C-os szerszám hőmérsékletet jelent, inkább ajánlott azt a felső határ közelében tartani. Egy 

alumínium ötvözetre tervezett szerszám élettartama elérheti a 75000-150000 lövésszámot is, ha 
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azt mindig megfelelő hőmérsékleten üzemeltetik és megfelelő időközönként feszültségmentesítő 

hőkezelésnek vetik alá. A hideg szerszámmal való öntés a fent említett folyamatok miatt 

különösen káros. A túl alacsony hőfokra hűlés leginkább az öntés indításakor és a vizes bázisú 

formaleválasztók túlzott használata miatt alakul ki. 

A szerszám felületének hőmérséklete az előzőeken túl jelentős hatást gyakorol a vizes bázisú 

formaleválasztó anyagok hatásfokára és felhasznált mennyiségére. Az ilyen emulziókban vízben 

diszpergált olajcseppek vannak, melyek vékony filmréteget hoznak létre a szerszám felületén, 

megakadályozva az olvadék reakcióját a szerszámmal és csökkentve az öntvény és szerszám 

közötti súrlódást. Adhéziójuk függ a becsapódásuk energiájától és a forma hőmérsékletétől. 

150°C-nál hidegebb szerszámról a víz túl lassan párolog el, ami akadályozza az olajfilm létrejöttét 

(100°C-ot el nem érő szerszámról pedig a víz lemossa az olajfilmet). A 250°C feletti hőmérséklet 

pedig a víz „robbanásszerű” párolgását okozza, így szigetelő gőzréteg jön létre a forma felületén 

(Leidenfrost-jelenség), ami megakadályozza a leválasztó anyag cseppjeinek adhézióját. Ha a 

szerszám felületének hőmérséklete az említett intervallumon kívül van, várható, hogy csökken a 

formaleválasztás hatékonysága és növekszik az erre felhasznált anyag mennyisége. A túl nagy 

mennyiségű vizes emulzió használata pedig a szerszám túlhűléséhez vezet (a víz nagy párolgáshője 

miatt), ami az élettartamának jelentős rövidülését okozza [5].  Megfelelően méretezett belső 

hűtőrendszerrel ellátott szerszám esetén elkerülhető a túlzott emulzió használat, sőt akár 

vízmentes leválasztóanyag is alkalmazható jóval kisebb mennyiségben és nagyobb hatásfokkal. 

Általánosságban elmondható, hogy az öntőszerszám termikus egyensúlya akkor valósul meg, ha 

minden öntési ciklusban az olvadék által bevitt hőmennyiséget el is tudjuk távolítani. A hő 

távozásának lehetőségei: 

 

 

1. Hővezetés 

Olyan hőenergia transzport, amely során nincs anyagáramlás. Helyhez kötött, hőmozgást 

végző részecskék közötti energia átadás történik. Főként szilárd testekben és nyugvó 

folyadékokban, gázokban fordulhat elő. A szerszámbetét felületéből a betét mélyebb 

rétegeibe, valamint a szerszámkeretbe és az öntőgép keretbe távozó hő ilyen módon 

terjed. Nagysága az anyagra jellemző hővezetési tényezővel és a létrejött hőmérséklet 

gradienssel arányos. 

 

2. Hősugárzás 

A sugárzással átvitt hő nem igényel közvetítő közeget és egymással érintkező részecskéket 

sem. Nagysága arányos a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával. A 

szokásos szerszám hőmérsékletek esetén az így szállított hőmennyiség jelentéktelen a 

többi hőátadási módhoz képest. 

3. Konvekció 

A konvekció áramló közegekben létrejövő bonyolult hőterjedési folyamat. Részét képezi a 

részecskék közötti hővezetés és az áramló közeg általi hőáramlás. Abban az esetben, ha a 

folyamat egy szilárd felület és vele érintkező közeg között játszódik le, nagysága arányos a 

hőátadási tényezővel, a hőátadó felülettel, a felület és a közeg hőmérséklet 

különbségével. A hőátadási tényező nem anyagjellemző, hanem függ a felület 

geometriájától és az áramlás jellegétől is. Éppen ezért pontos meghatározása 
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nehézségekbe ütközik. Nyomásos öntés esetén jellemzően ez a hőterjedési mód dominál. 

