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TI-TIB2 KOMPOZIT PORKOHÁSZATI ELŐÁLLÍTÁSA ÉS  

MIKROSZERKEZETÉNEK SZÍNES MARATÁSA 

 

ANGEL DÁVID ÁDÁM1 – BENKE MÁRTON2 – GÁCSI ZOLTÁN3 

 

 
A cikkben a szerzők a titánalapú titán-diboriddal (Ti-TiB2) erősített kompozit minta mikroszerkezet 

jellemzéséhez alkalmazható kémiai maratási módszerek egyikét mutatják be. A maratási módszer egy 

színes maratás Weck-marószerrel. A módszer alkalmas titánalapú kerámiarészecskékkel erősített kom-

pozit anyag szemcseszerkezeti jellemzéséhez, optimális maratási paraméterek alkalmazásával. A kísér-

letsorozatban az optimális maratási idő 50-60 másodperc volt. 

Kulcsszavak: porkohászat, titán, színes maratás, szemcseszerkezet 

 

 

BEVEZETÉS 

A kutatás célja a mikroszerkezet láthatóvá tétele és a maratási paraméterek optimalizálása.  

A maratási módszer egy színes maratás Weck-marószerrel, amivel a titán szemcseszerkezete 

jól láthatóvá tehető. Az irodalomban leírt Weck-marószert Gao és társai [1], illetve Moham-

madtaheri [2] alumíniumalapú ötvözetek vizsgálatához alkalmazták, melynek összetétele 4 g 

KMNO4, + 1 g NaOH + 100 ml desztillált víz. A marószer teljes mértékben alkalmas volt a 

szövetszerkezet feltárására, azonban a mi kutatásunk során ez az összetételű marószer nem 

működött. Zadra és társai [3] kereskedelmi tisztaságú, porkohászati úton, szikraplazma szin-

tereléssel előállított titánon végzett szövetszerkezet vizsgálatot Weck-marószer segítségével. 

A maratás hatására jól láthatóvá vált a szemcseszerkezet, azonban a szerző nem ismerteti az 

általa használt használt Weck-marószer pontos összetételét, így a kísérleteimhez egy úgyne-

vezett Struers Weck-marószert alkalmaztam, melyet Taylor és Weidmann [4] javasolják titán 

alapanyagú minták vizsgálatához.  

 

 

1. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

1.1. Kompozit minta előállítása 

A kompozit minta előállítása hagyományos porkohászati technológiával három lépésben tör-

tént. Az első lépés a kompozit porkeverék létrehozása acél őrlőtégelyben acél őrlőgolyókkal, 

a második lépés a porkeverék egytengelyű hidegtömörítése egy univerzális anyagvizsgáló 
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berendezéssel. Ebben a lépésben történik meg a minta alakadása, majd ezt követi a szintere-

lés, ami a kompozit minta hőkezelése és a végső tulajdonságainak a beállítása. A kompozit 

minták előállításához alkalmazott szerszámokat és berendezéseket az 1. ábra szemlélteti, a 

technológiai paramétereket pedig az 1. táblázat tartalmazza. Ebben a kísérletben 5 m/m% 

TiB2-ot tartalmazó 900 °C-on szinterelt mintán végeztem el a mikroszerkezeti vizsgálatot. 

1. táblázat 

A kompozit minta előállításához alkalmazott technológiai paraméterek 

Golyós bolygó malmos 

keverés 
Hidegtömörítés Szinterelés 

golyó: por tömegarány 

10 : 1 

Alkalmazott nyomás 

1,5 GPa 

Védő közeg 

Ar  

golyóméret  

8 mm 

Kenőanyag 

grafit spray 

Hőmérséklet 

900 °C 

Őrlési sebesség 

100 fordulat/perc 

Védő közeg 

vákuum: 0,02 mbar 

Hőntartási idő 

2 óra 

Őrlési idő 

30 perc 
  

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

1. ábra 

A kompozit minta előállításához használt szerszámok és berendezések  

a) golyós bolygómalom, b) hidegtömörítő szerszám, c) szintereléshez használt hőkezelő cső 

 

1.2. Mikroszerkezet-vizsgálat 

A mikroszerkezet-vizsgálat során az előállított kompozit minta keresztmetszeti csiszolatán 

végeztünk színes maratást. A maratáshoz alkalmazott marószer összetétele 100 ml desztillált 

víz és 5 g NH4HF2. Az első 5–10 másodperces maratás hatására a polírozott felület nem vál-

tozott, a szövetszerkezet nem jött elő, így a maratási időt 20 másodpercre növeltük, mellyel 

a mátrix szemcseszerkezete már részben láthatóvá vált. A teljes szövetszerkezet feltárását 

további maratási idő növelésével biztosítottuk, így tovább növeltük további 10-10 másod-

perccel egészen 80 másodpercig. A szövetszerkezeti felvételeket polarizált fényben egy Zeiss 

Axio Imager M1m típusú berendezéssel rögzítettük. 
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2. EREDMÉNYEK 

A keresztmetszeti mintáról készült szövetszerkezeti felvételeket a 2. ábra szemlélteti.  

 

 
20 másodperc 

 
30 másodperc 

 
40 másodperc 

 
50 másodperc 

 
60 másodperc 

 
70 másodperc 

 
80 másodperc 

2. ábra 

A 900 °C-on szinterelt 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó kompozit minta  

szövetszerkezeti felvételei különböző maratási idő alkalmazásával 
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Megfigyelhető, hogy a módszer alkalmas a kompozit szemcseszerkezetének vizsgálatára, 

azonban a második fázis jellemzésére nem. Továbbá az is megfigyelhető, hogy a maratási 

idő növelésével egyre jobban látható a titán mátrix szemcseszerkezete. A felvételek alapján 

az optimális maratási idő 50–60 másodperc közötti. Ennél kevesebb maratási idő esetén, a 

szemcsehatárok nem egyértelműen elkülöníthetők, ennél hosszabb maratási idő esetében pe-

dig a szemcsehatárok túlmaródnak. Ezen túlmaródás során a szemcsék valós mérete és mor-

fológiája torzulhat és a későbbi kvantitatív jellemzés során hibaforrás lehet. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a kutatásban 5 m/m% TiB2-ot tartalmazó titán kompozit előállításával és mikroszerke-

zeti vizsgálatával foglalkoztunk. A kompozit mintán a szövetszerkezeti vizsgálathoz Weck-

marószeres színes maratást alkalmaztunk és a következő konklúziókat vontuk le: 

1) A 100 ml desztillált víz és 5 g NH4HF2 összetételű Struers Weck-marószer alkalmas 

a titánalapú kompozitok szemcseszerkezetének vizsgálatára. 

2) A szemcseszerkezet további esetleges kvantitatív kiértékelése esetén, az optimális 

maratási idő 50–60 másodperc között van. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A kutatómunkát a Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros – a Miskolci 

Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése projekt támogatta. A cikkben 

ismertetett kutatómunka egy része az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 jelű projekt keretében, a 

Széchenyi 2020 keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósult meg. 
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EGYDIMENZIÓS SEJTAUTOMATÁK FEJLESZTÉSE  

MAGASABB DIMENZIÓJÚ AUTOMATÁK ALAPJÁN  

ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ 

 

BUBONYI TAMÁS1 – GYÖNGYÖSI SZILVIA2 –  

HEGYES TIBOR3 – BARKÓCZY PÉTER4 

 

 
A sejtautomata-eljárás a digitális számítógépekkel egyidős számítási eljárás. Magán hordozza a kora-

beli lehetőségek adta implementációs egyszerűséget. Azonban emellett nagy komplexitású feladatok 

oldhatók meg vele. Ezzel több számítási eljárás kifejlesztésében adott alapot, és számos tipikus számí-

tási feladat oldható meg alkalmazásával. A legtöbbet vizsgált, és felhasznált automaták a kétállapotú 

egydimenziós automaták. Rendkívüli számítási teljesítményükkel keltik fel a megoldást keresők figyel-

mét. Azonban az anyagtudományi alkalmazásokban lassan terjednek, aminek egyik oka, hogy az adott 

feladathoz legjobban illeszkedő automata megtalálása nem triviális. Ezzel szemben a többdimenziós 

sejtautomaták anyagtudományi alkalmazása széles körű, mert részletes képet biztosít a szimulált folya-

matokról. Tanulmányunk egy-egy példát mutat be arra, amikor a többdimenziós automata segítségével 

könnyű megtalálni az egydimenziós automatát, és arra, amikor jelentős változtatás szükséges az auto-

mata felépítésében. A példák rámutatnak, hogy az anyagtudományban alkalmazott sztochasztikus au-

tomaták egydimenziós megfelelőit azok determinisztikus változatainak ismeretében találhatjuk meg. 

Kulcsszavak: sejtautomata, szimuláció, újrakristályosodás, szemcsedurvulás 

 

 

BEVEZETŐ 

A sejtautomata az első nem konvencionális számítási eljárás. Születése a modern számítógép 

alkalmazásának kezdeteivel esik egybe, annak következménye [1]. A működéséhez minden-

képpen szükséges a számítógép, hiszen az automata leírásából annak számítási eredménye 

nem vezethető le klasszikus matematikai eljárásokkal. Az eredményhez működtetni kell az 

automatát, rögzíteni az állapotait és elemezni azokat. Számtalan alkalmazást találunk a szá-

mítástudományi kérdések megoldásától a digitális titkosításon át a közlekedés analíziséig 

vagy a csillagászati kutatásig [2]. Azonban már az első alkalmazás is az anyagtudományhoz 

kötődött, ahol is kristálynövekedést vizsgált Stanislaw Ulam a Neumann János által tervezett 
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digitális számítógépen. Ulam módszerét kezdte el tanulmányozni Neumann János, hogy 

megtalálja a választ arra az elvi kérdésre, hogy lehet-e olyan gépet készíteni, ami a saját 

komplexitásával egyenértékű gépet tud előállítani [3]. Ebben a kutatásban nevezte el Neu-

mann János a módszert sejtautomatának, és írta le működésének alapjait. 

A sejtautomata-módszerben definiálunk egy N dimenziós teret, amit egymással teljes 

mértékben azonos elemekre osztunk. Azzal tudjuk a legkönnyebben biztosítani azt, hogy 

minden elem biztosan, minden szempontból azonos legyen, hogy szabályos térkitöltő eleme-

ket választunk. Minden elemet ellátunk egy állapottal. Az állapotot egy előre meghatározott, 

diszkrét véges halmazból választja ki az automata. Az állapotot leíró értékhalmaz elemei le-

hetnek mennyiségi és minőségi értékek, lehetnek diszkrét vagy folytonos értelmezési tarto-

mányú változók, azonban végül a lehetséges állapotokból csak meghatározott számú és ér-

tékű lehet. Az állapottal rendelkező térelemet nevezzük sejtnek. Az automata a működése 

során megadott szabályok szerint igyekszik minden sejt állapotát megváltoztatni. A sejtekből 

felépülő rácsot nevezzük univerzumnak. A szabályok az automata indításakor ismertek, és 

az automata működése során nem változnak. A szabály mindig megadja, hogy az adott sejt 

aktuális állapotából milyen állapot válhat. Ezt alapjában véve az adott sejttel kölcsönhatásban 

lévő sejtek aktuális állapota határozza meg. A kölcsönhatásban lévő sejteket a szomszédság 

adja meg. Természetesen az eddigiek alapján minden sejt esetén a szomszédság is ugyan-

olyan koordinációt jelent, azaz a kölcsönhatásban lévő sejtek száma és relatív elhelyezkedése 

azonos. Minden sejt esetében a sejt aktuális állapota és a szomszédságában lévő sejtek álla-

pota adja meg a sejt új állapotát. Az automata minden sejt állapotát igyekszik megváltoztatni, 

azaz minden sejthez a szabályok rendelnek egy új állapotot. Amikor minden sejt új állapota 

ismert, akkor elkészül egy új univerzum. Az új univerzum a sejtautomata új állapota, és így 

univerzumról univerzumra fejlődik az automata. Azaz az automata valóságában így telik az 

idő, diszkrét lépésekben, amiket az egyes univerzumok jelölnek ki. Az univerzum véges ki-

terjedésű, így a határán lévő sejtek szomszédsága nem teljes. A határfeltételek rendelkeznek 

arról, hogy az univerzum határán lévő sejtek szomszédsága mi módon válik teljessé, azaz 

milyen állapotokat kell figyelembe venni azokon a pozíciókon, amelyek már az univerzum 

határán túl vannak. Ezeknek az állapotoknak a definíciója alapjában befolyásolja az automata 

működését. A határfeltételekkel tudunk érdekes tulajdonságokat adni az automatánknak [4]. 

A fenti leírásból látszik, hogy az automata leírása során meg kell adnunk a rácsot, annak 

dimenzióját, a sejtek alakját és lehetséges állapotait. Ezen felül definiálnunk kell a szomszéd-

ságot, és ezzel együtt a határfeltételeket. Az így megadott sejtautomata implementációja már 

egyértelműen elkészíthető. A sejtek kiinduló állapotának megadása után az automata már 

számolja is az univerzumok sorozatát, mint annak időbeli fejlődését. Az eltelt időt számítási 

lépésekben mérjük, ami két univerzum közötti időt jelenti a szekvenciában. A rácsban a tá-

volságok mérésének egységét pedig a rácselem adja meg. Ez a diszkrét idő- és távolságfel-

bontás természetesen meghatározza a számítás pontosságát. Alapjában a sejtautomatákra is 

igaz, mint minden numerikus eljárásra, hogy minél nagyobb a felbontás, annál pontosabb 

eredményt kapunk. A sejtek számának és a számítás folyamatának, a lépések számának nö-

vekedésével a szükséges számítási költség nő. Azonban, mivel az automata mindenképp 

igyekszik minden sejt állapotát megváltoztatni, így a számítási teljesítménye nagy. 

Természetesen a fenti általános automata tulajdonságai nem vizsgálhatók. A szakiroda-

lomban részletes tanulmányok taglalják a speciális automaták tulajdonságait és alkalmazha-

tóságát adott feladatra [5]. Tanulmányunk is speciális automatákat vizsgál, a rövid távú dif-

fúzióval végbemenő folyamatok szimulációjára alkalmas automatákat vizsgáljuk. Ebből is 
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kiemeljük az újrakristályosodás [6, 7] és a szemcsedurvulás [8, 9] szimulációját végző sejt-

automatát. Mind a két folyamat a fémtechnológia alapvető átalakulási folyamata [10], és 

mind a kettő rövid távú diffúzióval megy végbe [11], azonban sejtautomata-implementáció-

juk eltér egymástól, ahogy kinetikai leírásuk is [12]. 

A fémek és ötvözeteik szemcsékből épülnek fel. A szemcsék ugyanazzal a kristályráccsal 

rendelkeznek, ugyanabban az összetételben találjuk meg az ötvözőket bennük. Ami a kü-

lönbség, az a kristálytani orientáció. Az eltérő kristálytani orientációjú szemcsék között ta-

láljuk a szemcsehatárt. A szemcsék határfelületén az atomok energiaszintje más, hiszen átla-

gosan a koordinációban különbséget találunk. Minél nagyobb a határ görbülete, ez a különb-

ség annál nagyobb [13]. Azaz az egyik szemcséből az atomok igyekeznek átlépni a másikba 

kicsiny elmozdulással. Mivel a kevesebb koordinációjú pozícióból igyekszik a nagyobba 

mozdulni az atom, ennek az lesz a következménye, hogy a kisebb méretű szemcsék zsugo-

rodni, a nagyobbak nőni fognak. Ebben a folyamatban végül szemcsék tűnnek el, amíg mások 

jelentősen megnőnek. Mivel szerkezeti anyagok esetében igyekszünk a kedvezőbb tulajdon-

ságokat biztosító finom szemcseméretet biztosítani, így ennek a folyamatnak ismerete rend-

kívül fontos [14]. 

A képlékeny alakítás jelentős, fontos alakadási művelet. Azonban alakváltozás során a 

fémek, ötvözetek további alakítással szembeni ellenállása nő, keményednek. Az alakítási ke-

ményedés adott esetben hasznos, és hidegen alakított állapotban használjuk fel a termékeket. 

Azonban félgyártmányok, egyes gyártmányok esetében kisebb szilárdságra, jobb alakítható-

ságra van szükség. Ekkor a félgyártmányt, gyártmányt lágyítjuk, azaz emelt hőmérsékleten 

kemencében tartjuk. Lágyítás egyik kulcsfolyamata az újrakristályosodás, ahol az alakított 

fém, ötvözet szemcseszerkezetében új csírák képződnek, majd növekednek mindaddig, amíg 

el nem foglalják a teljes térfogatot. A képződő csírák mentesek a képlékeny alakítás hatásai-

tól. Ezekből a hatásokból a legfontosabb a diszlokációsűrűség. A diszlokációk száma megnő 

képlékeny alakítás hatására, ami majd a keményedés oka is lesz. Újrakristályosodás során a 

csírák kisebb diszlokációtartalommal képződnek, és növekedésük során újraépül a rács. A disz-

lokációsűrűség megnövekedése okozta rácsenergia-növekményt nevezzük tárolt energiának, 

és a csíraképződés és növekedés hajtóereje, akárcsak a szemcsedurvulásnál a szemcsehatár 

energiája [15]. 

