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Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók megismerkednek az öntvénygyártás elméleti alapjaival, hogy képessé váljanak a
fejlesztőmérnöki ismeretek elsajátítására, a korszerű technológiatervezési jódszerek alkalmazására.
Fejlesztendő kompetenciák:
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: KT1, KT3, KT7, KT8, KT9
képesség: KK2, KK2, KK5, KK7, KK8,
attitűd: KA1, KA3, KA4, KA7
autonómia és felelősség: KF1, KF4

Tantárgy tematikus leírása:
1. Az öntvények dermedésének hőfizikai folyamatai, alapegyenletei
2. A Chworinov szabály fizikai értelmezése, a dermedési állandó meghatározása, a redukált falvastagság
(modul) értelmezése és közelítő számítása tipikus térformák esetén
3. A froma hődiffuziós képességének méréssel történő meghatározása, a hőelvonó képesség fogalma
4. Kristálycsírák képződése, növekedése, inhomogén csirabevitel, üstkezelés
5. A színfémek és ötvözetek dermedésének morfológiai jellemzői, az idő – falvastagság átalakulás
diagramok értelmezése és alkalmazása acél és öntöttvas esetén.
A formakitöltő képesség értelmezése, mérése különféle technológiai próbatesteken.
6. A beömlőrendszerek felépítése, tipikus szerkezeti elemei és azok szerepe.
A beömlőrendszerek méretezésének alapegyenletei gravitációs öntés esetén. A keresztmetszetarányok
tipikus esetei és jelentőségük.
7. Az öntési idő, a nyomómagasság és az áramlási ellenállás meghatározása gravitációs öntés esetén.
A vízszintes elosztó és bekötő csatornákból történő egyenlőtlen kifolyás, egyenetlen fajlagos
térfogatáram okai és következményei.
8. A fémek térfogatváltozásai a dermedés során. A zsugorodási üregek különböző formái, vizsgálata
technológiai próbatesten.
9. A zsugorodási üregek térfogatának meghatározása számítással, a lunkermélység közelítő számítása az
öntvény szívódásra hajlamos részeinek meghatározása.
A tápfejek méretezésének alapelvei, a méretek számítási módja, a tápfejek hatásfoka, különféle
tápfejtípusok és azok alkalmazása.
10. A tápfejek hatósugara, véglaphatás, alakrontás a dermedés irányítására.
11. A formában elhelyezett hűtőbetétek méretezése és alkalmazása, egyéb dermedésirányító módszerek.
Az irányított dermedés fogalma, megvalósítási módszereinek átfogó áttekintése.
12. Az öntési feszültség, a visszamaradó feszültség, a melegrepedés, melegszakadás értelmezése,
kialakulásuk okai.
Az öntvényekben a hőmérsékletváltozások hatására kialakuló hosszváltozások által indukált
feszültségek számításának alapegyenletei.
13. A visszamaradó feszültség, a visszamaradó feszültség okozta deformáció és a melegrepedés vizsgálatára
használt technológiai próbatestek és az eredmények kiértékelésének módja.
A visszamaradó feszültség nagyságát befolyásoló tényezők. A visszamaradó feszültség csökkentésének
módjai.
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14. Gázzárványok keletkezése az öntvényekben, hatásuk az öntvény minőségére.
Félévközi számonkérés módja:
komplex féléves feladat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése6:
0-60%
elégtelen
61-70%
elégséges
71-80%
közepes
81-90%
jó
91-100%
jeles
Kötelező/ajánlott irodalom:
1. Nándori Gyula: Elméleti öntészet, Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest, 1975
2. Doru Stefanescu: Science and Engineering of Casting Solidification, Springer, Ihio, 2009
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5
Nappali/levelező
6
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