Előfordul:  

 A szerszámbetét és a hűtőcsatornában áramló folyadék között 

 A szerszám és a környezeti levegő között 

 A szerszám és a vizes bázisú formaleválasztó folyadék között 

 

A hőegyensúly fenntartása érdekében arra kell törekedni, hogy a bevitt hő legnagyobb 

részét lehetőleg a szerszám belső hűtőrendszere által kell eltávolítani. Ehhez a 

hűtőcsatornák megfelelő méretezésére van szükség. A szükséges hűtőcsatorna hosszat 

befolyásoló tényezők [7] : 

 A ciklusidő rövidítése nagyobb hűtőteljesítményt követel meg (hosszabb 

hűtőcsatorna vagy nagyobb térfogatáram) 

 A szerszám hőmérsékletének növelése a hűtés hatékonyságát is növeli, mert a 

nagyobb szerszám-hűtőközeg hőmérséklet különbség nagyobb hőátadást is jelent 

(ezáltal csökkenthető a hűtőcsatornák hossza vagy az alkalmazott térfogatáram) 

 A hűtőcsatorna átmérőjének növelése a hűtőközeg áramlási sebességének 

csökkenését okozza, így csökken a hőátadási tényező (hosszabb hűtőfurat)  

 Minél mélyebben fut egy hűtőcsatorna a szerszám felületétől, annál kisebb 

hőmérséklet különbség alakul ki a határfelületükön, ezért az elszállított hőáram is 

csökken (növelni kell a hűtőcsatorna hosszát) 

 A hűtőfolyadék térfogatáramának növelésével csökkenthető a hűtőcsatornák 

hossza 

 Az öntvény kidobási hőmérsékletének növelése csökkentheti a szükséges 

hűtőcsatorna hosszat (viszont a kidobási hőmérséklet csak nagyon szűk határok 

között változtatható) 

 Az olvadék hőmérsékletének változtatása gyakorlatilag nem befolyásolja a 

szükséges hűtőcsatorna hosszát 

 A hűtőfolyadék belépési hőmérséklete a szerszámba jelentősen befolyásolja a 

szükséges hűtőcsatorna hosszát. Minél magasabb a hűtőközeg hőmérséklete, 

annál kisebb a hőátadás a szerszámból a hűtőközegbe. A magasabb temperáló 

hőmérsékletet érdemes csak a szerszám felfűtéséig alkalmazni, majd a folyamatos 

termelés idejére csökkenteni azt. 
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3. A nyomásos öntvény öntéstechnikai és hőtechnikai számítása  
 

 

3.1. Az öntvény és az öntőszerszám bemutatása 
Munkám során először meg kellett határoznom, az elkészült szerszámhoz tartozó optimális 

gépbeállítási paramétereket. Ezután meg kellett vizsgálni az automata öntőcellában való 

folyamatos működtetéshez való feltételeket. Ezek közül legfontosabb a szerszám hőegyensúlyát 

biztosító belső hűtőrendszer megfelelő teljesítménye. Ez döntően behatárolja az elérhető 

legrövidebb ciklusidő értékét. A cella működése eredetileg legfeljebb 80 másodperces ciklusidőre 

tervezett de célunk, hogy ezt az időt lerövidítsük a folyamatos és biztonságos működést 

megtartva. A vándorlapos szerszámkonstrukció jellemzője, hogy az öntvényhez tartozó 

elosztócsatorna (anguss) már a megdermedést követő zsugorodás közben elszakad az öntvénytől, 

eltávolítása nem igényel utómunkát. Az elosztócsatorna formaürege szinte teljes egészében az 

álló szerszámfélben van kiképezve, a megvágások ürege pedig átnyúlik a vándorlap teljes 

keresztmetszetén. A megvágások ilyen elhelyezése (az öntvény forgástengelyével párhuzamosan) 

biztosítja a kedvező formatöltési feltételeket azáltal, hogy a nagy sebességű olvadéknak nem kell 

irányt váltania a beöntendő lemezpakett hornyaiban történő áthaladáshoz. A lehűlés 

következtében zsugorodó (de a szerszám által zsugorodásában gátolt) megvágásokban akkora 

húzófeszültség ébred, hogy azok a legkisebb keresztmetszetükben elszakadnak. Az öntvény 300°C 

körüli kidobási hőmérsékletén mindössze 41 MPa az adott ötvözet szakítószilárdsága. A ciklusidőt 

befolyásolja az öntvény legnagyobb redukált falvastagságú részének dermedési ideje is. Ez a 

megvágás felőli zárógyűrű dermedési idejét jelenti. Ennek redukált falvastagsága 0,73 cm, amiből 

6,4 másodperces megszilárdulási időt kapunk. Ez azt jelenti, hogy formatöltés után a szerszámot 

ennél hamarabb nyitni nem lehet. Valójában meg kell még várni a megvágások elszakadásáig 

szükséges lehűléshez tartozó- és az elosztó csatorna megdermedéséig szükséges időt, ami 13-15 

másodperc is lehet. 