Mind a két folyamat leírható kinetikai egyenlettel. A szemcsedurvulás kinetikáját a 

szemcseméret változásával írjuk le, mert az átlagos szemcseterület időbeli változása ál-

landó hőmérsékleten lineáris. Az újrakristályosodás csíraképződéssel-növekedéssel végbe-

menő folyamat, aminek időbeliségét az átalakult térfogathányad változásán keresztül a 

JMAK-egyenlet írja le a legjobban. Mind a két folyamat visszavezethető a rövid távú diffú-

ziós atommozgásra, így kinetikai egyenletek hőmérsékletfüggését egy Arrhenius-típusú ösz-

szefüggés adja meg. Azaz mind a két folyamat jellemezhető aktiválási energiával. A két fo-

lyamat kinetikai leírása nagyon hasonlít egymásra, hiszen az atomi folyamat azonos. Azon-

ban a szemcsedurvulás kinetikai leírásában a szemcseméret szerepel, az újrakristályosodás 

kinetikai leírásában nem. Ha újrakristályosodás során a szemcseméret változását számolni 

akarjuk, akkor a JMAK-egyenletet ki kell egészíteni egy geometriai modellel és külön kell 

leírnunk a csíraképződés és növekedés kinetikáját [16]. 

A fenti kinetikai elemzések a szakirodalomban részletesen tárgyaltak akár elméleti, akár 

adott ötvözetre specifikus módon. Azonban még napjainkban is jelennek meg tanulmányok 

ezen a téren, hiszen a kinetikai egyenletekkel végzett számítások determinisztikusak, adott 

kiinduló értékekből mindig ugyanazokat az értékeket kapjuk. A szemcseszerkezet leírásánál 
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fontos kérdés lehet például a szemcsék méret szerinti eloszlásának változása, esetleges nyúj-

tottságuk kialakulása és annak változása. Ez a kinetikai egyenletek mind újabb és újabb geo-

metriai és statisztikai kiegészítését jelenti. 

Emiatt váltak népszerűvé az alternatív számítási eljárások, amelyek más megközelítésből 

indulva adják meg a folyamatok kinetikáját. Ennek egyik legnépszerűbb módja a sejtauto-

mata-szimulációk fejlesztése. A fejlesztés során azonban alapjában véve két kérdés merül 

fel: az automata komplexitása és az automata dimenzionalitása. Mind a két tulajdonság alap-

jában véve a számítási teljesítményt befolyásolja. Tanulmányunk azt vizsgálja, hogy a komp-

lexitás, azaz a kinyerhető információhalmaz és a dimenzionalitás milyen összefüggésben áll 

egymással. Milyen felhasználási korlátokat jelent az univerzum dimenziójának csökkentése. 

 

A VIZSGÁLT AUTOMATÁK 

Tanulmányunkban a fejlesztőcsoport korábban publikált automatáit [7–10] vetjük össze.  

A publikációkban az automaták működése és alkalmazási területük részletes bemutatásra ke-

rült. Tanulmányunkban csak az összevetés szempontjából lényeges részleteket emeljük ki. 

Újrakistályosodás és szemcsedurvulás esetén is az átalakulási folyamatok meghatározó 

eleme a szemcsehatármozgás. A szemcsehatármozgás szabályának kidolgozásában a fő szem-

pont az volt, hogy minimális változtatással lehessen összekapcsolni a két automatát. A bemu-

tatott szabály kétdimenziós automaták fejlesztésekor történt. Két dimenzióban a sejtek prakti-

kusan négyzetek, és így építenek szabályos rácsot. A szomszédságot Neumann-féle (4 szom-

széd) szomszédsággal definiáltuk. A határfeltétel periodikus határfeltétel volt, ahol a sejtek 

hiányzó szomszédjai a rács átellenes oldalán lévő sejtek. Mind a két automata tulajdonképpen 

kétállapotú. Az újrakristályosodás szempontjából alakított és újrakristályosodott állapot léte-

zik. Szemcsedurvulás szempontjából a szomszédokkal azonos szemcséhez tartozik-e a sejt, 

vagy sem a két alapállapot. Természetesen mivel a szemcseszerkezet egyfajta síkkitöltés, így 

kétállapotú jelöléssel ez nem megoldható. A kristálytani orientáció definíciójának felhaszná-

lásával azonban az egy szemcséhez tartozás leírása már megfelelő eredményre vezet. 

Az állapotváltás szabályát két részre bontottuk, egy konfigurációs és egy energiafelté-

telre. A konfigurációs feltétel rögzíti, hogy csak alakított újrakristályosodott határon lévő, 

alakított állapotú sejt vehet részt a szemcsehatármozgásban újrakristályosodás esetén. Szem-

csedurvulást szimulálva pedig csak szemcsehatáron lévő sejt vehet részt a határmozgásban. 

Mindkét esetben az állapotváltás során a sejt felveszi annak a szomszédjának az állapotát, 

ami a határ túloldalához tartozik, és aktuálisan az energiája a legkisebb. Ez azonban csak 

akkor következik be, ha a vizsgált sejtünk aktuális energiája meghaladja az adott folyamatra 

érvényes – előre megadott – aktiválásienergia-értéket. Egy sejt aktuális energiája a többlet 

hajtóerő, a határenergia és a termikus gerjesztettség összege. A többlet hajtóerő újrakristá-

lyosodás esetén a tárolt energia. A határ energiája elsősorban az eltérő szemcséhez tartozó 

szomszédok számától függ. A termikus gerjesztettség pedig Maxwell–Boltzmann-eloszlás 

szerinti. A termikus gerjesztettséget a Maxwell–Boltzmann-eloszlást felhasználva Monte-

Carlo-eljárással határozzuk meg, ami az állapotváltozási szabályok sztochasztikus jellegét 

adja. Ha egy ábrán tekintjük meg az energiafeltételt (1. ábra), akkor látjuk, hogy ha nincs 

alakított sejt egy szomszédságban, akkor a szemcsedurvulás-folyamat játszódhat csak le. Ha 

van alakított sejt a szomszédságban, akkor újrakristályosodás történhet csak. Ezzel biztosí-

tottuk a folyamatok összekapcsolását. 

 



Egydimenziós sejtautomaták fejlesztése magasabb dimenziójú automaták alapján… 13 

 

 

 

1. ábra 

Az állapotváltási szabályok energiafeltételének működése.  

Minden folyamathoz hozzárendelt egy aktiválási energiaszintet (Qprocess).  

Amennyiben a sejt összes energiatartalma (Qcell) nagyobb, mint ez az érték, akkor  

az állapotváltozás végbemegy. A sejt energiatartalma a szemcsehatár energia (Qboundary),  

a többlet hajtóerő (Qdriving force) és a termikus gerjesztettség (Qthermal) összege 

 

 

Természetesen nem szabad újrakristályosodás esetében megfeledkezni a csíraképződés fo-

lyamatáról. Ekkor jelenik meg a nem alakított állapot az univerzumban. A csíra minden eset-

ben egy sejt méretű. Ugyanúgy létezik egy konfigurációs feltétel, mert csíra csak alakított 

területben képződik. Emellett egy hasonló energiafeltétellel tudjuk elérni, hogy a csírakép-

ződés sebessége tároltenergia- és hőmérsékletfüggő legyen. 

Egydimenziós automata felépítésében újrakristályosodás szimulációjakor követtük a fenti 

sémát. A sejtek egy láncot alkotnak periodikus határfeltétel miatt. A fenti állapotdefiníciókat 

használhatjuk. A szomszédság csak két sejtet jelent, a láncban következő és előző sejtet. A fenti 

állapotváltási szabályokat alkalmazva az újrakristályosodás kinetikáját számítja az automata  

(2. ábra). Nem kapunk a mikroszkópi képekhez hasonló vizuális információt, azonban az au-

tomata számítási teljesítménye jóval nagyobb, mint a kétdimenziósé. 

Szemcsedurvulást szimuláló egydimenziós automatában azonban a kétdimenziós automata 

szabályrendszere nem alkalmazható, mert a szemcsehatár energiája annak görbületével nem 

változik, egydimenziós láncban a szemcsehatár görbülete nem értelmezhető. A kétdimenziós 

szabály implementációjával kapott egydimenziós automata nem számítja a szemcsedurvulás 

kinetikáját. Emiatt új állapotjelzőt kell bevezetni. Ez pedig a szemcseméret. A szemcseméret 

is meghatározza a szemcsehatár görbületét, így a határ energiáját. Ezt követve a szemcsemé-

rettől tettük függővé a szemcsehatáron lévő sejt energiáját, aminek köszönhetően egy skáláz-

ható, gyors szemcsedurvulás-kinetikai számítást kaptunk. Azonban ennek két következmé-

nye van: minden automata lépés után elemeznünk kell az univerzumot, és meg kell mérnünk 

az adott szemcséket. A szemcseméretadatokkal felül kell írni a sejtek állapotjelzőit. Ez a szá-

mítási teljesítményt rontja. Ráadásul a szemcsedurvulás és az újrakristályosodás szimuláció 

állapotváltási szabályai jelentősen eltérnek. Ettől függetlenül a két automata összekapcsol-

ható, azonban a részfolyamatok kizárása nem automatikus, arról az összekapcsoláskor gon-

doskodni kell. 
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2. ábra 

Az újrakristályosodott hányad időbeli változása  

az egydimenziós újrakristályosodás-automatában és azok JMAK görbéi 

 

 

Mind az automaták működési elve, mind a teszteredmények mutatta kinetika megfelel a fém-

tani leírásnak, bár nem mindig azonos absztrakciós szinten történik. Azonban, ha megvizs-

gáljuk az utat, hogyan jutunk el a magasabb dimenziós automatákból az egydimenziós auto-

matákhoz, akkor az rámutat ennek okára. Emellett megkapjuk az egyes automaták alkalma-

zásának korlátait is. 

 

EREDMÉNYEK 

Ha gondolatban a kétdimenziós újrakristályosodás-automata energiafeltételét elhagyjuk, és 

csak a konfigurációs feltételt alkalmazzuk, akkor működő automatát kapunk. Ez a Hessel-

barth–Göbel-automata, ami adott korlátokkal ugyan (határmozgás sebessége hőmérséklet- és 

tároltenergia-független), de az újrakristályosodásra jellemző kinetikát mutat (3. ábra). Ez az 

automata azonban determinisztikus szabályrendszerű, azaz minden esetben megtörténik az 

állapotváltás, ha alakított állapotú sejt szomszédságában újrakristályosodott állapotú van. Ha 

az univerzumokat időben egymás mellé képzeljük, akkor adott pontokból fejlődő négy-

zetalapú gúlákat látunk fejlődni. Az alak a szomszédságnak köszönhető, más szomszédsággal 

más testet kapunk. 

Ha vizsgáljuk az elemi kétállapotú egydimenziós automatákat, akkor ennek megfelelőjét 

látjuk a Wolfram 254-es automata működése során. Az univerzumban egy pontból növekvő 

objektumokat, szemcséket látunk (3. ábra). Nem kell mást tennünk, csak a Wolfram 254-

automata állapotváltási szabályát sztochasztikussá tenni, és megkapjuk a JMAK-kinetikával 

leírható automatát. 

Az egydimenziós automatában is csírák képződnek és növekednek, azaz az átalakult há-

nyad időbeli változása mellett szemcseméret-, szemcseeloszlás-információt is kapunk, köz-

vetlenül az automata változtatása, bővítése nélkül. Azonban mivel a láncban csak szakaszok 

jelölik a szemcséket, így a kapott eredmények értékeléséhez mindenképp fel kell használni 

sztereológiai összefüggéseket. Csak átlagos értékekként kezelhetjük a kapott adatokat. To-

vábbá csak egy lineáris méretinformáció áll rendelkezésre, a szemcsék alakjának változásáról 

nem kapunk képet. A JMAK-egyenlettől a szemcseméret- és eloszlásadatokkal kapunk több 

információt. Azonban jóval gyorsabban számol, mint a kétdimenziós automata, így azokban 

az alkalmazásokban, ahol a kinetika számítása a feladat (lágyítástervezés, optimalizálás) ott 
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jól használható. Ahol azonban a szemcsékről, lokális változásokról részletesebb kép szüksé-

ges, ott a két-, illetve háromdimenziós automaták alkalmazása szükséges. 

 

   

   

3. ábra 

Újrakristályosodott hányad változása a Hesselbarth–Göbel- és 

a Wolfram 254-automatákban 

 

 

Egyértelműen levezethető volt a kétdimenziós automatából az egydimenziós, amihez a de-

terminisztikus párok megtalálására volt szükség. A dimenzionalitás csökkentésével azonban 

a lokális változások vizsgálatának lehetőségét, a szemcsealak változásának vizsgálatát elve-

szítettük. Kapunk mikroszerkezeti információt egydimenziós számítással is, azonban ezek 

csak átlagos értékként vehetők figyelembe a sztereológia összefüggései alapján. 

Az újrakristályosodást szimuláló sejtautomaták esetén a fent vázolt egyszerű gondolat-

menetet követve megkapjuk az egyes automaták állapotváltási szabályait. Azonban szem-

csedurvulás szimulációja esetén ez az út nem működik. Amíg az újrakristályosodás esetén 

maga a határmozgás a konfigurációs feltételben adott, az energiafeltétel csak a sztochasztikus 

jelleget biztosítja, addig a szemcsedurvulás-automatában az energiafeltétel játszik kulcs sze-

repet. Determinisztikusan határmozgás akkor valósul meg, amikor a szemcsehatáron lévő 

vizsgált sejtnek a szomszédos szemcse több szomszédos sejtet tud biztosítani. Az belátható, 

hogy a Neumann-féle szomszédság 4 sejtje hamar olyan konfigurációba kerül, ahol mindkét 

lehetséges állapot (szemcséhez tartozás) ugyanannyi szomszédot jelent mind a két szemcsé-

ben. Azaz, ha a szemcsedurvulás-automatában elhagyjuk az energiafeltételt, akkor a deter-

minisztikus automata pár állapotváltás után stabil állapotba, a szemcsehatár-energia összességét 

tekintve lokális szélsőértékbe kerül. Ezek a lokális szélsőértékek természetesen a numerikus 

felbontás és a geometriai megkötések miatt léteznek, azaz az automata tulajdonsága. Az újra-

kristályosodás automatánál alkalmazott megoldás itt nem jelent használható alternatívát. 

Hesselbarth–Göbel 
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Ennek oka, hogy a megfogalmazott energiafeltétel a sztochasztikus jellege miatt nemcsak 

kedvező, hanem akár energetikailag kedvezőtlen lokális változást is eredményezhet, azonban 

a szemcsehatármozgás továbbra is determinált a konfigurációs feltétellel, azaz a bruttó átla-

gos folyamatot nézve az átlagos szemcseméret folyamatosan növekszik. Akár csak a simu-

lated annealing eljárásban, ebben az állapotváltási szabályban az energiafeltétel feladata, 

hogy a lokális extrémumokból kimozdítsa az automatát. Azaz annak ellenére, hogy a felépí-

tett állapotváltási szabály okán a két automatát nagyon könnyen összekapcsolhatjuk, és az 

összekapcsolás minden fémtani ismeretet követ, a két automata működése alapjában tér el 

egymástól a leírtak miatt. 

Mivel a megfogalmazott állapotváltási szabály nem alkalmas tisztán determinisztikus 

automata definíciójára, így ennek a szabálynak a módosításával nem készíthető egydimen-

ziós automata. Mindenképp találni kell egy állapotváltási szabályt, ami determinisztikus 

módon biztosítja az átlagos szemcseméret növekedését. Ennek megtalálásához absztrak-

ciós szintet kell lépjünk. Eddig a szemcsehatármozgáson keresztül írtuk le a szemcsedur-

vulás módját, azonban magasabb méretskálán, a szemcséket vizsgálva azt látjuk, hogy egy-

máshoz képest, relatívan kisebb szemcsék felé megindul a szemcsehatár, a nagyobb méretű 

szemcsék felől. Ezt felhasználhatjuk determinisztikus szabály definíciójához. Feltétel 

azonban, hogy a sejt állapotjelzői közé kerüljön annak a szemcsének a mérete, amelyikhez 

tartozik. Azaz a lokális információk mellé egy átlagosabb, a szomszédságnál nagyobb te-

rületre kiterjedő paraméter is bekerül. Alapjában véve ez nem probléma, hiszen ilyen in-

formáció az extra hajtóerő is. Természetesen minden automata lépés előtt meg kell hatá-

rozni a szemcseméreteket, ami az automata számítási teljesítményét rontja. Az új állapot-

váltási szabály úgy írható le, hogy ha egy sejt szemcsehatáron van, és a szomszédságában 

van nagyobb szemcséhez tartozó sejt, akkor felveszi annak állapotát. Ez a szabály már 

ahhoz vezet, hogy determinisztikus automata univerzumában is megindul a szemcsék dur-

vulása. Azonban ebben az automatában már nincs kifejezetten szükség a szemcsehatár gör-

bületének vizsgálatára, a szemcseméret-különbség a szomszédos sejtek esetén kezelhető, 

mint a tárolt energia adta extra hajtóerő. Azaz az eredeti konfigurációs feltétel megtartásá-

val a két automata (szemcsedurvulás és újrakristályosodás) továbbra is összekapcsolható 

marad sztochasztikus állapotváltási szabállyal is. E szemcsedurvulás ilyen módú leírása 

már olyan közel áll a fémtani kezeléshez, hogy triviálisan biztosítja a kinetikai leírás helyt-

állását (4. ábra). 

