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Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók megismerkednek a könnyűfém öntészeti Al-Si bázisú ötvözetek tulajdonságaival,
felhasználási lehetőségeikkel, a fémöntészeti technikákkal és vizsgálati módszerekkel. A tantárgy a BSc
képzésben tanult ismeretekre épül, a hallgatókat felkészíti a korszerű fémöntészeti technológiai
módszerek alkalmazására.
A tantárgy keretén belül megtanulják az öntészeti alumíniumötvözetek kémiai, fizikai és mechanikai
tulajdonságait, felhasználási lehetőségeiket, valamint a gyártási sajátosságaikat.
Megismerkednek azon szilárdság növelő olvadékkezelési technikákkal (szemcsefinomítás, módosítás),
amelyeket a későbbiekben öntőmérnökként üzemi körülmények között alkalmazni tudnak. Mint jövőbeni
fejlesztőmérnökök elsajátítják a termikus analízis módszerét, kiértékelési lehetőségeit. Megtanulják az
alumíniumötvözetek tisztítására alkalmazott olvadékkezelési eljárásokat. Megismerkednek a
könnyűfémöntészeti ötvözetek öntésére szolgáló technológiákkal, ezen technológiák tudományos
hátterével. Megismerik a könnyűfém öntészeti technológiákat és az üzemi gyakorlatban alkalmazott
hőkezelési módszereket.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: KT3, KT1
képesség: KK5 KK11
attitűd: KA4 KA5
autonómia és felelősség: KF1, KF4.
Tantárgy tematikus leírása:
Előadás:
1. A öntészeti alumíniumötvözetek öntészeti és
mechanikai tulajdonságai, felhasználásuk, valamint
gyártási sajátosságaik. A fő-, a minőségjavító- és a
másodrendű
ötvözők
hatása
az
alumíniumötvözetek tulajdonságaira. Az öntészeti
alumíniumötvözetek szennyezői és hatásuk az
ötvözetek tulajdonságaira.
2.
Az
alumíniumötvözetek
olvasztásakor
lejátszódó folyamatok. Az alumíniumötvözetek
olvadékok kezelésére és tisztítására alkalmazott
eljárások.
3. A hipoeutektikus és eutektikus összetételű Al-Si
ötvözetek szemcsefinomítása és módosítása.
4.
A
módosítás
és
szemcsefinomítás
ellenőrzésének módszerei, termikus elemzés
alkalmazása.
5. A porozitás kialakulásának különböző okai és
csökkentési lehetőségei. Az alumínium olvadékok
hidrogén-tartalmának ellenőrzésére alkalmazott
módszerek.
6.
Az
alumíniumötvözet
olvadékok

Gyakorlat:
1. Öntészeti Al-Si bázisú ötvözet olvasztása
ellenállás fűtésű kemencében laboratóriumi
körülmények között, az ötvözet szemcsefinomító
és
módosító
kezelésének
tanulmányozása,
termikus elemzés számítógépes adatgyűjtéssel,
mikroszerkezet
vizsgálata
fényés
sztereomikroszkóppal, kiértékelés.
2. Alumínium ötvözetek olvasztása, sűrűség-index
mérése, technológiai próbatestek öntése, a
porozitásának vizsgálata fénymikroszkóppal és
kiértékelése számítógépes képelemzéssel.
3. Üzemlátogatás keretében egy könnyűfém öntöde
gyártástechnológiájának megtekintése. Üzemi
körülmények között könnyűfém öntvények
hőkezelésének megtekintése + hőkezelési görbe
felvétele és kiértékelése üzemi körülmények
között.
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zárványtartalmának forrásai és meghatározási
módszerei.
7.
Az
öntészeti
alumínium
ötvözetek
mikroszerkezetének jellemzése.
8.
Könnyűfém
öntészeti
technológiák
összehasonlítása.
9. Könnyűfémöntvények hőkezelése.
10. John Campbell féle 10 öntészeti szabály
megismerése.
11. Campbell féle szabályok gyakorlati
alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása minta
példa alapján.
Félévközi számonkérés módja:
Féléves feladat leadása a félév 13. hetében, Az előadások legalább 60%-ának látogatása és a gyakorlatok
legalább 70% való részvétel.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése6:
Gyakorlati jegyekhez kapcsolódó ponthatárok (%): 100-90: jeles 89-80: jó 79-70: közepes 69-60: elégséges
59-0: elégtelen
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