 

 

  

7. ábra A teljes öntvénycsokor 
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8. ábra Az álló- és a mozgó szerszámfél (az utóbbihoz kapcsolódik a lengőlap) 

 

 

3.2. Optimális gépparaméterek számítása 
 

Mivel az öntvény egyik beöntendő alkatrésze egy a szerszám hőmérsékletéhez képest hideg lemez 

pakett (vasmag), ezért az öntési időt nem az öntvény legkisebb falvastagsága, hanem a 

vasmagban található horony keresztmetszete fogja meghatározni. Az olvadék megdermedésének 

ideje a lemez pakettben (vagyis a vasmag hőelvonó képessége) erősen függ a horony 

geometriájától, a vasmag tömegétől és hőmérsékletétől [4] . Egy adott pakett esetén tehát annak 

hőmérsékletének emelésével növelhető az öntési idő, ezáltal csökkenthető lenne a formatöltés 

sebessége. A kísérleteket nem előmelegített lemezekkel végeztük, ezért a legfontosabb szempont 

a lehető leggyorsabb formatöltés elérése volt. Ez a követelmény leginkább a korábban említett 

kiváló felületi minőséggel szemben támasztott feltételekkel teljesül: 

 

 szükséges fémre ható nyomás a 3. fázisban: p₃≈max. 800 bar 

 fém áramlási sebessége a bekötő csatornában: vb≈60 m/s 

A számításhoz szükséges adatok: 

 

öntvény anyaga EN-AC47100

öntvény kritikus modulja 0,15 cm

öntvény sűrűsége 2650 kg/m³

fészekszám 2

nyers öntvény(ek) térfogata 824 cm³

túlfolyók térfogata 0 cm³

beömlő rendszer térfogata 994 cm³

öntvénycsokor vetülete az osztósíkban 590 cm²

dermedési állandó 10 s/cm²

öntőkamra átmérője 100 mm

öntőkamra hossza 540 mm

nehézségi gyorsulás 9,81 ms⁻²

hullámcsapások száma a kamrában 5  
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1.  A szükséges záróerő számítása 

A szerszámfeleket szétfeszítő erőt a fémre ható maximális nyomás és az osztósíkban mért 

szétfeszítő felület szorzata adja meg: 

FSP = p3fémmax · ASP=0,059m2 ∙ 800bar = 4720 kN 

A szükséges záróerő 1,2 szeres biztonsági tényező mellett: 

Fzáró= FSP · 1,2 = 4720kN ∙ 1,2 = 5664kN 

Ennek megfelelően egy 7500 kN záróerejű IDRA  OL 700 típusú öntőgép került 

kiválasztásra. 

2. Öntési idő meghatározása 

Ehhez először a dermedés idejét kell meghatározni, ami az öntvény legkisebb 

falvastagságával arányos: 

td= c1 · M
2 + c2 

ahol c1: dermedési időállandó (Al ötvözetre 8-12 sec/ cm2) 

        c2: a túlhevített fém folyékony állapotához tartozó hűlés ideje (melegkamrás 

öntéskor) 

       M: az öntvény kritikus modulja, az öntvény legkisebb falvastagsága (vagy legkorábban 

megdermedő része cm-ben  

Kritikus modulként az öntés előtt a mozgó szerszámfélbe helyezett vasmag 6,5x5,5 mm-es 

téglalap keresztmetszetű hornyait vettem figyelembe. 

 

9. ábra A beöntendő lemezpakett 
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 Így a modul a horony metszete felületének és kerületének hányadosaként számítható:   

M =  0,15cm 

 

Ennek ismeretében a dermedési idő: 

td= 10 s/cm2 ∙ (0,15cm)2 = 0,225 s  

Az öntési idő: 

tö= 0,1 ∙ td = 22,5 ms 

A Chvorinov-féle c1 dermedési időállandó pontos meghatározása nehézségekbe ütközik, 

mert az ötvözet és a forma hőfizikai jellemzőin túl az öntvény geometriája is befolyásolja. 