Természetesen ennek az új állapotváltási szabálynak a tulajdonsága, hogy ha a sejteket 

láncba fűzzük, és csak két szomszédot vizsgálunk, akkor egy dimenzióban is alkalmassá vá-

lik az automata a szemcsedurvulás kinetikájának számítására, és ebben az esetben is a deter-

minisztikus szabályú automata a hőmérsékletfüggő számítások elvégzésére nem alkalmas, 

addig a sztochasztikus automatával már a hőmérséklet hatása is vizsgálhatóvá válik. 

Szemcsedurvulás esetében is elveszítjük ezzel a szabályrendszerrel a lokális változások 

vizsgálatának lehetőségét. Azonban ezt nemcsak egy dimenzióban, hanem az alkalmazott 

absztrakciós szint miatt már két dimenzióban is elveszítjük. Eredményül azonban az átlagos 

szemcseméret változását és a szemcsék méret szerinti eloszlását kapjuk, de akár két, akár egy 

dimenzióban ezek az adatok csak, mint átlagos értékek használhatók a sztereológia összefüg-

gései szerint. 
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4. ábra 

Szemcsedurvulás kinetikája az egydimenziós determinisztikus sejtautomatában (a)  

és a Cu24Zn18Ni ötvözet szemcsedurvulási kinetikájának számítása sztochasztikus  

egydimenziós automatával (b) 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

A sejtautomata-módszer nagy számítási teljesítménye és egyszerű leírása miatt széleskörűen 

alkalmazott számítási eljárás. Az anyagtudományi szimulációkban is számos probléma vizs-

gálatára, megoldására alkalmazzák. A legtöbbször két- és háromdimenziós automatákat fej-

lesztenek, azonban számítás költségét tekintve az egydimenziós sejtautomaták alkalmazása 

jóval kedvezőbb. Azonban a dimenziók számának ilyen mértékű csökkenése felveti a kérdést, 

hogy lehet-e ilyen automatákat fejleszteni, és mi a megtalálásuk módja. Tanulmányunk két 

kétdimenziós és két egydimenziós automatát vetett össze a fenti kérdés vizsgálatához. Újra-

kristályosodás és szemcsedurvulás szimulációit használtuk fel. Mind a két folyamat rövid 

távú diffúzió által szabályozott folyamat, ami az összevetést lehetővé tette. Egy egységesített 

állapotváltási szabályt vizsgáltunk meg, ami két dimenzióban triviálissá teszi a két automata 

összekapcsolását. 

Megállapítottuk, hogy a legegyszerűbb módja az egydimenziós automaták megkeresésé-

nek, ha a sztochasztikus szabályrendszerű automatákat determinisztikussá alakítjuk át. Ez újra-

kristályosodás szimulációjában az energiafeltétel elhagyásával valósul meg. A kapott deter-

minisztikus automata a szakirodalomból ismert. Ugyancsak az elemi automaták szakirodal-

mában megtaláljuk ennek egydimenziós párját. Az energiafeltétel alkalmazásával megkapjuk 

a keresett egydimenziós automatát. 

Rámutattunk, hogy szemcsedurvulást szimuláló automatában ez a módszer nem alkal-

mazható, mert az energiafeltétel nemcsak a szabály sztochasztikus jellegéért felel, hanem 

magáért a szemcsehatármozgás megvalósulásáért is. Emiatt egy új szabályrendszert kellett 

megfogalmazni, ami a sejtek állapotjelzői között a szemcseméretet is alkalmazza. Ezzel az 

új szabállyal már mind a determinisztikus, mind a sztochasztikus automata felépíthető volt, 

mind egy, mind két dimenzióban. 

A dimenziócsökkentésnek és az új szabálynak azonban a következménye az, hogy a lo-

kális jelenségek, a szemcseméret-változások vizsgálati lehetőségét elveszítettük, a számolt 

eredmények csak, mint átlagos értékeke használhatók fel a sztereológia összefüggései sze-

rint. A fejlesztés előnye azonban az, hogy a kapott egydimenziós automaták hatékonyak az 
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említett átalakulási folyamatok kinetikai számításaiban. Továbbá az új szemcsedurvulás ál-

lapotváltási szabály is alkalmas arra, hogy könnyen összekapcsolható legyen az újrakristá-

lyosodás és a szemcsedurvulás automata a szabályok jelentős módosítása nélkül. 
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DUZZASZTOTT PERLITES CEMENTHAB  

TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

 

FEHÉR FLÓRA1 – HAMZA ALEXANDRA2 – KOCSERHA ISTVÁN3 

 

 
Ebben a tanulmányban duzzasztott perlit felhasználásával készített cementhabokat vizsgáltunk, amely-

nek céljául az szolgált, hogy meghatározzuk ezen könnyűadalék hatását a cementhab fizikai és mecha-

nikai tulajdonságaira. Elsőként előkísérleteket végeztünk a megfelelő duzzasztott perlit, víz, valamint 

hidrogén-peroxid oldat mennyiségének megtalálása érdekében. A kiindulási recept megválasztását kö-

vetően tovább kísérleteztünk a duzzasztott perlit mennyiségének növelésével, mely megemelkedett 

víz/cement (v/c) tényezővel járt együtt. Ennek csökkentése érdekében folyósító adalékszert adtunk a 

recepthez. Másodsorban az így előállt keverékekből próbatesteket gyártottunk, melyeknek meghatároz-

tuk a nyomószilárdsági-, testsűrűségi-, illetve hővezetőképességi értékeiket. A duzzasztott perlitet tar-

talmazó cementhabok átlag 500–600 kg/m3 közötti testsűrűséggel, valamint 28 napos korban 2–3,19 

MPa közötti nyomószilárdsággal rendelkeztek. A hővezetőképesség vizsgálata során a próbatestek 

0,1141–0,1566 W/mK hővezetőképességgel bírtak. Az eredmények alapján a duzzasztott perlit csök-

kenti a cementhab testsűrűségét, növeli a hőszigetelő képességét, viszont negatív hatással van a szilárd-

ságra. A keverékhez hozzáadott folyósító adalékszerrel növelhető a készbeton szilárdsága, csökkent-

hető a víz/cement tényező, ezáltal a száradási zsugorodás mértéke is.  

Kulcsszavak: duzzasztott perlit, cementhab, hidrogén-peroxid, nyomószilárdság, sűrűség, hőveze-

tőképesség 

 

 

BEVEZETÉS 

A habbeton vagy másnéven habcement egyfajta ultrakönnyű beton, melynek előállítása 

során a friss cementpépbe légbuborékokat vezetnek be különböző típusú habosítószerekkel 

[1]. A habosított beton a megszilárdult cementpép és számos apró, zárt pórus kombinációja, 

mely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik [2], [3]. Előnyei a minimális adalékanyag-szük-

séglet, nagy folyóképesség, tűzállóság, valamint kis hővezető képesség, sűrűség és össztö-

meg [4]. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően rendkívül széles körben alkalmazzák a ha-

gyományos betonhoz képest [1], [2]. 400 kg/m3-ig hőszigeteléshez, fugázáshoz, 600 kg/m3 

testsűrűségű cementhabokat útépítésre, közműcsatornáknál csőbeágyazásra, árokkitöltésre, 

valamint épületfallal érintkező háttérkitöltéshez használják. 1200–1950 kg/m3 között pedig 

szerkezeti elemként alkalmazzák. Emellett más területeken is hasznosítani lehet, úgy, mint 

tűzvédelem, hang- és hőszigetelés, rezgéscsillapítás [5]. A habbeton általában nem tartalmaz 
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durva adalékanyagot. Azonban számos tanulmányban számoltak be a homok helyettesítésé-

ről más, hasonlóan finom szemcseméretű anyagokkal [6], [7], [8], [9]. Az amorf duzzasztott 

perlit a homok alternatívájaként szolgálhat [4], [10], [11], ráadásul javíthatja a beton mecha-

nikai tulajdonságait, ellenálló képességét [12]. 

A perlit egy természetben előforduló üveges vulkanikus kőzet, mely számtalan ország-

ban fellelhető: Japánban, az Egyesült Államokban, Törökországban, illetve Magyarorszá-

gon. A perlit egyik sajátossága, hogy megfelelő hőmérsékletnek kitéve (870 °C) eredeti 

térfogatának öt-nyolcszorosára növekszik, és kis térfogatsűrűségű cellás anyaggá alakul át. 

Ez a tágulási folyamat annak köszönhető, hogy a nyers kőzet 2–6% közötti kémiailag kötött 

vizet tartalmaz, mely gyors melegítés hatására megduzzad és habszerű mikroszerkezetet 

eredményez [11], [13], [14]. A duzzasztott perlit felhasználható könnyű habarcsokban és be-

tonban az anyagok hőszigetelő képességének növelése érdekében. Ezenkívül felhasználják 

téglagyártásban, valamint olyan építőelemekhez, melyek hő- és hangszigetelést igényelnek 

[13], [15].  

Ebben a tanulmányban duzzasztott perlit felhasználásával cementhab próbatesteket állí-

tottunk elő. Az elkészített mintáknak vizsgáltuk a testsűrűségét, nyomószilárdságát, valamint 

hővezető képességét. 

 

1. ALAPANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

1.1. Alapanyagok 

A próbatestek előállításához a következő alapanyagokat használtuk: DDC CEM II/B-M (V-

LL) 32.5 R típusú kompozit-portlandcementet, perlitet (ANZO P2 típusú duzzasztott perlit), 

30%-os hidrogén-peroxid-oldatot, Mapei Dynamon NRG 1012 folyósító adalékszert, vala-

mint csapvizet. A duzzasztott perlit tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze [16]. 

1. táblázat 

A duzzasztott perlit műszaki adatai [16] 

Tulajdonságok Érték 

Halmazsűrűség [g/l] 60–80 

Átlag szemcseméret [mm] 0,0–0,1 

pH-érték [pH] 6,8–7,1 

Szervesanyag-tartalom [%] 0 

Vízfelvétel [g/g] 5,0 

Hőállóság [°C] 900 

Tűzállóság [–] A1 

Hővezetés [W/mK] 0,042 

Kémiai összetétel [%] 
68–75 SiO2, 10–12 Al2O3, 3,2–4,5 K2O, 2,8–4,5 Na2O, 

egyéb: Fe2O3, CaO, MgO 

 

 

1.2. Vizsgálati módszerek 

Kiindulásként előkísérleteket végeztünk a megfelelő arányok megtalálása érdekében. A ke-

verékkészítés során a 0,54-es v/c tényezővel rendelkező, 4 m/m% duzzasztott perlitet és 4 
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m/m% hidrogén-peroxid-oldatot tartalmazó receptnek volt a legmegfelelőbb a habszerkezete, 

emiatt ez szolgált alapul a további keverések alkalmával. 

A próbatestek előállításához felhasznált recepteket a 2. táblázat mutatja be, melyben az 

alapanyagok mennyiségét a cement tömegéhez viszonyítva tüntettük fel. Az elnevezések az 

egyes keverékekhez szükséges víz/cement tényezőből, valamint a perlit és a folyósítószer 

tömegszázalékos arányából ered. Az alaprecept 4 m/m% duzzasztott perlitet tartalmazott, 

0,54-es v/c tényező mellett. A második keverékben az adalékanyag mennyiségét 10 m/m%-

ra emeltük, mellyel együttesen megnőtt a szükséges v/c tényező is. Ugyanakkor a nagy meny-

nyiségű víz megnöveli a száradási zsugorodás mértékét. Ebből kifolyólag a harmadik keve-

rék folyósító adalékszert is tartalmazott. Használatával csökkenthető a szükséges víz meny-

nyisége változatlan konzisztencia mellett, valamint az esetleges repedések kialakulását is 

mérsékli, mely jelentős probléma pórusbetonok esetén.  

2. táblázat 

Keverékkészítés 

Keverékek 

Víz/cement té-

nyező 

Duzzasztott 

perlit 
Hidrogén-peroxid Folyósító 

[–] [m/m%] c [m/m%] [m/m%] [m/m%] 

0.54V4P 0,54 4 30 4 – 

0.816V10P 0,816 10 30 4 – 

0.6V10P0.5F 0,6 10 30 4 0,5 

 

 

A keverékek elkészítése során első lépésben a keverővíz 80%-át hozzáadtuk a duzzasztott 

perlithez a kiporzás elkerülése érdekében (1. ábra). Ezután hozzákevertük a cementet (2. 

ábra), majd a maradék vizet, végső sorban pedig a homogenizáltuk a keveréket.  

 

      

   1. ábra          2. ábra 

 Perlit és víz összekeverése                 Cement hozzáadása a keverékhez 

Utolsó lépésként a hidrogén-peroxid-oldatot adtuk hozzá a cementpéphez. A formalevá-

lasztóval előzetesen kikent sablonokba gyors mozdulatokkal kellett a cementpépet kiön-

teni, annak érdekében, hogy a habosodási folyamat ne a keverővödörben játszódjon le  

(3. ábra). A habosodás során keletkezett sapkákat 2 óra elteltével damil segítségével le-

vágtuk (4. ábra).  
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    3. ábra                       4. ábra 

 Kihabosodott cementpép         Formára vágott kockák   

 

A nyomószilárdság és a testsűrűség méréséhez 70 × 70 × 70 mm méretű próbatesteket állí-

tottunk elő (5. ábra). A mintákat 7, 14, valamint 28 napon keresztül vízben tároltuk. A nyo-

mószilárdság mérését Instron 5560 típusú elektromechanikus húzó-nyomó szakítógéppel vé-

geztük. A hővezetőképesség méréséhez 300 × 300 × 60 mm-es habbeton próbatesteket ké-

szítettünk, amelyeket 7 napig vízben tároltuk, majd 30 °C-os hőmérsékletű laboratóriumi 

kamrás szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottunk. A próbatestek hővezetőképes-

ségi értékeinek meghatározását az MSZ EN 12667:2001 szabvány iránymutatása alapján vé-

geztük el [17]. A méréshez Dimatech Rapid K berendezést használtunk, mely egy statikus 

mérési módszer, a hőfluxus mérési elvén alapszik. 

 

5. ábra 

70 × 70 × 70 mm méretű kockák 

 

2. EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

2.1. Testsűrűség 

Az egyes receptekből előállított próbatestek meghatározott testsűrűségi értékei a 3. táblázat-

ban láthatók, illetve a 6. ábrán ábrázoltuk. Az alapreceptből készült próbatestek átlag 550,10 

kg/m3 testsűrűséggel rendelkeztek. A recept módosításai során figyelembe vettük, hogy a 

receptek sűrűségi értékei közel azonosak legyenek. Az értékekből jól látható, hogy a körül-

belül 550 kg/m3-es testsűrűséget sikerült tartani mind a három recept esetében, ebből adódóan 

a receptválasztás megfelelő volt. A perlit mennyiségének növelésével a sűrűség lecsökkent 
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535,21 kg/m3-re. A folyósítószer, valamint a csökkentett víz/cement tényező hatására azon-

ban az átlagsűrűség 569,78 kg/m3-re emelkedett.  

3. táblázat 

Testsűrűségi értékek 

Keverékek 
Testsűrűség 

[kg/m3] 

0.54V4P 550,10 

0.816V10P 535,21 

0.6V10P0.5F 569,78 

 

 
6. ábra 

Testsűrűségi értékek ábrázolása 

2.2. Nyomószilárdság 

A nyomószilárdság méréséhez használt berendezés rögzítette a terhelés hatására bekövetkező 

méretváltozást, az alakváltozás jelleggörbéjét, valamint a maximális nyomószilárdsági érté-

keket. Utóbbiak a 4. táblázatban kerültek feltüntetésre. 

4. táblázat 

Nyomószilárdsági értékek 

Keverékek 
Törőerő 

Nyomó- 

szilárdság 
Maximális deformáció 

[N] [MPa] [mm] [%] 

0.54V4P 

7 nap 6 712,76 1,35 1,52 2,11 

14 nap 7 407,15 1,47 1,59 2,19 

28 nap 10 073,31 2,00 2,16 3,00 

0.816V10P 

7 nap 5 116,07 1,04 1,75 2,44 

14 nap 9 254,63 1,88 2,00 2,80 

28 nap 9 825,67 2,00 1,79 2,48 

0.6V10P0.5F 

7 nap 12 557,36 2,50 0,75 1,08 

14 nap 11 513,43 2,31 0,98 1,41 

28 nap 15 593,03 3,19 0,98 1,39 
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A vizsgálat során kapott értékeket a 7. ábra szemlélteti. A folyósítószer nélküli, 4 m/m% és 

10 m/m% duzzasztott perlitet tartalmazó habbeton próbatestek átlag nyomószilárdsági érté-

kei között nincs szignifikáns különbség. A 7, valamint 14 napos értékek között mutatkozik 

némi eltérés, viszont mindkét keverékből készült 28 napos próbatestek 2 MPa-os átlag-nyo-

mószilárdsággal rendelkeztek. A folyósító hozzáadásával, illetve a víz/cement tényező egy-

idejű csökkentésével jelentősen megnövekedtek a kockák szilárdsági értekei a másik két ke-

verékhez képest. A kockák átlag nyomószilárdsági értékei 7 naposan 2,5 MPa, 14 naposan 

2,31 MPa, míg 28 naposan 3,19 MPa volt. Összevetve a kapott értékeket a harmadik, 

0.6V10P0.5F-es keverék rendelkezett a legnagyobb szilárdsággal, melyből készült kockák 7 

napos nyomószilárdsági értéke meghaladta a másik két keverék 28 napos értékeit.  