[Lukács] Értékét csak kísérletekkel lehet pontosan meghatározni.  

3. Formatöltés közbeni térfogatáram számítása 

A térfogatáram (öntési teljesítmény) a bekötőcsatornán átáramlott fémtérfogat és az 

öntési idő hányadosa, vagyis azt fejezi ki, hogy a szerszámüreg adott idő alatti 

megtöltéséhez mekkora olvadékmennyiségnek kell átáramolnia a megvágásban (n a 

fészkek száma a szerszámban) : 

 = 2  = 36622 cm3 /s 

 

4. Bekötőcsatorna (megvágás) teljes keresztmetszete 

A bekötő csatorna (megvágás) szükséges összes keresztmetszetét a térfogatáram és a fém 

áramlási sebessége (a megvágásban) határozza meg: 

∑Abek=  =  = 610,4 mm2  

A kész szerszámban ez az érték csak 524 mm2, ami azzal a következménnyel jár, hogy 

növekedni fog az olvadék sebessége a megvágásban (átlagosan 70 m/s-ra), valamint 

növekszik a forma áramlási ellenállása.  

5. Öntőkamra töltöttsége 

A kamra töltöttsége az öntvénycsokor teljes térfogatának és a kamra térfogatának 

hányadosa: 

töltöttség =  =  = 0,43  

 

 

6. Az 1. fázis optimális dugattyú sebessége 
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Állandó sebességű dugattyúmozgás esetén az optimális sebességet a Garber-formula írja 

le: 

vd1=    

ahol Fg a kamra töltöttségi foka 

        h0 az olvadék magassága a kamrában (Dk ∙ Fg , ha a töltöttség 0,5 körüli) 

       Dk a kamra átmérője 

       n pedig a hullámcsapások száma az első fázisban. 

vd1 =  

 

A fenti érték 5 hullámcsapással érhető el. Ennél gyorsabb kamratöltést nem ajánlatos 

alkalmazni, ugyanis 3 hullámcsapáshoz már 0,38 m/s dugattyú sebességre lenne szükség, 

ami az olvadék habosodását, ezáltal öntvényhibákat okozhat.  

 

7. A formatöltés sebessége 

A 2. fázis dugattyúsebességét a formatöltéshez szükséges térfogatáram és a dugattyú 

felület (átmérő) határozza meg: 

v2d=  =  = 4,665 ms-1   

 

8. A második fázis kapcsolási pontja 

A kapcsolópont azt a dugattyú úthosszat jelenti, amelynél a kamra töltöttsége eléri a 

100%-ot. 

L1,2= Lkamra∙ (1- Fg)= 540mm∙ (1-0,43)= 308 mm  

Az olvadék a megvágásokat 404 mm dugattyú úthossznál éri el, ez lehet a kapcsolási pont 

maximális értéke. 

 

 

Ebből a dugattyúsebesség ismeretében számítható a kamratöltés ideje: 

t=  =  ≈1,0 s 

 

9. A dugattyú úthossza a formatöltés közben 
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L2= n∙  =2∙  = 104,9 mm  (ennek az úthossznak nagyobbnak kell 

lenni, mint az öntőkamra átmérőjének)  

 

 

 

3.3. A szerszám hőtechnikai számításai 
Annak feltétele, hogy az állandó ciklusidőket és az öntvényekkel szemben támasztott minőségi 

követelményeket folyamatosan tartani lehessen az, hogy a ciklus elején az olvadékkal a formába 

vitt hőmennyiséget a következő ciklus elejére el tudjuk távolítani. A hő legnagyobb része a belső 

hűtőrendszerek és a vizes bázisú formaleválasztó anyag által távozik, ezen kívül szerepet játszik a 

sugárzással és konvekcióval a szerszámbetétekről és a szerszámkeretekről elvont hőmennyiség. Az 

öntőgép egyéb szerkezeti részeinek átadott hőmennyiséggel nem számoltam, értéke általában 

elhanyagolható.  

Az olvadékkal bevitt hőmennyiség 

Q be,össz= +  +  + ( )  

ahol: 

 : dermedés kezdetéig átadott hőmennyiség  

: dermedési hő 

 : az öntvény kilökési hőmérsékletének eléréséig átadott hőmennyiség  

az a hőmennyiség, amely a formatöltés lefolyása alatt a súrlódásból és az olvadék és 

az öntőgép kinetikai energiájának átalakulásából keletkezik, értéke a többihez képest 

jelentéktelen, ezért elhanyagolható. 