 

 
7. ábra 

Nyomószilárdsági értékek ábrázolása 

 

 

2.3. Hővezető képesség 

A hővezető képesség meghatározása során kapott értékeket a 5. táblázatban tüntettük fel, 

valamint a 8. ábrán szemléltettük. A 4 m/m% duzzasztott perlitet tartalmazó habcement 

0,1566 W/mK hővezetési tényezővel rendelkezett. A perlit mennyiségének emelésével a hő-

szigetelő képesség csaknem 27%-kal javult. A csökkentett vízmennyiség és a folyósítószer 

használata csökkentette a habbeton hőszigetelő képességét a 0.6V10P0.5F esetében. 

5. táblázat 

Hővezetőképességi mérések eredményei 

Keverékek 

Átlag- 

hőmérséklet 
dT Hőfluxus Magasság 

k 

korrekciós 

tényező 

R 

Hő- 

ellenállás 

Hővezető 

képesség 

[°C] [–] [W/m2] [m] [–] [m2K/W] [W/mK] 

0.54V4P 13,55 7 0,53 0,06105 33,870968 0,389937 0,1566 

0.816V10P 12,975 7,65 0,415 0,06197 33,870968 0,544234 0,1141 

0.6V10P0.5F 17 8 0,52 0,0627 33,870968 0,454212 0,1380 
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8. ábra 

Hővezető képességi értékek ábrázolása 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A laboratóriumi vizsgálatok alkalmával duzzasztott perlites habcement fizikai és mechanikai 

tulajdonságait elemeztük. Az alaprecept 4 m/m% duzzasztott perlitet tartalmazott, míg a má-

sodik 10 m/m%-ot, a harmadik szintén 10 m/m%-ot 0,5 m/m% folyósító adalékszer mellett. 

A receptekből előállított habbeton próbatesteknek meghatároztuk a nyomószilárdsági, test-

sűrűségi, valamint hővezető képességi értékeiket.  

A mérési eredmények alapján az alaprecept átlag 550,1 kg/m3-es testsűrűséggel, 28 naposan 

2 MPa szilárdsággal, valamint 0,1566 W/mK hővezető képességgel rendelkezett. A duzzasztott 

perlit mennyiségének növelése a receptben a következő változásokat eredményezte: csök-

kentette a cementhab testsűrűségét 535,21 kg/m3-re, megnövelte a cementhab hőszigetelő 

képességét 0,1141 W/mK-re, viszont a nyomószilárdságra nem volt számottevő hatással, a 

kapott 28 napos nyomószilárdsági értékek megegyeztek. A folyósító adalékszer pozitívan 

befolyásolta a cementhab nyomószilárdságát (3,19 MPa), viszont negatív hatással volt mind 

a testsűrűségre (569,78 kg/m3), mind pedig a hőszigetelő képességre (0,1380 W/mK). Ezen-

felül a folyósítószerrel sikerült lecsökkenteni a szükséges víz/cement tényezőt 0,6-ra, mellyel 

a szilárdságnövelésen túl nagymértékben redukálható a habbeton száradási zsugorodásának 

mértéke. A kapott eredményeket összehasonlítva a szakirodalomban talált adatokkal, a duz-

zasztott perlitet tartalmazó cementhab kockák megfelelő testsűrűség-nyomószilárdság arány-

nyal rendelkeztek [18], [19]. 
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DUZZASZTOTT AGYAGKAVICS FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

CEMENTHABOK TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 

 

FEHÉR FLÓRA1 – HAMZA ALEXANDRA2 –  

UDVARDI BELLA3 – KOCSERHA ISTVÁN4 

 

 
Ebben a tanulmányban duzzasztott agyagkavicsot, másnéven Liapor könnyűadalékanyagot, valamint 

ennek felhasználásával készült habcement próbatesteket vizsgáltunk, mivel jelenleg kevés publikáció 

fellelhető a témában. Kutatásunk céljául az szolgált, hogy figyelemmel kísérjük az aggregátum adagolha-

tóságát habosított cementben, tanulmányozzuk a cement lúgos pórusvizével szembeni ellenálló képessé-

gét, valamint megállapítsuk, hogyan befolyásolja a cementhab lényeges tulajdonságait. Első lépésként 

az adalékanyag fizikai és kémiai tulajdonságait határoztuk meg: szemcseméret, szemcseméret-eloszlás, 

ömlesztett sűrűség, halmaz-, önszilárdság, morfológia, kémiai összetétel, alkáli-szilikagél reakció 

(ASR). Másodsorban könnyűadalékos habbeton próbatesteket gyártottunk hidrogén-peroxid (H2O2) ha-

bosítószerrel, kalcium-sztearát (CaS) habstabilizálóval és Liapor aggregátum felhasználásával. A hab-

beton mintákat két különböző fajta cementből állítottuk elő, DDC CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R típusú 

kompozit-portlandcementből, valamint CRH Házépítő+ PLUSZ CEM II/B-S 42,5 N kohósalak-port-

landcementből. A nyomószilárdság mérésére 7, 14, valamint 28 naposan került sor. Az eredmények 

alapján a duzzasztott agyagkavics legnagyobb frakcióban 6 mm-es szemcsemérettel, porózus belső 

mikroszerkezetéhez képest nagy halmaz-, önszilárdsággal és megfelelő lúggal szembeni ellenálló ké-

pességgel jellemezhető. A kismintakísérletek során az adalékanyag szemcséi egyenletesen oszlottak el 

a megszilárdult cementhabban. A kapott értékek szerint a próbatestek 450 kg/m3 körüli testsűrűséggel, 

valamint 1,5–2,5 MPa 28 napos nyomószilárdsággal rendelkeztek. 

Kulcsszavak: duzzasztott agyagkavics aggregátum, Liapor, cementhab, mikrostruktúra, nyomószi-

lárdság 

 

 

BEVEZETÉS 

Napjainkban az épületek és a felhasznált alapanyagok kulcsfontosságú kritériuma a fenntart-

hatóság. Ebből adódóan az építkezések során egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ener-

giahatékonyság növelésére és a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésére, melyekre az egyik leg-

jobb módszer a megfelelő hőszigetelés kialakítása [1]. A hőszigetelő anyagokkal kapcsola-

tosan számos kutatás és fejlesztés zajlik, azonban a jelenleg kialakuló tendencia a habosított 

beton használata felé mutat [2], [3]. 

 
1 FIEK Miskolci Egyetem 

3515 Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 

femflora@uni-miskolc.hu 
2 FIEK Miskolci Egyetem 

3515 Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 

femhamza@uni-miskolc.hu 
3  Miskolci Egyetem, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet  

3515 Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 

fembella@uni-miskolc.hu 
4 Miskolci Egyetem, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet 

3515 Miskolc-Egyetemváros, Magyarország 

istvan.kocserha@uni-miskolc.hu 



30           Fehér Flóra – Hamza Alexandra – Udvardi Bella – Kocserha István 

 

  

A habbeton könnyűbetonnak minősül, melynek testsűrűsége kisebb, mint 1950 kg/m3, 

nyomószilárdsága 1–25 MPa között változhat [4], [5]. Egyfajta porózus anyag, amely ce-

mentkötésű anyagokból, adalékokból, habosítószerekből, valamint habstabilizálókból áll [6]. 

Gyártása során a cementpéphez, vagy a cementhabarcshoz adják a habosítószert, mely lég-

buborékokat képez a beton mikroszerkezetében. A buborékok stabilizálása érdekében általá-

ban aluminátcementet, szulfoaluminátcementet vagy más gyorskötésű cementtartalmú anya-

gokat vagy habstabilizáló szereket használnak [1]. 

Tulajdonságaik figyelembevételével, a betonok ezen fajtája magas szilárdság/súly ará-

nyú, alacsony hővezető képességgel és kémiai ellenálló képességgel rendelkezik [7]. Széles-

körűen alkalmazzák, 1600 kg/m3 felett építkezésnél szerkezeti elemként, ennél kisebb sűrű-

ség esetén pedig nem szerkezeti elemként, például vázkitöltésre és belső válaszfalként hasz-

nálják [4]. A habosított betonban alkalmazott adalékanyagok lehetnek természetes módon 

előforduló könnyű aggregátumok, például riolittufa, vagy mesterségesen előállított könnyű 

adalékok, melyeket melléktermékekből vagy természetes alapanyagokból állítanak elő, úgy, 

mint gumiabroncs-őrlemény, habüveg, üveggyöngy, duzzasztott agyagkavics. A különböző 

adalékok többek közt szilárdságnövelő hatást gyakorolnak a habbetonra [8], [9], [10], [11]. 

A tanulmányban duzzasztott agyagkavicsot használtunk könnyű adalékanyagként, melyet 

nedves eljárással, vízszintes kialakítású forgódobos kemencében gyártanak. Az agyag és víz 

keverékéből előállított szuszpenziót beadagolják az 1150 °C-ra hevített kemencébe. Az eljá-

rás során a szuszpenzióból különböző méretű könnyű aggregátumokat hoznak létre, melyek 

kemény kerámia héjjal, valamint porózus belső maggal rendelkeznek [10], [12], [13], [14].  

 

1. DUZZASZTOTT AGYAGKAVICS VIZSGÁLATA 

A könnyűadalékos cementhab elkészítéséhez az IsoThermo Kft. által forgalmazott Liapor 

duzzasztott agyagkavicsot alkalmaztunk, amely az 1. ábrán látható [15]. A laboratóriumi kí-

sérletek során elsőként az adalékanyag tulajdonságait vizsgáltuk. Az aggregátumnak megha-

tároztuk a szemcseméretét, szemcseméret-eloszlását, ömlesztett sűrűségét, halmaz-, önszi-

lárdságát, mikroszerkezetét, kémiai összetételét és lúggal szembeni ellenálló képességét.  

     

1. ábra 

Liapor, duzzasztott agyagkavics aggregátum 

 

1.1. Átlagszemcseméret, szemcseméret-eloszlás 

A vizsgálathoz szitasort és szitarázó berendezést használtunk. Megállapítottuk a Liapor 

agyagkavics átlag szemcseméretét, miszerint az adalékanyag 0,03–12 mm közötti szemcse-
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méret-eloszlással, illetve a legnagyobb frakcióban 6 mm-es átlag szemcsemérettel rendelke-

zett (2.a ábra). Továbbá ábrázoltuk a szitálás során kapott értékekből az áthullási (Dx) és 

szitamaradék (Rx) görbéket (2.b ábra). 

     

2. ábra 

a) Átlagszemcseméret és szemcseméret-eloszlás b) Áthullási és szitamaradék-értékek 

1.2. Ömlesztett sűrűség 

Az ömlesztett sűrűséget 1000 ml-es mérőhenger segítségével mértük meg. A mérés három-

szori megismétlését követően az eredmények átlagolásával kapott érték 398,15 kg/m3 volt. 

 

1.3. Halmaz-, önszilárdság 

A halmaz-, önszilárdság meghatározását a Hummel-féle vizsgálathoz hasonlóan mozsárral 

és dugattyúval végeztük (3.a ábra). A törési szilárdságnak, vagyis a szemcsehalmaz önszi-

lárdsáságnak az MSZ EN 13055-1 szerint a 20%-os összenyomódáshoz tartozó értéket tekin-

tettük [16], [17]. A mérést Instron 5982 típusú 100 kN-os elektromechanikus univerzális 

anyagvizsgáló berendezéssel hajtottuk végre, 60 mm/perc terhelési sebesség mellett (3.b 

ábra). A mérést kétszer megismételve, a kapott eredmények átlagértéke 4,87 MPa volt. 

     

3. ábra 

A méréshez alkalmazott mozsár és dugattyú (a) és a mérés folyamata (b) 

1.4. SEM-vizsgálat 

Az adalékanyag mikroszerkezetének megfigyelésére AMRAY 1830I típusú pásztázó elekt-

ronmikroszkópot használtunk. A szemcse külső felületéről 20×-os és 150×-es (4.a és 4.b 
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ábra), a töretfelületéről pedig 150×-es és 500×-os nagyításban (4.c és 4.d ábra) készítettünk 

felvételeket. 

Az ábrákon jól látható a granulátum porózus szerkezete, a szemcsékben lévő pórusok 

mérete rendkívül változatos. Ugyanakkor a porózus belső szerkezetet egy viszonylag tömö-

rebb külső burok veszi körül, mely által kevésbé törékeny a szemcse szerkezete. Ennek tud-

ható be a viszonylag nagy halmaz-, önszilárdsági értéke a többi könnyűbeton adalékanyaghoz 

képest. 

     

     

4. ábra 

SEM-felvételek a Liapor aggregátumról a) 20×-os b–c) 150×-es d) 500×-os nagyításban 

1.5. EDX-vizsgálat 

A kémiai elemösszetétel meghatározásához EDAX DX4 típusú mikroszondát alkalmaztunk. 

A vizsgálat során két átlagösszetételt határoztunk meg (Spektrum 1–2.), melyek az aggregá-

tum külső felületéről készültek (1. táblázat).  

Az adalékanyag nagy mennyiségben tartalmazta a következő elemeket: O, Al, Si, Fe, míg 

5 m/m% mennyiség alatt található benne Na, Mg, K, Ca, Ti és Mn.  
 

1. táblázat 

EDX-eredmények 

Spektrum 

Elem 

[m/m%] Összesen 

O Na Mg Al Si K Ca Ti Mn Fe 

Spektrum 1. 26,89 0,54 1,88 14,67 28,42 3,65 2,18 2,06 0,88 18,83 100 

Spektrum 2. 25,57 0,93 2,49 13,72 31,93 3,57 3,47 1,76 0,70 15,87 100 

a) b) 

c) d) 
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1.6. ASR-teszt 

Az aggregátum üveges külső felülete miatt lúggal szembeni ellenálló képességének vizsgá-

latára alkáli-szilikagél reakciót végeztünk a Német Vasbeton Egyesület módszere alapján 

[18]. A vizsgálat szerint az adalékanyag akkor felel meg beton adalékanyagként, ha az nem 

puhul fel, nem szenved deformációt és tömegveszteséget. A kísérlet során 10 m/m%-os 

NaOH-oldatot készítettünk NaOH-pelyhek, és desztillált víz felhasználásával. A szemcséket 

az elkészített oldatba helyeztük, majd 90 ºC-os szárítószekrényben egy órán keresztül mele-

gítettük. Az idő letelte után a szemcséket az oldatból kivéve tömegállandóságig szárítottuk, 

majd meghatároztuk a tömegveszteségeket.  

Az eredmények alapján a szemcsék nem deformálódtak, és tömegveszteséget sem szen-

vedtek, a leírtak szerint beton adalékanyagként megfelelő lúggal szembeni ellenálló képes-

séggel rendelkeznek. Ugyanakkor pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket és kémiai 

elemanalízist készítettünk az esetleges morfológiai és kémiai összetétel változásának megfi-

gyelése érdekében. 

     

     

5. ábra 

ASR-teszt után elkészített SEM-felvételek a) 20×-os b) 50×-es c-d) 500×-os nagyításban 

A felvételek a szemcsék külső rétegéről készültek, melyek közvetlen voltak az oldatnak ki-

téve (5. ábra). A vizsgálat előtt készült képek összehasonlításával (4. ábra) látható, hogy az 

aggregátum külső felületén különböző méretű pálcika szerű képződmények figyelhetők meg, 

melyeknek szintén meghatároztuk az EDS spektrumát. A 2. táblázatban feltüntetett adatokat 

összevetve az 1. táblázatban lévőkkel, az O-, Na-, Si-, Ca-elemtartalom nőtt, míg nagymér-

tékben csökkent az Al-, K-, Fe-tartalom (Spektrum 3–4.1.). A felületen detektált képződmé-

nyek (Spektrum 4.2–4.4.) a többi területtől eltérően magas Ca-tartalommal rendelkeztek. 

a) b) 

c) d) 
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2. táblázat 

ASR-teszt után végzett EDX-vizsgálat eredménye 

Spektrum 

Elem 

[m/m%] Összesen 

O Na Mg Al Si K Ca Ti Mn Fe 

Spektrum 3. 33,22 6,33 0,97 9,22 38,88 0,99 6,98 0,76 0,55 2,12 100 

Spektrum 4.1. 26,21 7,25 0,40 22,18 37,71 1,74 1,78 0,48 0,28 1,98 100 

Spektrum 4.2. 31,44 1,28 1,52 10,05 36,54 0,47 16,58 0,81 0,25 1,05 100 

Spektrum 4.3. 28,22 0,80 1,59 8,93 38,49 0,37 20,15 0,45 0,37 0,64 100 

Spektrum 4.4. 15,59 1,02 0,85 7,95 33,90 0,90 36,28 0,97 0,68 1,85 100 

 

2. PRÓBATESTGYÁRTÁS 

2.1. Alapanyagok 

A próbatestek elkészítéséhez szükséges recepteket a 3. táblázat tartalmazza, melyben az 

egyes értékek a cement tömegéhez viszonyítva értendők. A kísérletekhez kétfajta cementet 

használtunk: DDC CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R típusú kompozit-portlandcementet, valamint 

CRH Házépítő+ plusz CEM II/B-S 42,5 N kohósalak-portlandcementet. Habosítószerként 

30%-os hidrogén-peroxid oldatot, habstabilizálószerként pedig kalcium-sztearátot alkalmaz-

tunk. A keverékek 30 m/m% Liapor aggregátumot tartalmaztak, 0,55-ös víz/cement (v/c) té-

nyező mellett.  

3. táblázat 

Cementhab receptek 

Keverék 

elnevezése 
Cement típusa 

v/c tényező H2O2 Liapor CaS 

[–] [m/m%] [m/m%] [m/m%] 

DDC 
DDC CEM II/B-M 

(V-LL) 32,5 R 
0,55 8 30 0,28 

CRH 

CRH Házépítő+ 

plusz CEM II/B-S 

42,5 N 

0,55 8 30 0,28 

2.2. Mintagyártás 

A próbatestek előállításához első lépésben a száraz alapanyagokat összekevertük (6. ábra), 

majd a vizet több lépcsőben adagoltuk a keverékhez. Az alapanyagok egyneműsítése után a 

hidrogén-peroxid-oldatot beleöntöttük a cementpépbe. A keverést habarcskeverővel végeztük. 

     

6. ábra 

Száraz alapanyagok kimérése és összekeverése 
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A minták tetejét a kihabosodást (7.a ábra) és megszilárdulást követően lefűrészeltük (7.b 

ábra). Az így kapott 70 × 70 × 70 mm-es habbeton kockákat 7, 14 valamint 28 napon keresz-

tül párakamrában tároltuk a nyomószilárdsági vizsgálatok elvégzését megelőzően.  

     

7. ábra 

a) A mintadarabok a kihabosodás után b) Cementhab kockák a fűrészelést követően 

Ezen eljárással készült könnyűadalékos cementhab próbatesteknek meghatároztuk a testsű-

rűségi, valamint nyomószilárdsági értekeit. Ezenfelül a Liapor aggregátum alkalmazhatósá-

gát is vizsgáltuk, a habszerkezet töretfelülete alapján. 

 

3. CEMENTHAB VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI  

3.1. Adalékanyag felhasználhatósága 

A cementhabban alkalmazott Liapor adalékanyag megfelelő bekeverhetőséggel rendelkezett, 

a habarcskeverő segítségével könnyen lehetett homogenizálni. A habosodás után a szemcsék 

eloszlása a habban egyenletes volt, rétegződést nem tapasztaltunk. A 8. ábrán a Liapor ada-

lékot tartalmazó cementhab kész szerkezetéről készült, mely alapján látható a habstruktúra, 

valamint a szemcsék elhelyezkedése a megszilárdult cementhabban. 

 

8. ábra 

Cementhab töretfelülete 

a) b) 
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3.2. Testsűrűség és nyomószilárdság 

A habbeton minták hosszméreteinek és tömegeinek lemérésével meghatároztuk az egyes ke-

verékek testsűrűségi értékeit. A CRH Házépítő+ PLUSZ cementtel készült kockák átlagsű-

rűsége 443,40 kg/m3 volt, míg a DDC cementből készült minták 430,10 kg/m3 átlagtestsűrű-

séget értek el (9. ábra).  

 
9. ábra 

Átlagtestsűrűségi értékek ábrázolása 

A nyomószilárdsági értékek meghatározásához Instron 5982 típusú 100 kN-os elektromecha-

nikus univerzális anyagvizsgáló berendezést használtunk. A gép által rögzítésre került a ter-

helés hatására bekövetkező méretváltozás, az alakváltozás jelleggörbéje, illetve a maximális 

nyomószilárdság. A kétféle cementből előállított keverékek 7, 14, 28 napos nyomószilárdsági 

értékei az alakváltozás függvényében az alábbi diagramokon ábrázoltuk. 
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10. ábra 

Nyomószilárdsági értékek ábrázolása 

CRH-cement használatával a) 7 napos b) 14 napos c) 28 napos korban és  

DDC cementtel d) 7 napos e) 14 napos f) 28 napos korban 

 

A diagramok alapján megállapítható, hogy a két fajta cement között jelentős szilárdságkü-

lönbség van. A CRH Házépítő+ PLUSZ CEM II/B-S 42,5 N kohósalak-portlandcementtel 

készült próbatestek átlagértékei 7 napos korban 0,94 MPa, 14 napos korban 2,20 MPa, 28 

napos korban pedig 2,27 MPa. Míg a DDC CEM II/B-M (V-LL) 32.5 R típusú cement fel-

használásával kapott habosított betonkockák átlagértékei 7 napos korban 0,56 MPa, 14 napos 

korban 1,11 MPa, 28 napos korban 1,48 MPa. A CRH Házépítő+ PLUSZ cementből készült 

próbatestek azon kívül, hogy nagyobb mechanikai szilárdsággal rendelkeztek, gyorsabban 

elérték a 28 napos szilárdságukat (11. ábra).  

 
11. ábra 

7, 14 és 28 napos átlag nyomószilárdsági értékek ábrázolása 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Ebben a tanulmányban duzzasztott agykavics adalékanyag, valamint annak felhasználásával 

előállított habbeton próbatesteket vizsgáltunk. Az aggregátumon számos alapanyagvizsgála-

tot végeztünk, úgy, mint szemcseméret, szemcseméret-eloszlás, ömlesztett sűrűség, halmaz-, 

önszilárdság, morfológia, kémiai összetétel és alkáli-szilikagél reakció. Az alapanyagvizsgá-

latokkal párhuzamosan habbeton próbatesteket készítettünk kétfajta cement használatával.  

A laboratóriumi mérések alkalmával meghatároztuk az elkészített habbeton kockák nyomó-

szilárdsági és testsűrűségi értékeit. 
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A duzzasztott agyagkavics aggregátum átlagos szemcsemérete 0,03–12 mm között volt, 

legnagyobb frakcióban 6 mm-es átlagszemcsemérettel rendelkezett. Az adalékanyag ömlesz-

tett sűrűsége 398,15 kg/m3, halmaz-, önszilárdsága 4,87 MPa. A pásztázó elektronmikroszkó-

pos felvételek által megfigyelhető az adalékanyag porózus belső szerkezete, melyet egy tö-

mörebb, nagyobb szilárdságú külső réteg vesz körül. A kémiai összetétel meghatározása 

alapján a szemcsék nagy mennyiségben tartalmaztak O-, Si-, Al-, Fe-elemeket, míg a benne 

lévő többi elem tartalma 5 m/m% alatti. Az alkáli-szilikagél reakció során a szemcse 10 

m/m%-os NaOH oldatban való áztatást követően nem deformálódott, és tömegveszteséget 

sem szenvedett, azonban a SEM- és EDX-felvételek alapján Ca-ban gazdag képződmények 

jelentek meg a granulátum külső felületén. 

A kismintakísérletek során az adalékanyag megfelelő bekeverhetőséggel rendelkezett, a 

készített felvétel alapján a szemcsék homogén eloszlást mutattak a habszerkezetben. A DDC 

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R típusú cement felhasználásával készült próbatestek testsűrűsége 

kedvezőbb volt, viszont a CRH Házépítő+ PLUSZ CEM II/B-S 42,5 N kohósalak-portland-

cementből készült kockák nagyobb mechanikai szilárdsággal rendelkeztek 7, 14 és 28 napos 

korban, valamint ebből a cementből készült kockák hamarabb érték el 28 napos szilárdságu-

kat (2,27 MPa).  
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ZÁRT CELLÁS ALUMÍNIUMHABOK PÓRUSSZERKEZETÉNEK 

SZÁMÍTÓGÉPI KÉPELEMZÉSES VIZSGÁLATA 

 

GÁBORA ANDRÁS1 – BUBONYI TAMÁS2 – GYÖNGYÖSI SZILVIA3 

 

 
Az alumíniumhabok szerkezetének vizsgálatára a röntgentomográfia kiválóan alkalmas, és széles kör-

ben tanulmányozott eljárás. Az alumíniumhabok mechanikai viselkedésének leírása szempontjából 

azok szerkezetének pontos ismerete fontos. A tomográfiás vizsgálatok részletes volumetrikus ered-

ményhalmazt biztosítanak, azonban a vizsgált habból mintát kell venni a vizsgálathoz. Emellett a to-

mográfia még nem széles körben elterjedt mérési eljárás. Felmerül a kérdés, hogy metszeti felvételen – 

ami lehet akár egy makrofelvétel a hab szerkezetéről – elvégzett szerkezetelemzés ad-e a volumetrikus 

eredményekkel összevethető adatokat. Az így nyert információ összevethető-e a habok mechanikai vi-

selkedésével. Cikkünkben ezzel a céllal vetjük össze alumíniumhabok volumetrikus szerkezetvizsgálati 

adatait metszeti felvételek elemzésével. 

Kulcsszavak: fémhab, zárt cellás, alumínium, számítógépi képelemzés, pórusszerkezet 

 

 

BEVEZETŐ 

Habosított anyagokat régóta használ az ipar. Főleg az építő- és a csomagolóipar kedvelt 

anyaga, de számos más területen is találunk alkalmazást [1, 3]. A habosított anyagokban a 

szilárd anyag váza gáz- vagy normál atmoszféra bezáródásokat vesz közre, amiket cellának 

nevezünk. Habokban lehetnek a cellák teljesen közrezártak, amelyek a zárt cellás habok [7]. 

Olyan habstruktúra is kialakul, ahol csak egy vázszerkezet van cellákat elválasztó membrá-

nok nélkül, amelyek a nyílt cellás habok [6]. A habok tulajdonságát tekintve azok nagymér-

tékben függenek a habosított anyagtól és a hab szerkezetétől [1, 2]. A hab szerkezetének 

egyik tulajdonságát említettük, de természetesen meghatározó a szilárd-gáz arány, a pórusok 

mérete, és a méret szerinti szórás is [5, 6]. A habok többnyire rossz vezetőanyagok, ami mel-

lett könnyűek. Ezek a tulajdonságok biztosítják főbb alkalmazási területüket. Természetesen 

alkalmazásuk során mechanikai tulajdonságaik is lényegesek, amit ugyancsak az anyag és a 

habstruktúra ad meg [10, 11]. 

A habok alkalmazásában a fémhabok megjelenése új perspektívát nyitott a felhasználási 

területeken. A fémhabok anyagát tekintve az alumíniumhabok a legelterjedtebbek, legtöbbet 

alkalmazottak. Ez egyrészt az alumínium kedvező tulajdonságainak köszönhető. Másrészt 

alacsonyabb olvadáspontja miatt a habosítási technológia is egyszerűbb, mint magas olva-

dáspontú fémek esetében [2, 13, 14]. Az alumínium jó korrózióállósága miatt kedvező az 

alkalmazása akár az építőiparban, akár a járműiparban is. 
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Mint említettük, a habszerkezetnek nagy befolyása van a habosított anyag tulajdonságaira 

[12]. Azonban a habszerkezet vizsgálata nem egyszerű feladat, hiszen nem látunk bele a hab 

szerkezetébe, csak metszeteket tudunk vizsgálni [5]. Azonban a háromdimenziós szerkezet 

az, amit ismernünk kell a hab tulajdonságainak értékeléséhez [7]. A sztereológia számos ösz-

szefüggést biztosít arra, hogy a háromdimenziós szerkezetet metszetek alapján jellemezzük. 

Azonban habosított anyag esetében nem áll rendelkezésünkre elég metszet a habosított alkat-

rész roncsolása nélkül. Roncsolásmentes vizsgálat a tomográfiai vizsgálat, ahol a háromdi-

menziós szerkezetet vizsgálhatjuk [4]. Mivel a cella és a vázszerkezet között nagy átbocsátás 

különbség van, így nagyon jó minőségű felvételek készíthetők, amivel a háromdimenziós 

szerkezet rekonstruálható és vizsgálható [8, 9]. Azonban a tomográfia alkalmazása a beren-

dezés ára és a szükséges szakértelem miatt nem elterjedt. Sokkal költséghatékonyabban jel-

lemezhetjük a habszerkezetet, ha a látható metszeteket vizsgáljuk és az eredményeket össze-

vetjük a habszerkezet mechanikai tulajdonságaival. 

Cikkünkben négy alumíniumötvözet-alapú habot vizsgálunk. Három esetében a habstruk-

túra egyenletes, csak a cellaméret tér el egymástól. A negyedik hab azonban nem egyenletes 

cellamérettel készült. A habok szerkezetét tomográfiával vizsgáljuk. Továbbá vizsgálunk egy 

metszetet és összevetjük a metszeti eredményeket a háromdimenziós mérési eredményekkel. 

Az adott felvételen mért jellemzőket aztán összehasonlítjuk mechanikai vizsgálatok eredmé-

nyeivel vizsgálva, hogy a metszeti képek kiegészítve ezekkel az eredményekkel megadják-e 

azt a különbséget, amit a tomográfia felvételeken látunk. 

 

1. A VIZSGÁLT ALUMÍNIUM HABOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZSEREK 

A vizsgálati sorozathoz 4 alumíniumhabból álló sorozatot használtunk fel. A sorozat három 

tagja ALUHAB típusú különböző cellamérettel. A habok gyártásánál külső gázbevezetéssel 

történt habosítás. Az alumíniumötvözet alumínium-oxid-részecskéket tartalmazott a cellafalak 

stabilizálása végett. A negyedik hab direkt habosítással készült. Duralcan ötvözetbe kevert szi-

lícium-karbid-szemcsék stabilizálták a cellafalakat. A habosítást az adagolt TiH2 végezte.  

A habokból 30 mm átmérőjű és 30 mm magas hengereket munkáltunk ki (1. ábra: piros pontok: 

mintavételezés). A habokról röntgentomográfiával felvételeket készítettünk (2. ábra).  

 

   

1. ábra 

Az ALUHAB típusú (balra) és a direkt habosítással készült  

(jobbra) habokról készült makrofelvétel 

 

A vizsgálathoz egy YXLON FF35 µCT berendezést használtunk, a mérés paramétereit az 

1. táblázat tartalmazza. A 3D felvételt a VGSTUDIO MAX 3.2-es verziójával elemeztük. 
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A rekonstruált felvételből metszetet nyerünk ki, ami lehetett volna a habról készült kis na-

gyítású felvétel is (1. ábra). A metszeti képet a saját fejlesztésű Cprob képelemző alkalma-

zással elemeztük. Az összevetésben kapcsolatot kerestünk a 3D kép elemzésének eredmé-

nyei, és a 2D metszetek standard és speciális elemzési eredményei között. 

 

 

2. ábra 

Az ALUHAB típusú (balra) és a direkt habosítással készült  

(jobbra) habokról készült tomográffelvétel 

 

1. táblázat 

A tomográf beállításai a vizsgálatok során 

Vetületek száma 1080 

Körbeforgatás szöge 360° 

FOD (fókusz-tárgytávolság) (mm) 170 

FDD (fókusz-detektortávolság) (mm) 1150 

Nagyítás 6,76 

Voxelméret (μm) 20,8 

Gyorsítófeszültség (kV) 150 

Áramerősség (μA) 55 

Teljesítmény (W) 8,3 

Szkennelési idő 00:56:37 

Szkennelés típusa Cone beam stop and go 

Röntgencső típusa FXE Transmission Beam 

Röntgencső fókuszmódja High power 

Antikatód anyaga W 

Szűrő típusa Cu; 0,1 mm 

Detektor „binning” 1 × 1 

Detektormód 1 × 1 0.5pF VG1 

Detektor „framerate” (Hz) 1 

Integrációs idő (s) 1 

 

 

2. EREDMÉNYEK 

Mértük a habok cellatérfogatát és gömbszerűségüket, továbbá metszeten mértük a cellák met-

szetének területét és annak körszerűségét. A metszetek elemzéséhez a Cprob képelemző 
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szoftvert használtuk [16]. Az eredményeket az 2. táblázat mutatja. Itt egy általános képet 

kaphatunk a habokról. Az 1–3 habok cellamérete ebben a sorrendben növekszik, és határozott 

trendet látunk a területek változása és a térfogatok változása között. A térfogatok függvényé-

ben vizsgálva a területeket erős korrelációt kapunk, 0,9983 Pearson-féle korrelációs együtt-

hatóval. A 4-es hab ettől eltér, nagyon kicsi átlagos pórusméretet kapunk az átlagos értéknek 

annak ellenére, hogy mind a habról készült fotón, mind tomográfiai felvételen jelentős mé-

retű cellákat is látunk. Megfigyelhető, hogy a méretek szórása minden esetben magas, de az 

átlaghoz képest ebben az esetben kapjuk a legnagyobb különbséget. Azaz a nagyon nagy 

pórusok mellett sok apró található a 4-es habban. Amíg itt kapjuk a legkisebb átlagos térfo-

gatot, addig a terület nagyobb, mint az 1-es minta esetében. Mindegyik esetben hasonló szó-

rást kapunk a metszeti képen is. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a metszeten külön-

böző méretekben metszett cellákat látunk, így a metszeten nagyobb szórást várnánk. 