Az egyes hőmennyiségek számítása: 

=  ∙ m ∙ ( -  ) 

 = L ∙ m 

 =  ∙ m ∙ ( -  ) 

ahol:     cp : az olvadék hőkapacitása 

m : az olvadék tömege 

L : az ötvözet olvadáshője 

 

Az elvezetett hőmennyiség 

1. Sugárzással elvezetett hő 

 Qs= σ∙ε∙A∙(Tf
4- Tk

4)  
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ahol       σ: 5,67∙ 10-8 [W/m2K4]  (Stefan-Boltzmann-állandó) 

 ε: 0,96 (sugárzó felület emissziós tényezője) 

 Tf: felület hőmérséklete [K] 

 Tk: környezet hőmérséklete [K] 

 A: a sugárzó felület nagysága [m2] 

2. Konvekcióval elvezetett hő 

Qk= α∙A∙(Tf – Tk)∙tc  

ahol      α: konvektív hőátadási tényező [W/m2K] 

 A: hőátadó felület [m2]  

 Tf : hőátadó felület hőmérséklete [K] 

 Tk : környezet hőmérséklete [K] 

 tc : ciklusidő [s] 

 

3. Leválasztó anyag párolgása által elvont hő 

 Qf = m∙(ΔHvap+ cp∙ ΔT) 

ahol     m: a felhasznált leválasztó anyag tömege [kg] 

 ΔHvap: a leválasztó anyag párolgáshője [J/kg] 

 cp : a leválasztó anyag hőkapacitása [J/kgK] 

 ΔT: a leválasztó anyag forrási és felszórási hőmérsékletének különbsége [K] 

A formaleválasztó anyag vízben diszpergált olaj, (keverési aránya általában 1,1-1,3 liter olaj/ 100 

liter víz), ezért gyakorlatilag a víz fizikai állandóival lehet számolni. 

 

4. Belső hűtőrendszerek által elvont hő 

Az öntési kísérletek alkalmával 4 hűtőkört alkalmaztunk:  

1. hűtőkör : az öntődugattyún 10l/perc térfogatárammal átfolyó vízhűtés 

2. hűtő-fűtő kör : a  vándorlapon átmenő 170°C bemenő hőmérsékletű olaj 50 l/perc 

térfogatárammal 

3. hűtő-fűtő kör : mozgó szerszámfélen átfolyó 140°C bemenő hőmérsékletű 65 l/perc 

térfogatáramú olaj 

4. hűtőkör: az elosztócsatorna és a pogácsa, valamint a mozgó szerszámfél maghűtését szolgáló  

25°C hőmérsékletű, 3 liter/perc térfogatáramú hűtővíz.  
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10. ábra Az öntőszerszám és a hűtő-fűtő körök bekötése 

 

A belső hűtés által elszállított hőmennyiségek a következő összefüggéssel számíthatók: 

Qb= ∙ ς∙ cp∙ ΔT∙ tc  

ahol      V: a hűtőközeg térfogatárama [dm3/ perc] 

 ς: a hűtőközeg sűrűsége [kg/m3] 

 cp: a hűtőközeg fajlagos hőkapacitása [J/kgK] 

 ΔT: a hűtőközeg szerszámbetétbe való belépési és kilépési hőmérsékletének különbsége 

[K] 

 tc: ciklusidő [s] 

 

A számítások kiindulási adatai és eredményei a következő táblázatokban láthatók: 
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öntvény tömege m 2,184 kg

beömlőrendsz. tömege 2,634 kg

olvadék fajhője 0,963 kJ/kgK

olvadék hőmérséklete a szerszámban 630 °C

olvadék dermedési hőmérséklete 578 °C

ötvözet olvadáshője 389 kJ/kg

kidobási hőmérséklet 290 °C

Stefan-Boltzmann állandó 5,67E-08 W/m²K⁴

sugárzó felület emissziós tényezője 0,96

szerszámkeret hőmérséklete 373,15 K

szerszámbetét hőmérséklete 453,15 K

környezet hőmérséklete 303,15 K

szerszámkeretek összes felülete 1,396 m²

szerszámbetétek felülete 0,476 m²

konvektív hőátadási tényező 5,11973847 W/m²K

víz hőkapacitása 4,18 kJ/kgK

víz párolgáshője 2256 kJ/kg

felhasznált leválasztóanyag tömege 0,5 kg

lev.anyag forr.pontja és felviteli hőm. különbsége 80 °C

1.hűtőkör dugattyúhűtő víz térfogatárama 0,01 m³/perc

hűtőközeg belépési hőmérséklete (víz) 20 °C

hűtőközeg kilépési hőmérséklete (víz) 24 °C

víz sűrűsége 997 kg/m³

ciklusidő 80 s

2.hűtőkör hűtőközeg térfogatárama (olaj) 0,05 m³/perc

hűtőközeg sűrűsége (olaj) 784 kg/m³

hűtőközeg fajlagos hőkapacitása (olaj) 2,3 kJ/kgK

hűtőközeg belépési hőmérséklete (olaj) 170 °C

hűtőközeg kilépési hőmérséklete (olaj) 177 °C

3.hűtőkör hűtőközeg térfogatárama (olaj) 0,065 m³/perc

hűtőközeg belépési hőmérséklete (olaj) 140 °C

hűtőközeg kilépési hőmérséklete (olaj) 146 °C

4.hűtőkör hűtőközeg térfogatárama (víz) 0,003 m³/perc

hűtőközeg belépési hőmérséklete (víz) 20 °C

hűtőközeg kilépési hőmérséklete (víz) 65 °C  

11. ábra Kiindulási adatok 
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Ciklusonként bevitt hőmennyiség

Dermedésig átadott hőmennyiség 241,266 kJ

Dermedési hő 1874,202 kJ

Kidobásig átadott hő 1336,243 kJ

Fém által leadott összes hő 3451,712 kJ

Ciklusonként elvezetett hőmennyiség

Konvekcióval elvezetett hőmennyiség 40,024 kJ

Leválasztó anyag párolgásával elvont hő 1295,200 kJ

Belső hűtéssel elvont hő 2751,565 kJ

1. hűtőkör (dugattyúhűtés) 222,265 kJ

2.hűtőkör (vándorlap, olaj) 841,493 kJ

3.hűtőkör (mozgó szerszámfél, olaj) 937,664 kJ

4.hűtőkör (összes szerszámlap, víz) 750,143 kJ

Sugárzással elvezetett hő 136,414 kJ

 szerszámkeret 66,519 kJ

szerszámbetét 69,896 kJ

Elvont hőmennyiség összesen 4223,203 kJ

Szükséges hűtőteljesítmény 24,751 kW  

 

12. ábra Számított adatok 80 másodperces ciklusidőre 0,5 kg leválasztóanyag használatával 
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Ciklusonként bevitt hőmennyiség

Dermedésig átadott hőmennyiség 241,266 kJ

Dermedési hő 1874,202 kJ

Kidobásig átadott hő 1336,243 kJ

Fém által leadott összes hő 3451,712 kJ

Ciklusonként elvezetett hőmennyiség

Konvekcióval elvezetett hőmennyiség 40,024 kJ

Leválasztó anyag párolgásával elvont hő 518,080 kJ

Belső hűtéssel elvont hő 2751,565 kJ

1. hűtőkör (dugattyúhűtés) 222,265 kJ

2.hűtőkör (vándorlap, olaj) 841,493 kJ

3.hűtőkör (mozgó szerszámfél, olaj) 937,664 kJ

4.hűtőkör (összes szerszámlap, víz) 750,143 kJ

Sugárzással elvezetett hő 136,414 kJ

 szerszámkeret 66,519 kJ

szerszámbetét 69,896 kJ

Elvont hőmennyiség összesen 3446,083 kJ

Szükséges hűtőteljesítmény 34,465 kW  

13. ábra Számított adatok 80 másodperces ciklusidő esetén és 0,2 kg leválasztóanyag használatával 

 

A számítások szerint a hűtőkörök együttes teljesítménye alkalmas arra, hogy a fenti körülmények 

között ciklusonként bevitt hőt elvonja a szerszámból, így annak hőegyensúlya biztosítható a 

gyártás során. A szerszám élettartama szempontjából viszont ajánlott a leválasztó anyag által 

elvont hőt jelentősen csökkenteni. Ez a meglévő hűtőkörök térfogatáramának növelésével vagy 

további hűtőkörök (akár fészkenként) bekötésével lenne elérhető. A 80 másodperces ciklusidővel 

működtetett szerszám hőegyensúlya mindössze 0,2kg vizes bázisú kenőanyag felhasználásával is 
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biztosíthatónak tűnik (ennek párolgása kb. 520kJ hő elvonására elegendő). A kísérletek egyelőre 

kézi szórópisztollyal történtek 0,5-0,7 kg leválasztóanyag használatával, amely mennyiség a 

számítások szerint túl sok hőt von el a szerszámból. Ezért szükséges lesz az eredményeket lefúvató 

robot használata esetére is ellenőrizni és ennek figyelembe vételével optimalizálni a felhasznált 

formaleválasztó mennyiségét. 