2. táblázat 

A térfogat és terület mérési eredmények összevetése 

 
Értékek Szórás 

hab V, mm3 s A, mm2 r V, mm3 s A, mm2 r 

1 0,37 0,55 0,36 0,74 0,29 0,065 0,26 0,19 

2 0,576 0,5 0,93 0,62 0,86 0,067 0,78 0,18 

3 3,32 0,48 5,11 0,53 8,2 0,08 6,75 0,16 

4 0,1183 0,6 0,46 0,46 0,79 0,06 1,16 0,23 

 

 

A habszerkezet jellemzésében fontos szerepet játszik a pórusok alakja. Habot tekintve ezt a 

gömbszerűségen, metszeten a körszerűségén keresztül foghatjuk meg. Mind a két érték 1 

szabályos alakzat (gömb, illetve kör) esetén, minél jobban eltér a pórus ettől az alaktól, annál 

kisebb értéket kapunk. Önmagában ez az érték nem elegendő az alak leírására, azonban a 

szabályos alakzattól való eltérést számszerűen tükrözi. A tomográfiai képek elemzése 0,5–

0,6 értéket adott, amíg metszeten magasabb, 0,53–0,74 tartományt kaptunk. A gömbszerűség 

és körszerűség között is erős korreláció állapítható meg az 1–3 minták adatai szerint, aminek 

trendjéből a 4-es hab itt is kiesik. Az eredmények azt sejtetik, hogy az azonos módon készült 

habok esetében valóban történhet a habszerkezet metszetalapú jellemzése. 

A fenti eredmények pontosabb elemzéséhez, jobb értelmezése érdekében vizsgáljuk meg 

az eloszlásokat pontosan. A táblázat eredményeiből látjuk, hogy az 1–3 mintákon belül és az 

1–3 csoport és a 4-es minta összevetése szükséges. A cellaméreteket tekintve az 1-es és a 4-

es minta összevetése adja utóbbi számára a jól értékelhető eredményt. 

Az 1-es hab esetében a pórusok térfogat szerinti megoszlása multimódusú. Egy kis méretű 

frakció mellett három másik frakciót láthatunk (3. ábra). Mindegyik ismerete meghatározó 

lehet a hab viselkedésében. Látható, hogy metszeti képen a nagyon kis méretű frakció nem 

jelentkezik a hisztogramon, azonban a három másik frakciót látjuk. Nem olyan markáns a 

megjelenésük, mint a volumetrikus elemzés során, azonban mindegyik frakció azonosítható 

és jellemezhető. Ebből következik, hogy felhasználhatók a metszeti adatok is a habszerkezet 

viselkedésének leírására, amennyiben ilyen részletes leírás szükséges. Az egyes módusok 

középértékében ugyanolyan kis eltérést kapunk, mint amit az átlagos értékekben mutat az 1. 

táblázat. 
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3. ábra 

Az 1-es minta celláinak méret szerinti eloszlása a tomográfiai és  

a metszeti képek elemzése alapján 

 

   

4. ábra 

Az 1-es minta celláinak méret szerinti eloszlása a tomográfiai és  

a metszeti képek elemzése alapján 

 

A gömbszerűség és körszerűség kapcsolata már nem ad ilyen tiszta kapcsolatot. A gömbszerű-

ség eloszlása kétmódusú. Az egyik módust 0,5, a másikat 0,6 középértékkel kapjuk. A metsze-

ten végzett elemzés kiértékelése is arra mutat, hogy két módust kell keressünk, azonban a 

nagyobb értéknél lévő módus elnyomja a másikat, nem látjuk ilyen kifejezetten. Csak dekon-

volúcióval lehet megállapítani a két módust. Azonban amennyiben ez szükséges az értékelés-
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hez, akkor megvalósítható. A nagyobb módus 0,75 középértékkel jellemezhető, amíg a ki-

sebb 0,5 alattival. Vélhetően ez a különbség és az eloszlás együtt okozza, hogy a metszeten 

átlagosan körszerűbbek a cellák metszetei. 

     

5. ábra 

A 4-es minta celláinak méret szerinti eloszlása a tomográfiai és  

a metszeti képek elemzése alapján 

 

A 4-es minta esetében a sok apró pórus mellett pár nagy méretű pórust találunk. Emiatt kap-

juk az 5. ábra szerinti hisztogramokat. Így ez az eloszlás sem vethető össze az 1–3 hab ered-

ményeivel, akárcsak az átlagos értékek. Azonban felmerül a kérdés, hogy az átlagos érték 

ebben a formában pontosan leírja-e a 4-es habot a viselkedése szempontjából. 

A 6. ábra a 4-es minta pórusainak gömbszerűségét és körszerűségét mutatja. Láthatjuk, 

hogy ennek a leíró paraméternek a vizsgálatakor már értékelhető eloszlást kapunk, azonban 

mind jellegében, mind helyzetében másféle eloszlást látunk. Ezen felül, ha a leggyakoribb 

értéket nézzük, akkor a volumetrikus adatok 0,65 körüli értéket adnak, amíg a metszeten 0,45 

körüli ugyanez az érték. Ez az eredmény közel esik az átlagos eredményekben kapott érté-

kekhez, és az ott látott különbséghez. A metszet átlagos körszerűségét jobban rontják a nagy 

szabálytalan alakú pórusok. Ennek fő oka mindenképp a darabszám, metszeten jóval keve-

sebb pórust vizsgálunk, mint a volumetrikus képen. Lényeges, hogy az elemzett metszet jel-

lemző, átlagos-e a teljes mintát tekintve. Vizsgálatunkban ilyet választottunk, és a tipikus 

metszeten is ilyen mértékű különbség jelentkezik a volumetrikus és metszeti átlagos eredmé-

nyek között. 

A 4-es minta nemcsak az átlagos volumetrikus és metszeti eredmények összevetésének 

trendjéből esik ki, hanem az eloszlások vizsgálata is más eredményeket mutat. Emiatt az 1–3 

habok adta cellaszerkezeti leírással nem jellemezhető a 4-es hab. 
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6. ábra 

A 4-es minta celláinak méret szerinti eloszlása a tomográfiai és  

a metszeti képek elemzése alapján 

 

3. ÖSSZEGZÉS 

Vizsgálatunkban 4 alumíniumhab tomográfiás vizsgálatát és metszeti szerkezetvizsgálatát 

végeztük el. A vizsgálat célja, hogy olyan mikroszerkezeti leírást készítsünk, ami alkalmas 

arra, hogy korrelációt mutasson a mechanikai viselkedéssel. Ebben mindenképpen kulcssze-

repe van a pórusok méretének és alakjának. A méret jellemzésére a pórustérfogatot, illetve a 

metszetterületet vizsgáltuk. A habszerkezet sajátossága, hogy nem szükséges a pórusok alak-

jának teljes leírása, elegendő annak vizsgálata, hogy mennyire tér el a szabályos gömb alak-

tól. Bármely más szabályos test vizsgálható lenne, de az jellegében nem, csak számszerűen 

változtatná meg az eredményeket. Volumetrikus elemzés során a gömbszerűséget, metszeten 

a körszerűséget vizsgáltuk. Mind a két paraméter a térfogat(terület) és a felszín(kerület) há-

nyadosából származtatható. 

Az 1–3 minták a cellaméretben tértek el egymástól, az átlagos értékekben egy határozott 

korrelációt látunk a volumetrikus és a metszeti méretek és alakjellemzők között. Ebből a 

trendből kiesik a 4-es más módszerrel készült hab. Amíg az 1–3 esetében viszonylag egyen-

letes cellaméretet látunk, addig a felvételeken a 4-es hab esetében kevés nagy méretű cellát 

látunk sok apró mellett. Megvizsgálva a méret szerinti eloszlást azonban azt tapasztaljunk, 

hogy az 1–3 habok celláinak méret szerinti eloszlása többmódusú. Ezt a jelleget azonban 

visszakapjuk a metszeti képek elemzése során is. Hasonló, bár nem ennyire karakterisztikus 

eredményt kapunk az alak jellemzésekor. A 4-es minta esetében az említett jellege miatt a 

méret szerinti eloszlás nem mutatja ki a nagyon eltérő pórusokat a nagyok jelentősen eltérő 

mérete miatt. Az alak leírásakor is eltérő jelleget kapunk az eloszlásokban, mert a metszeti 

képekre a metszett cellák jóval kisebb száma miatt nagyobb hatással vannak a nagy méretűek. 

Összegezve a 1–3 hab esetében a méret és alak statisztikai elemzése metszeti képen is 

alkalmas arra, hogy a mechanikai viselkedéssel összefüggésben vizsgáljuk. Azonban a 4-es 
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minta esetében a metszeti kép elemzése nem elegendő. Vagy a volumetrikus adatok felhasz-

nálása szükséges, vagy más módszer választása szükséges. 
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SAC305-SIC(NI) ALAPÚ FORRASZKOMPOZITOK FEJLESZTÉSE 

 

GYÖKÉR ZOLTÁN1 – PÉM BÁLINT2 – GERGELY GRÉTA3 –  

KONCZ-HORVÁTH DÁNIEL4 – GÁCSI ZOLTÁN5 

 

 
A forraszanyagok fontos szerepet játszanak a mikroelektronikában, mivel elektromos, termikus és 

mechanikai kapcsolatot biztosítanak az elektronikai alkatrészek között. Az elektronikai eszközök egyre 

kisebb tömegűek, miközben funkcióik egyre összetettebbek. Kutatómunkánk során SAC305 alapú SiC-

kerámiarészecske erősítésű forraszanyag kompozitot állítottunk elő. A kerámiarészecske és a mátrix 

közötti adhézió javítása érdekében fémes bevonatot választottunk le a SiC felületére autokatalitikusan.  

A SAC305 forraszpaszta és a Ni-P-bevonattal ellátott SiC-kerámiarészecske felhasználásával forrasz-

kötéseket hoztunk létre újraömlesztéses eljárással. Kísérleti szubsztrátot és mikroelektronikai alkatré-

szeket alkalmaztunk, mely segítségével vizsgálni tudtuk a forraszkompozit keménységét, valamint a 

nedvesítési tulajdonságát.  

Kulcsszavak: ólommentes forraszanyag, kompozit, bevonat 

 

 

BEVEZETÉS 

A miniatürizálás megköveteli a forraszanyagok megbízhatóságának növelését, amelynek 

egyik módja a forraszkompozitok fejlesztése. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően a for-

raszanyagok világában jelentős mértékű fejlődés következett be az elmúlt 15 évben [1], [2].  

Az elektronikában is felbukkant a termomechanikai fáradás (thermo-mechanical fatigue, 

TMF) jelensége. Ennek oka az eltérő hőtágulási együtthatók miatt keletkező feszültségek a 

forraszanyag, a hordozó és az alkatrészek között. Ezek a termikus ciklusok a forrasztott kötést 

rugalmas feszültséggel terhelik. Ezek a feszültségek elegendők ahhoz, hogy a forrasztott kö-

tés idő előtt tönkremenjen. Ezért a problémák megoldásaként jó kúszási tulajdonságú és nagy 

kifáradási határral rendelkező ólommentes forrasztóanyagokat kell kifejleszteni [3], [4]. 

Az ultrafinom forraszkötések a kis méretük miatt nagyüzemi hőmérsékletet eredményez-

nek, ami a forraszanyag szövetszerkezetének durvulásához vezethet [5]. 

Az eddigi tapasztalatok alapján az ólommentes forraszkötések élettartama alacsonyabb, 

mint az ón-ólom forraszanyagoké, így a modern berendezések is csökkentett élettartamúak. 

A megbízhatósági probléma megoldása napjaink egyik fontos feladata. Az 1. táblázatban 
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néhány kompozit forraszanyag összetétele, előállítási paraméterei és fejlesztésének, alkalma-

zásának főbb eredményei olvashatók.  

A kutatás célja olyan forraszkompozitok előállítása, melyek a jelenleg használt forrasz-

anyagoknál magasabb megbízhatósággal rendelkeznek.  

1. táblázat 

Néhány forraszanyag kompozit előállítása és vizsgálati eredményei 

Cikk Téma Alapanyag + Módszer Vizsgálatok Eredmények 

Said, 

2017 [6] 

Si-szemcsék  

hatása: olvadás-

pontra, IML- 

rétegre, forraszt-

hatóságra  

Sn-0,7Cu-0,5Ni paszta + Si 

(44 µm)  

0; 0,25; 0,5; 1% Si;  
mechanikai keverés 

DSC,  

nedvesítés, 

SEM 

Olvadáspont csökken,  

nedvesítési szög  

(37,8°-ról 26,3°-ra) és az 
IML csökken  

Yang, 
2018 [7] 

CNT-erősítésű 

Sn-58Bi forrasz-

kötés kúszása 

Sn-58Bi por + CNT  

(10–30 nm) 
0,01–0,07% CNT, olvasz-

tás 500 °C, keverés  

SEM, EDS, 

nyírószilárd-

ság 

IML csökken, eutektikum 
finomabb, kúszás csökken 

Tsao, 

2012 [8] 

TiO2 hatása a 

szövetszerke-

zetre és mecha-
nikai tulajdonsá-

gokra  

Sn-0,7Cu paszta + TiO2 
(20 nm) 

0, 0,25, 0,5, 1%; öntés  

450 °C, 2,5 h  

SEM, EDS, 
XRD, DSC, 

szilárdság, 

HV 

jelen volt TiO2; Tm csök-

kent, Rp, Rm nőtt; eutekti-
kum finomodott 

Liu, 

2008[9] 

SiC-nano- 

részecske  
hatása a szövet-

szerkezetre és 

keménységre 

Sn-3.8Ag-0.7Cu paszta + 

SiC (20 nm) 

0,01, 0,05, 0,2% SiC,  

etanol, keverés 

TEM, XRD, 
SEM, DSC, 

HV  

Tm csökkent, finomabb 
IMC, keménység 0,05% 

SiC esetén a legnagyobb 

 

Kompozit forraszanyag fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy az alapötvözetek nem tö-

kéletesen nedvesítik a keramikus erősítő anyagok felületét, ami azt jelenti, hogy a forrasz-

anyag és az erősítési fázis közötti kötés gyenge. A tapadás javítható fémes bevonattal az erő-

sítő anyagok felületén [4], [10].  

Bevonat létrehozásával a külső réteg fémes, vagy ionos szerkezetűvé válik, amely már 

lehetővé teszi, hogy a stabil kompozit létrejöjjön. Napjainkban a leggyakrabban előállított és 

alkalmazott bevonat a Ni-alapú fémes bevonat, melyet különböző C-alapú struktúrák és 

egyéb keramikus anyagok felületén hozzák létre. Készítettek már Ni-bevonatú karbon 

nanocsövet, [11], SiC[16], Al2O3 [12] porokat, Ni–Co–P-bevonatú SiO2-port [13], NiSi-be-

vonatú SiC-nanoszálakat [14]. A nikkel nagy jelentőséggel rendelkezik a forraszkompozitok 

esetén, mivel jó nedvesítési tulajdonságokat mutat az Sn-Ag-Cu rendszerrel szemben. Ennek 

magyarázata, hogy a Ni stabil vegyületfázisokat (Ni3Sn, Ni3Sn2, Ni3Sn4) alkot a Ni-Sn kétal-

kotós rendszerben (1. ábra) [15, 16].  

A SiC az elektronika számára egy hasznos anyag, mely nagy szilárdságának és magas 

korrózióállóságának köszönhető. Emellett termikus és kémiai stabilitása is igen magas, 

amely lehetővé teszi alkalmazását magas hőmérsékleten és reaktív környezetben [15]. 
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1. ábra  

Ni-Sn kétalkotós egyensúlyi fázisdiagram [16] 

 

1. KÍSÉRLETI RÉSZ 

1.1. Ni-bevonat leválasztása SiC felületére 

A bevonat létrehozási kísérleteink során alkalmanként 1,5 g SiC-por mintával dolgoztunk. 

Először a minta tisztításával kezdtük, mely 20 ml acetonban történt ultrahangos tisztítóbe-

rendezés segítségével, szobahőmérsékleten. Ezt követte a felület aktiválása, mely egy savas 

fürdő segítségével történt. Szárítást követően a Ni-bevonat létrehozása kémiai redukciós úton 

vizes közegű fürdőben történt. A kísérlet paramétereit a 2. táblázat tartalmazza. 

 

2. táblázat 

A SiC-szemcsék felületmódosító eljárás paraméterei 

Lépés Alkalmazott anyagok Paraméterek 

1. Tisztítás Aceton t = 25 min 

2. Savas  

előkezelés 

Nátrium-hipofoszfit (NaH2PO2·H2O), 30 g/l,  

Tejsav 98% (C3H6O3) 20 ml/l 

T = 85 °C, t = 35 min,  

szárítás: 105 °C, 15 min 

3. Ni-fürdő Nikkel-szulfát (NiSO4·6H2O, 28 g/l) 

Nátrium-hipofoszfit (NaH2PO2·H2O, 35 g/l) 

Nátrium-acetát hidrát (CH3COONa·3H2O 35g/l), 

Tejsav (C3H6O3, 88%) 20 ml/l. 

Desztillált víz 

T = 85 °C, t = 35 min 

 

A lejátszodó kémiai folyamat a Ni leválasztása során [17]: 

(H2PO2)- + H2O → H+ + (HPO3)2- +2Had     (1)  

Ni2+ + Had → Ni+2H+       (2) 

(H2PO2)- + Had → H2O + OH- + P     (3)  

(H2PO2)- + H2O → H+ + (HPO3)2- + H2    (4) 
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A Ni leválasztási kísérlet során bevont SiC-szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvé-

tele a 2. ábrán látható. A SiC felületén világos színű Ni-gócok jelentek meg. A mintáról 

készült pásztázó elektronmikroszkópiás felvételek egy Helios G4 PFIB CXe (Thermo Scien-

tific) típusú SEM-berendezéssel készültek. 

 
2. ábra  

Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a savas előkezelésen és  

Ni-bevonat előállításon átesett mintáról  

 

 

1.2. Forraszanyag kompozit előállítása 

Forraszanyag kompozit előállítási kísérleteimhez SAC305 (96,5 m/m% Sn, 3 m/m% Ag, 0,5 
m/m% Cu) típusú forraszpasztát, valamint az előzőleg bemutatott bevont és bevonattal nem 

rendelkező SiC-ot alkalmaztuk. A folyamat során kerámia tégelybe kimért 1,5 g forrasz-

paszta mintákhoz 1 m/m% erősítő port adtunk. Az így kapott keveréket 5 percig kevertük 

mechanikusan, a keverést követően ónozott rézszubsztrátra hordtuk fel egyenletesen paszta-

maszk (stencil) segítségével. A mintákat 160 °C-os kemencébe helyeztük 120 s-on keresztül. 

Ezután egy másik, 280 °C-os kemencébe tettük át őket 150 s-ig. A darabokat ezután szabad 

levegőn hűtöttük (3. ábra). 

 
3. ábra  

Forraszkompozit előállításának folyamata 
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2. EREDMÉNYEK 

Az elkészült minták keménységmérésének eredménye a 4.A ábrán látható. Összetételenként 

3 mintadarabon mértünk 3-3 keménységet. A SAC305 keménységét 13,5 HV-nek mértük.  

A forraszanyag keményége nőtt a SiC hatására, mely kedvezően hat a forraszkötés tulajdon-

ságaira. A legkedvezőbb esetben 17%-os növekedést értünk el. A forraszanyag nedvesítési 

peremszögét összetételenként 3-3 mintán mértünk 2-2 szögértéket. A nedvesítési peremszö-

get eltérően módosította a kétféle SiC (4.B ábra). A tiszta SAC305 esetén 10,6° lett a szubszt-

ráttal bezárt szög. A nikkellel bevont SiC csökkentette a peremszöget több, mint 30%-kal, 

mely által a forraszanyag jobban tudja nedvesíteni a szubsztrátot.  

Az 5.A ábrán látható pásztázó elektronmikroszkópos felvételt Helios G4 PFIB CXe tí-

pusú PFIB SEM-berendezéssel készült. A forraszanyag felületén készült bemetszés segítsé-

gével a SiC(Ni) és a forraszanyag között létrejött hézagmentes adhéziót láthatjuk.  

Az 5.B ábrán lévő csiszolatról egy Zeiss Evo MA10 elektronmikroszkóppal készültek a 

felvételek, melyen a SiC-szemcsék láthatók a SAC305 mátrixban.  

 

 
4. ábra  

SiC és SiC(Ni) erősítésű forraszanyag kompozit keménységének,  

valamint nedvesítési peremszögének összehasonlítása  

a tiszta SAC 305 forraszanyaggal 

 

 
5. ábra  

A: SAC305-SiC(Ni) forraszkompoziton PFIB SEM-berendezéssel készített bemetszés  

felvétele; B: SAC305-SiC(Ni) keresztmetszeti csiszolatáról készített SEM-felvétel 
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3. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kompozit napjainkban egyre nagyobb teret hódít a korszerű anyagok és technológiák vilá-

gában, már a forraszanyagok területén is intenzív kutatások tárgya. Jelen kutatómunka kere-

tében SiC-erősítésű forraszanyag kompozit fejlesztésével foglalkoztunk, s a következő meg-

állapításokat tettük: 

1. Sikeresen létrehoztunk Ni-bevonatot a SiC felületén.  

2. A bevonat kedvezően hatott a forraszanyag nedvesítési tulajdonágaira, 10,6°-ról 

7,4°-ra csökkentette a peremszöget.  

3. A SiC 13,5-ről 17,1 HV-re növelte a forraszanyag keménységét.  

4. SAC 305 típusú forraszpaszta és a fémes bevonattal ellátott SiC-kerámiaszemcsék 

segítségével kedvező tulajdonságokkal rendelkező kompozit forraszanyagot állítot-

tunk elő.  

További terveink közt szerepel többféle homogén fémes bevonat létrehozása a SiC felületén, 

valamint a kísérletek megismétlése nanométer átmérőjű kerámiaszemcsék felhasználásával.  
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AVAR KORI ÉS ÁRPÁD-KORI VASKOHÁSZAT  

INTERDISZCIPLINÁRIS JELLEGŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA, 

A KORABELI SZAKMAI KONTINUITÁS VIZSGÁLATA 

 

GYÖRKE RÉKA1 

 

 
A metallurgiai, illetve a technológiai kutatások az elmúlt évtizedekben örvendetesen kibővültek, teret adva 

számos, interdiszciplináris módon kapcsolódó területtel való együttműködésre. Az archeometallurgia 

egyike egyazon relatíve fiatal kutatási területnek és tudományágnak, amely a 21. században kimagaslóan 

nagy ütemben fejlődik. Bár az utóbbi években volumenét tekintve egyértelműen fellendülőben van 

a középkori, Kárpát-medencei vastermelést tárgyaló szakirodalom, mégis metallurgiai szempontból 

számos tisztázatlan aspektus, kutatásra váró terület maradt még. Az egyik ilyen az avar–magyar kon-

tinuitás kérdése éppen a korabeli vastermelés, vasipar szemszögéből. A vizsgált két régészeti korszak 

(avar és magyar) szakmai, technológiai tudásának jellemzőit, a 7–13. században alkalmazott, úgy-

nevezett bucaeljárás alapvető tulajdonságait, jellemző paramétereit az érc előkészítésétől a kész vas-

buca tömörítéséig, a rekonstrukciós és vaskohászati kísérletek eredményeit is felhasználva lehetőség 

nyílik a korabeli szakmai kontinuitás kérdésének megválaszolására, tisztázására.  

Kulcsszavak: bucavas, salak, gyepvasérc, archeometallurgia, archeometria, korai középkor 

 

 

1. KUTATÁSTÖRTÉNET 

A vasérc tudatos és rendszeres felhasználásának korszakokon átívelő technológiai fejlődésére 

alapozva dolgozta ki Heckenast Gusztáv a Kárpát-medencei vaskohászat történetének perio-

dizációját [1]. Felosztása alapján az első periódus a vaskor kezdetétől a 13. század végéig, 

illetve a 14. század elejéig tartó, igen tág időintervallum. Ebben a periódusban a vasércet 

egylépcsős, úgynevezett direkt eljárás során dolgozták fel. A korabeli módszerrel az ércet 

először olvasztógödrökben, illetve olvasztópáholyokban, majd a technológiai fejlődés révén 

bucakemencékbe adagolva, faszén hozzáadásával redukálták, kohósították. A legkorábbi bu-

cakemencék alkalmazása a Kárpát-medence területén vélhetően a késő vaskor végétől, a kelta 

időszakban (La Téne-kultúra) indult meg, de sem ebből az időszakból, sem a római kor pan-

nóniai periódusából még nem találtak egyértelműen datálható kohót. A direkt módszerrel 

történő vaskohászat első, régészetileg is igazolható, összefüggő szakasza csupán a Kr. u. 7–

13. század között zajlott a Kárpát-medencében. Ez a periódus technológiai szempontból egy-

ségként kezelhető, szűkebb felosztására főként a társadalmi fejlődés és a politikai-etnikai 

változások adhatnak lehetőséget [2]. A 7–13. századi időintervallum ezek alapján további 

két, kisebb periódusra osztható. Az első a 7. század végétől-8. század elejétől a 9. század 

végéig tartó időszak, ami tulajdonképpen az avar korszak második fele. A második periódus 

pedig a magyar honfoglalás időszakától veszi kezdetét és az Árpád-kor végéig tart. 
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1.1. Avar kori vaskohászat régészeti emlékei a mai Magyarország területén 

1. ábra 

Avar kori kohászati telepek és római utak [5] 

 

 

Az avar korban már kialakultak és elterjedtek azok a termelési egységek, melyekben a vas 

érceinek kohászati úton történő előállítása már ipari jelleget mutatnak. Jelentős vaskohászati 

tevékenység folyt egyrészt az Alpokalja keleti, és a Kisalföld délnyugati részén egészen a 

Lajtáig, másrészt délebbre a mai Somogy és Tolna megye területén [3], vasipari szempontból 

tehát a gazdaság súlypontja a Dunántúl területére koncentrálódott. Ismertek olyan kohászati 

egységek, melyek az avar korszak mindhárom periódusában használatban voltak, ám a tele-

pek működésének zöme a 7. század második harmada és a 9. század közé keltezhető (középső 

és késő avar kor). Egyes telepeket pedig csak a késő avar korban (8–9. század) alapítottak és 

üzemeltettek. A kohótelepek között találunk nagyobb és kisebb kiterjedésűeket egyaránt. 

Ezek a kohászati telepek szerkezetükben egységes képet mutatnak, a kohászati vonatkozású 

objektumok mellett a telepobjektumok (pl. házak, gödrök, kemencék, kerítőárkok stb.) rela-

tíve nagy számban fordulnak elő, vagyis a lakóhely és a kohászati tevékenység itt szorosan 

összefügghetett egymással [4]. A korszak második felére, végére jelennek meg azok a 

kohótelepek, ahol a kimondottan kohászati objektumok (kohók, műhelyek, ércpörkölő göd-

rök, újraizzító tűzhelyek) mellett a mindennapi élethez köthető jelenségek száma csökken, 

típusaik alapján csupán az ott dolgozók mindennapi szükségleteinek a kielégítésére szolgáló 
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építmények lehettek. Termelésük a helyi nyersanyagbázisra épült. Az avar kori munkaszer-

vezés fejlődése jól nyomon követhető tehát a vasipari vonatkozású lelőhelyek alapján. A ki-

alakult és alkalmazott termelési stratégia a korszakban jelentős változáson ment keresztül.  

A nagy kiterjedésű, az avar korszak mindhárom periódusában használt telepek egy nagyobb 

település, centrum területén vagy annak közvetlen közelében működtek. Termelésük (szinte) 

folyamatos lehetett. A középső, illetve késő avar kortól datálható kohászati telepeket viszont 

már nem kimondottan egy nagyobb település területére telepítették, hanem inkább a nyers-

anyag-előfordulások lokális elhelyezkedése, a hadsereg csoportosulási helyei és felvonulási 

útjai határozták meg helyzetüket. 

 
1.2. Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei a Kárpát-medencében 

A 8. század végétől, de főleg a 9. századtól, majd a magyar államszervezéstől a permanens 

technológiai fejlesztések hatására új kohó-, műhely- és munkaszervezési típusok jelentek 

meg és terjedtek el, valamint újabb vastermelő vidékek alakultak ki. A vaskohászati telepek 

a településektől távolabb, sőt esetleg lakatlan erdőségekbe helyeződtek át. Míg a 9. század 

folyamán jórészt a mai Somogy megye és Sopron környékén folyt vastermelés, addig a 10–

12. századra két jelentős vastermelő vidék kialakulásával lehet számolni. Egyik a már az avar 

korban is használatban lévő északnyugat-magyarországi területrész, Vas és Győr-Moson-

Sopron megye nyugati felében, valamint a Balaton-felvidéken (elsősorban Veszprém me-

gye), mely a Bakonyt körülvevő dombok, a Soproni-dombság, illetve Soproni-síkság ércelő-

fordulásaira támaszkodott [6], [7]. A másik régió Északkelet-Magyarországon, a Sajó kö-

zépső folyása vidékén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, valamint az egykori 

Torna és Gömör megye vele határos területén alakult ki [8]. A Sajótól délre a Bükk északi 

nyúlványain fellelhető vasérc-előfordulásokat aknázták ki, a Sajótól északra rudabányai vas-

ércet kohósítottak. A két nagyobb régió mellett kisebb jelentőségű, alacsonyabb volumenű 

vastermelés egyrészt a fejedelmi családi birtokok keretében a mecseki régióban, Pécs kör-

nyékén [9], [10], illetve a mai Somogy megye területén is folyhatott. Az északkelet-magyar-

országi vastermelés a Sajótól északra a 12. században, a Sajótól délre a 13. század közepén 

szűnt meg és megkezdődik a gömöri, szepességi vasérctelepek kiaknázása. A nyugat-ma-

gyarországi vaskohászat megszűnése is közel azonos időpontban ért végett, a 13. században 

Stájerországban és a Gömör–Szepesi-érchegységben (ma Szlovák-érchegység) indult meg az 

új nyersanyaglelőhelyek kitermelése, illetve a társadalmi igények megnövekedése miatt a 

vasfeldolgozás súlypontja a falusi csoportiparról a kialakulóban levő városi kézművességre 

helyeződött át. Ha az avar kor végén vagy az Árpád-korban beszélhetünk is nagyobb vasipari 

komplexumokról, az valószínűsíthető, hogy a különböző telepek nem működtek mind egy 

időben. Egy-egy kohászati telep huzamosabb ideig, több periódusban, akár több évtizeden 

keresztül is termelhetett [11].  

 

2. A KORABELI VASKOHÁSZAT GYAKORLATA, MUNKAFOLYAMATOK  

REKONSTRUÁLÁSA 

A vastermeléshez köthető telepek mindegyike vízfolyás mellett helyezkedett el. Az avar kor-

ban elsősorban az üledékes eredetű, felszíni vagy felszín közeli gyepvasércet gyűjtötték és 

használták fel. A legkorábbi mélyművelésű vasércbányák megnyitása és kitermelése a korai 

Árpád-kor időszakára tehető.  

A nyersanyaglelőhelyen kifejtett (gyep)vasérc mosása és darabolása általában már a hely-

színen megtörtént. Ezt követően nedvességtartalmának (hidrátvíz) eltávolítása érdekében, 

ércpörkölő gödörbe helyezték. Az ércpörkölő gödrök mind az avar-, mind pedig az Árpád-
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korban használatban voltak. A gödrökben intenzív tüzet rakva az égő fahasábokon és izzó 

parázson hosszadalmasan pörkölték meg az ércet. 

A korabeli vasiparra jellemző a relatíve nagy faszénfogyasztás, ezért a telepek nagyobb 

erdőségek mellett kerültek kialakításra. A fa, illetve a belőle előállított faszén a gyepvasérc 

mellett a korabeli kohósítás másik alapvető anyaga. A bucakohászat fűtőanyagául kizárólag 

ez szolgált, illetve szilárdkarbon-tartalma és az égéséből származó CO voltak az eljárás re-

dukálószerei. A korabeli faszéndarabok döntő többsége kocsányos és kocsánytalan tölgyből 

származik [12], [13], de mellette különböző fenyőfajták, nyárfa, illetve nyírfa felhasználásá-

ról is tesz említést a szakirodalom [14]. Mind az avar-, mind az Árpád-kor kohászati vonat-

kozású telepeinek régészeti feltárása során több alkalommal is kerültek elő faszénégető bok-

sák 180–200 × 250–300 cm nagyságú, sekély, tányér alakú gödreit.  

Az ércet faszénnel aknás bucakemencékben redukálták. A korabeli kohók kialakítása te-

kintetében két fő forma különíthető el. Beszélhetünk szabadon álló típusról (ún. nemeskéri 

típus és nemeskéri típus harkai variánsa), illetve műhelygödör oldalába vájt típusokról (fajszi, 

imolai és vasvári típus). A két forma közötti átmenetet képviselik azok a típusok, amelyeknek 

csak az alsó medencerészük voltak 30–40 cm mélyen beásva (avar típus). Az elmúlt évtize-

dek kutatásai alapján a 7–9. században a teljesen szabadon álló és a részben földbe mélyesz-

tett kemencéket alkalmazták elsősorban, míg a teljesen a földbe vájt típusok később, a hon-

foglalás és az Árpád-korban lehettek használatban [15], [16]. Az avar típusú kohók bátaszéki 

változata tipológiailag és készítéstechnikájukat nézve viszont már átmenetet képeznek az 

avar típusú és a nagyobb méretű műhelygödör falába épített, mellfallal ellátott fajszi típus 

között (8–9. század) [17]. 