 

 

 

3.4 Az automata gyártócella 
 

Az öntőcella központi eleme egy Idra OL 700 CS 765 tonna záróerejű hidegkamrás nyomásos 

öntőgép. A gép vezérlése alkalmas arra, hogy a kiválasztott öntési paraméterek értékeit figyelve 

(már öntés közben) különbséget tegyen megfelelő és selejtnek minősülő öntvény között. Az 

öntőgép és a stancoló kiszolgálását egy 6 tengelyes robotkar végzi. Mivel az öntőszerszám 

kétfészkes és a fészkek távolsága adott, ezért a robot megfogója is egyszerre két pakett 

megfogására képes, ráadásul önbeálló mechanizmusa miatt képes alkalmazkodni a szerszám 

hőtágulásból eredő méretváltozásaihoz. A művelet a beöntendő alkatrészek (lemezpakett és 

persely) öntőgépbe helyezésével indul. A paketteket a robotkar egy behordó szállítószalagról veszi 

fel, melyet a gép kezelőjének kell folyamatosan feltöltenie. A szalag töltöttségének szintjét 

szenzorok ellenőrzik és figyelmeztetik a kezelőt, ha a pakettek fele lefogyott. A duplasoros 

behordó szalag pályáinak távolsága megfelel a szerszám (és a robotkar megfogóinak) távolságával. 

A behordó pálya szélessége az éppen alkalmazott pakett átmérőjéhez igazítható a terelőlemezek 

mozgatásával. Fontos, hogy a lemezekből préselt pakettet a robotkar végén lévő megfogó teljes 

magasságában meg tudja fogni, nehogy mozgatás közben a lemezek elváljanak egymástól. A 

behordó szalag végén a soron következő pakett-páros egymástól való pontos távolságát  és a 

felvételükhöz szükséges pontos pozíciójukat pozícionáló ékek állítják be a megfogók távolságának 

és a robot programozott pozíciójának  megfelelően. Ha a pakettek elérték a felvételükhöz 

szükséges pozíciót, induktív érzékelők jelzik ezt a robot számára, amelyek megállítják a szalag 

mozgását.  

 

14. ábra Pakettek a felvételhez szükséges pozícióban 
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Felvétel előtt a pneumatikusan vezérelt pozícionáló ékek hátrasiklanak, helyet adva a megfogók 

pofáinak: 

 

15. ábra Pozícionáló ékek helyzete közvetlenül a pakettek felvétele előtt 

Egy ettől eltérő öntőszerszám használatakor az összes fent említett beállítás változtatható.  

Az ömlesztett perselyeket egy rezgőadagoló és egy ahhoz kapcsolódó behordó pálya rendezi 

megfelelő pozícióba ahonnan a robot felveszi, majd a pakettekkel együtt behelyezi azokat az 

öntőgépbe. Az adagoló rezgése következtében az ömlesztve adagolt perselyek folyamatosan 

továbbítódnak a behordó pályára, miközben terelőelemek és megfelelő nyomású levegővel való 

fúvatás közben a nem megfelelő pozícióban érkezők visszaesnek a tölcsér aljába. Helyes működés 

esetén a perselyek csak egyféle pozícióban juthatnak a robot felvevő készülékéig. 

 

16. ábra Rezgőadagoló 
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17. ábra Persely a felvétel előtti pozícióban 

A rezgőadagoló frekvenciája és terelőelemei változtathatóak attól függően, hogy mekkora tömegű 

és méretű perselyeket alkalmazunk. 

Az öntési ciklus a két pakett és két persely felvételével és öntőszerszámba helyezésével indul. Az 

öntést és szerszámnyitást követően a robot kiemeli a kész öntvényeket és egy optikai 

szenzorokkal ellátott „szenzorfa” segítségével ellenőrzi az öntvény kontúrját. Ha az hiányos, akkor 

előfordulhat, hogy az öntvény vagy annak egy része beragadt a szerszámba. Ilyen esetben a 

szerszám és a lefúvató berendezés biztonsága érdekében az öntési folyamat automatikusan leáll.  

 

18. ábra Egy öntvény a "szenzorfa" előtt 

 

 Ha az öntvény hiánytalan, akkor egy 12 állásos levegős hűtőtoronyba kerül, ahol a következő 

műveletig 80°C-ra kell lehűlnie. A tornyon cserélhető tálcák vannak, így alkalmas többféle 

átmérőjű öntvény fogadására is. A tálcákon pozícionáló ékek biztosítják az öntvények mindig 

azonos helyzetben való tárolását, aminek azért van jelentősége, mert a vágóprésbe szintén 

ugyanilyen pozícióban kell bekerülniük. 
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19. ábra Hűtőtorony 

 Amint a hűtőtorony megtelt, a robot elkezdi továbbítani a lehűlt öntvényeket a vágóprésbe 

(eközben az öntési ciklus is folyamatosan ismétlődik), amelyben az öntvényen maradt 

egyenetlenül letörött megvágások nyírása történik. A prés ülékeinek távolsága szintén a szerszám 

fészkeinek távolságának megfelelő. 

 

20. ábra A présszerszám 

 

21. ábra A prés ülékei 

 A présszerszám foglaltságát és biztonságát szintén optikai érzékelők felügyelik. Ha az öntvény 

nem megfelelő pozícióban kerül a prés ülékébe (a megfelelő pozíciót helyező ékek biztosítják), 
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akkor felső síkja nem lesz vízszintes, ami miatt az ezt figyelő szenzor megállítja a prés mozgatását 

a szerszám sérülésének elkerülése érdekében. A foglaltságot jelző érzékelő feladata pedig az, hogy 

a robot ne tudjon újabb öntvényt helyezni a présbe addig, amíg az foglalt.  

 

22. ábra  Vágóprés biztonságát figyelő érzékelők 

A folyamatos működés feltétele az is, hogy a szerszám nyitásának kezdetén az anguss az 

állórészben maradjon. Itt vannak ugyanis azok a kilökők, amelyek annak eltávolítását végzik és 

amelyeket a vándorlap mozgat nyitás közben. A hibamentes működéshez az szükséges, hogy a 

szerszám nyitásának kezdetére a megvágások a zsugorodás következtében elszakadjanak. Ha ez 

nem következik be, akkor az anguss a vándorlapban marad, ami az öntési ciklus leállását fogja 

okozni. Az elosztócsatorna szerszámból való leesését két szenzor is felügyeli. Az egyik 

piezoelektromos elven működik és a csúszdával való ütközés energiája hozza működésbe, a másik 

mechanikus, amely az anguss kihordószalagra való kicsúszását érzékeli.  

 

23. ábra Egy elosztócsatorna (anguss) a csúszdán 

 Amennyiben ezek az érzékelők nem adnak jelet, akkor a lefúvató berendezés nem mehet be a 

szerszámlapok közé. Ebben az esetben az öntés megáll a szerszám és a lefúvató biztonsága 

érdekében.  Ha nincs probléma, akkor a lefúvató rendszer formaleválasztó emulzióval vonja be a 

szerszámbetéteket, majd a víz maradékát levegővel távolítja el a szerszámból. Ezután a robot 

ismét behelyezi a beöntendő alkatrészeket és ismétlődik az öntési ciklus.  

A lefúvató rendszer (robot) egy külön ehhez a szerszámhoz épített fejet tartalmaz. A fej úgy van 

megépítve, hogy elférjen a három szerszámlap között és egyidőben képes legyen az összes 
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szerszámbetét kenésére és szárítására. Ezzel jelentősen csökkenthető a ciklusidő és biztosíthatóak 

az azonos szerszám-hőmérsékleti feltételek minden öntési ciklusban, amely az öntvények 

minőségének folyamatos biztosításához elengedhetetlen. A lefúvató fejen az egyes fúvókák iránya 

állítható a szükséges kenés/hűtés optimalizálásához.  Egyéb öntőszerszám használata esetében a 

fej cserélhető, variálható.  

 

24. ábra A lefúvató fej 

 

25. ábra A gyártócella papíron… 
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26. ábra ...és a valóságban 
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