Az avar korszakban jellemzően egy műhelygödörhöz egy kohó tartozott. Legkorábban az 

avar típusú kohók és azok variánsai voltak használatban. Ebből alakulhatott ki a későbbiek-

ben a földbe mélyedő tölcséres torokkiképzésű avar típuskohók bátaszéki változata, illetve a 

teljesen földfelszínre épített nemeskéri típusú kemencék. Már az avar kor kései periódusában 

megjelentek egyes kohótelepeken a kisebb műhelyek is, amikor már egy nagyobb munkagö-

dör oldalába, a korabeli felszín alatt építettek ki kettő vagy három avar típusú, vagy bátaszéki 

változatú bucakemencét. Elmondható tehát, hogy több – nagyobb részt 8–9. századi – telep 

esetében ugyan az avar korra jellemző kohóformákat követték, de az Árpád-korra jellemző 

nagyobb gödörműhely falában alakították ki azokat. Az avar korban használatban lévő bu-

cakemencék közös jellemzője, hogy a mellnyílást a kohósítás ideje alatt egy ideiglenes jel-

legű agyagfallal – melybe a fújtatóhoz csatlakozó fúvókát illesztették – elzárták. A mellfala-

zatok és a fúvócsövek minden kohósítás alkalmával cserélődtek [18]. A honfoglalás korára, 

illetve a 10. századra datálható fajszi típusú bucakemencék, az avar koriakhoz hasonlóan, 

szintén tapasztott mellfallal működtek. Érdekes viszont, hogy a kutatások jelenlegi állása 

szerint az Árpád-kor tipikus kohója, a mindkét jelentősebb vastermelő vidéken (Nyugat-Du-

nántúl és Észak-Magyarország) elterjedt imolai típusú bucakemencénél nem találtak agyag-

ból formázott mellfalazatra utaló nyomokat, fúvókákat viszont igen. Elképzelhető azonban, 

hogy a mellnyílás a fúvó rögzítése, a medence feletti gazdaságos hőmérsékletbiztosítás miatt 

esetleg vassalakokat, nagyobb vasércdarabokat összefogó ideiglenes agyagtapasztásokkal le-

hetett szigetelve. A 11–12. századi vasvári típusú kemencék – amelyeket csak két helyen 

találtak Nyugat-Magyarországon és vélhetőleg nem „magyar fejlesztés” – jellegzetessége, 

hogy nincs olyan mellnyílása, mint az imolai típusnak, viszont az elülső salakkifolyó nyílá-

son a salak kifolyt a kemencéből. A kemencefalat ennél a típusnál az olvasztás után minden 

bizonnyal kibontották. A magyarok vasművességére jellemző műhelygödrök kialakítása kö-

zött tájegységenként van némi eltérés, de a működési elvük azonos. A bucakemencék mű-

helygödör oldalába való beépítése egyrészt növelte a kohó építményszilárdságát a süllyedő 
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anyagoszlop által okozott mechanikus igénybevétellel szemben, illetve az eljárás kedvezőbb 

hőkihasználását is eredményezte.  

A 7–13. század bucakemencéit megformázásuk után fatüzeléssel szikkasztották és faszén-

nel feltöltve felfűtötték. Ezután a kemencében adagolták az előpörkölt (fizikai és kémiai víztar-

talomtól megszabadított, részben előredukált) és aprított vasércet, illetve a faszenet. Az adago-

lás technikájával kapcsolatosan a legvalószínűbb, legalábbis a zárt mellnyílással működő bu-

cakemencék esetében, hogy több adagban, rétegesen került felülről a vasérc, illetve a faszén az 

olvasztótérbe. A nyitott mellnyílással működő – már ha valóban alkalmazták őket – aknake-

mencéknél, a termelékenység szempontjából jobb megoldás lehetett, hogy az aprított és dúsított 

érc a faszénnel keverve előre beadagolásra került, a kohósítás során pedig felülről pótolták a 

szükséges faszénmennyiséget [19]. Egy kohósítás során 8–15 kg ércet használtak fel, a fajlagos 

faszénfelhasználás 0,5–2,5 kg pörkölt vasérc volt. A kohósítás teljes időtartama 5–7 óra volt, 

de bizonyos esetekben akár 8–10 órát is igénybe vehetett és közben – esetleg a rövid ideig tartó 

salakcsapolás(ok) kivételével – folyamatos fújtatásra volt szükség, ezért a kohóba bevezetett 

fúvókához csatlakozó kézi fújtatóval folyamatosan dolgoztak [20].  

A kora középkori Kárpát-medencei bucakemence-konstrukciókkal és kézi fújtatással – 

Európa többi részéhez hasonlóan – 1100–1350 oC-nál nagyobb metallurgiai hőmérsékletet – 

legalábbis tartósan – az eljárás során nem tudtak elérni, akár az avar, akár az Árpád-korra 

jellemző típusokat vesszük figyelembe. Az egyes kemencetípusok méreteinek kialakítása 

mindazonáltal tudatos lehetett. A bucaeljárás (direkt eljárás) lényege, hogy a fémes vas meg-

jelenése a folyékony fázis alatti hőmérsékleten történik, a keletkezett izzó vas az eljárás során 

nem olvad meg, így relatíve kis karbontartalmú, alakítható marad. Manapság is kutatások 

témája, hogy a különböző vas-oxidok redukcióját a faszén elemi karbonja (direkt redukció), 

illetve a faszén elégetéséből, a Boudouard-reakció által keletkező CO (indirekt redukció) mi-

lyen arányban és a kemence mely részein végzik. A kemence felsőbb szintjein (akna, torok) 

alapvető jelentősége a gázalapú, exoterm CO-termikus redukciónak van, a medence 1000 oC-

nál nagyobb hőmérsékletű zónájában pedig az erősen hőfogyasztó, szilárd karbonos direkt 

redukció kerülhet előtérbe.  

A bucaeljárás végterméke a fémesedett, összehegedt vasszemcsékből összeálló salakos 

vasszivacs, úgynevezett vasbuca volt, mely gyakorlatilag egy alacsony C-tartalmú (0,1–

0,6 tömeg%), alakítható lágyvas, illetve 0,2 tömeg% felett már edzhető, jól alakítható acél-

szerű termék lett. Melléktermékként keletkezett még salak, illetve a torokgáz. A kutatás 

számára még nem teljesen bizonyított, hogy a kohósítás során történt-e szándékosan ada-

lékanyag (pl. mészkő, fahamu) bejuttatása salakkezelési, foszfortalanítási célból. A vasbu-

cát a kemence mellnyílásán keresztül fogókkal húzták ki és még meleg állapotban, majd 

újraizzítás után többszöri átkalapálással tömörítették, kisajtolva belőle a még megtapadt, 

illetve belső zárványként megkötött salakot. Az újraizzításokat követően a tömörített vas-

bucát általában rúd vagy hosszúkás szabálytalan alakú ún. félkész termékekre, előgyárt-

mányokra kovácsolták ki [21]. 

 

3. AVAR KORI ÉS ÁRPÁD-KORI VASKOHÁSZATI VONATKOZÁSÚ LELETEK 

VIZSGÁLATAI EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 

A vaskohászathoz köthető objektumokból, illetve lelőhelyekről előkerült leletanyag techno-

lógiai szempontból alapvetően 3 + 1 csoportba sorolható. Beszélhetünk a kohósítás alapanya-

gairól (vasércek), melléktermékeiről (salakok, salakos tapadványok), a létrejött termékekről 
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(bucavas, tömörített előgyártmányok), illetve az eljáráshoz indirekten kapcsolódó csoport-

ként természetesen említendők a faszén, adalékanyagok, fúvókák, mellfaldarabok, kemence- 

és tűzhelybélés darabok, ám az utóbbi nem képezi részét jelen munkának. 

 

3.1. Alapanyagok  

A metallurgiai eljárásnál betétanyagként szolgáló ércek a 7–13. századi periódusban pro-

veniencia szempontjából változatos képet mutatnak. Az avar korban, illetve a magyar hon-

foglalás időszakában is alapvetően és elsősorban gyepvasérc (lápérc, tóérc) felhasználása tör-

tént. A gyepvasércek jellemző ásványi alkotói a hematit (vörösvasérc – Fe2O3), a goethit 

(FeOOH), illetve a limonit (barnavasérc – 2Fe2O3·3H2O) – amely tulajdonképpen goethitet, 

hematitot, ferrihidritet, lepidokrokitot különböző arányban tartalmazó ásványcsoport össze-

foglaló neve – illetve több-kevesebb kvarc, kalcit és agyagásvány. A természetben zajló 

vaskörforgalomban és a gyepvasércek keletkezésében jelentős szerep jut a biogén folyama-

toknak, amelyek vasbaktériumok segítségével mennek végbe. A kohósításhoz felhasznált ér-

cek közös jellemzője, hogy magas SiO2-tartalmuk miatt bázikusságuk igen alacsony, jellem-

zően CaO/SiO2 = 0,0004–0,144 érték közötti. A pörkölt gyepvasércminták két alapvető fá-

zisa általában a magnetit (Fe3O4), illetve a hematit, ezek a fázisok biztosították az eredményes 

olvasztáshoz szükséges vastartalmat [22]. A sikeres kohósításhoz minimum ~40 tömeg% 

vastartalmú pörkölt gyepvasércre volt szükség. Az Árpád-korban elsősorban a vízközeli 

gyepvasérctelepek oxidációs zónájában keletkezett vasérc-előfordulások kiaknázása történt. 

Az északkelet-magyarországi régióban vas ércásványaként főleg hematitot és limonitot hasz-

náltak fel. Kisebb mértékben ugyan, de használatban voltak FeCO3-alapú karbonátos ércek, 

vasszilikátok, illetve a lazább szerkezetű limonitos gyepvasércek is [23]. Kérdéses, hogy a 

feldolgozás során ragaszkodtak-e egy műhelyen belül egy ércfajta felhasználásához vagy a 

különböző érceket esetleg egyszerre, keverve használták-e fel. Az avar és Árpád-kori ércek 

kovasavtartalma is jellemzően nagy, CaO- és MgO-tartalmuk alacsony, ugyanakkor emlí-

tésre méltó a mai somogyi vidék avar korban használt érceinek relatíve nagy mangántartalma. 

Az északnyugat-magyarországi vasvidék nyersanyagát szolgáltató vasércbánya elsősorban 

goethites ásványi összetételű [24], de ebből a régióból anyagvizsgálati eredményekkel na-

gyon kis számban rendelkezik a kutatás. A 7–13. században felhasznált ércek a manapság 

használatos ipari vasércekhez képest csekélyebb vastartalmúak, porózusabbak, gyakran réte-

ges szerkezetűek voltak. A porózusabb szerkezetű érc fontos volt, mert már a redukciós fo-

lyamatok kezdetén a gázáramnak, később pedig a finoman eloszló karbonszemcséknek na-

gyobb, kémiailag aktív reakciófelületet nyújtott.  

 

3.2. Melléktermékek  

A bucaeljárás salakjai jellemzően vas-oxidban dús Fe-Al-Ca-Mn-Mg-szilikátok, illetve azok 

komplex ásványai. A bucaeljárás során a bucakemencében eltérő helyen és időben keletkez-

hetnek, melyek révén a kohósításra jellemző metallurgiai paraméterek jó eséllyel beazono-

síthatóak. A morfológiai jegyek, kémiai és ásványi összetétel és mikroszerkezeti sajátossá-

gok alapján a korabeli vasművesség teljes vertikumában a salakok négy típusba sorolhatóak: 

folyósalak, kemencesalak, a buca salaktalanító tömörítése során keletkező salak, illetve a 

kovácssalak [25]. A felsorolt salaktípus mindegyike megfigyelhető a vizsgált 7–13. századi 

periódus teljes vertikumában. Míg az avar korra és honfoglalás korára datálható, zárt mell-

fallal működő bucakemencék esetében a folyósalakok megjelenése mindig jellemző volt az 

eljárásra, addig az Árpád-kori, nyílt mellrészű imolai típus esetében csak kemencesalakokat 

találtak, ott a kifolyó salak nem volt jellemző. Egyes lelőhelyek salaktömegének habitusa 
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általában annyira változatos, hogy feltételezhetően, ha csak kismértékben is, de eltérő ala-

kúak és méretűek voltak a kemencék. Különbség lehetett a fújtatási intenzitásban és talán 

esetenként a folyamat vezetésében is. A kémiai és ásványiösszetétel-vizsgálatok alapján az 

avar kori és honfoglalás kori bucakemencékből származó folyósalakok két fő összetevője a 

SiO2 (általában 27–30 tömeg%, de esetenként eléri a 60–75 tömeg%-ot is), illetve az FeO 

(általában 35–45 tömeg%, de néhány esetben mindössze 4-5 tömeg% mérhető). CaO-tartal-

muk relatíve alacsony (2–5 tömeg%) [26]. Néhány nemeskéri típusú kemence, illetve a bá-

taszéki telepen feltárt kohókból vett salakminta esetében megemelkedett CaO-tartalom (10-

11 tömeg%) tudatos salakképző adagolásának az eredménye is lehet [27]. A folyósalakok 

FeO-tartalma fordított arányosságot mutat a viszkozitással. Az amorf hányad megnöveke-

dése jellemzően a nagy SiO2-tartalom függvénye, amely az alacsony Fe- és Mg-tartalommal 

együtt nagy viszkozitású olvadt salakot indukált, amely aztán a kemencéből kifolyva gyorsan 

megdermedt. A folyósalakok és a kemencesalakok kémiai összetétele között számottevő el-

térés nincs, viszont a két és a három vegyértékű vas által alkotott oxidok aránya a kemen-

cesalakok esetében jellemzően a Fe3+ nagyobb értékét mutatja. A kemencesalakok esetében 

a 20–35 tömeg% FeO-tartalom mellett akár 20–30 tömeg% Fe2O3-tartalom is megfigyelhető. 

Az Fe3+ származhat az érc elégtelen redukciójából, vagy akár már fémesedett vasszemcsék 

hosszú évszázadok alatti oxidációjából is. A kemencesalakok közül számos mintának relatíve 

magas az MnO-tartalma (6–9 tömeg%). Érdekes több kemencesalak esetében a megemelke-

dett foszfortartalom (0,3–0,6 tömeg%), egyes minták esetében akár 1,5–2 tömeg%. Az XRD-

vizsgálatok szintén kimutattak olyan foszfortartalmú kristályos fázist, amely ásványi össze-

tevő, a K- és Na-tartalmú összetevőkhöz hasonlóan, még 800–950 °C hőmérsékleten is nagy 

likviditású salakra utal.  

1. táblázat  

Régészeti korú bucakemence-típusoknál talált salakok kémiai összetevőinek általában ta-

pasztalt értéksávja (Gömöri 2000 alapján, kiegészítve az új eredményekkel) 

 

 

Kémiai 

összetevők 

(wt%) 

 

Avar típusú kohók 

 

Nemeskéri típusú 

kohók 

Avar tí-

pusú kohó 

bátaszéki 

variánsa 

 

Fajszi  

típusú 

kohók 

 

Imolai típusú 

kohók 

SFe 25,00–42,80 3,08–36,30–47,80 n.a. 
15,05–
43,99 

15,64–52,07 

FeO 
18,32–33,06–51,33–

54,94 
0,88–40,50–54,70 n.a. 

12,89–

43,63 
0,44–54,00 

Fe2O3 
0,90–2,69–6,89–

53,47 
3,27–21,20 

45,62–
60,39 

7,31–
40,12 

2,53–74,46 

SiO2 
16,03–27,06–36,67–

43,74 
23,40–31,50–74,49 

16,48–

27,32 

25,74–

68,14 
14,55–56,00 

Al2O3 1,24–7,24–11,76 2,01–8,18–8,68 5,11–8,34 3,38–4,05 1,30–9,96 

CaO 
2,49–4,22–7,13–

30,60 
1,78–5,36–10,13 3,15–11,07 2,38–5,66 0,77–8,12 

MgO 0,22–0,97–2,99–3,72 0,84–2,27 0,88–2,52 1,60–3,70 0,30–1,54 

MnO 0,22–1,98–4,10–8,67 0,63–3,69 2,18–3,60 0,26–3,93 0,19–12,21 

P2O5 0,034–0,50–0,94 0,18–0,55–0,74 1,114–2,19 n.a. 0,04–0,66 
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Az Árpád-kori feltárásokból származó salakminták kémiai és ásványi összetétele hasonló 

jelleget mutat, mint a fentebb leírtak. A mintákban mért FeO-tartalom általában 25–40 tö-

meg% között mozog, a SiO2-tartalom 25–35 tömeg% jellemzően, míg a CaO-tartalom 1–

4 tömeg%. A kemencesalakok esetében a 15–30 tömeg% FeO-tartalom mellett azonban 

55–65 tömeg% Fe2O3-tartalom figyelhető meg. A bucaeljárásnál a relatíve nagy vasvesz-

teség elkerülhetetlen volt, csak akkor keletkezhet alacsony C-tartalmú, lágy és kovácsol-

ható vas, ha a vas-oxidok redukciója tökéletlen marad és a vastartalom jelentős hányada a 

salakba kerül.A salak nagy vas-oxid-tartalma a fémes vas felszenülését gátolhatta, ugyanis 

az FeO a vasból az esetleges túlhevülések miatt belekerült karbont el tudja oxidálni.  

A Kárpát-medencei salakok esetében gyakori a relatíve magas MnO-tartalom, a dunántúli 

avar műhelyeknél jellemzően, de az északkelet-magyarországi Árpád-kori minták esetében 

is aránylag gyakori a kiugró érték. A salakban lévő relatíve magas Mn-tartalom viszont 

elméletileg gátolhatja a redukálódott vasba került karbon kioxidálódását, és így akár 0,3–

0,4% C-tartalmú, edzhető, acélszerű termék keletkezését segíthette elő. Az északnyugat-

magyarországi minták esetében az Al2O3-tartalom (~6–6,5 tömeg%), valamint a CaO-tar-

talom (~3,5–4 tömeg%) is magasabb, mint az északkelet-magyarországi mintákban (Al2O3: 

3–3,8 tömeg%; CaO: 2–2,4 tömeg%), melynek oka a különböző ércek felhasználásában 

keresendő.  

A Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportjának (ARGUM) tagjai az el-

múlt években több mint száz korai középkori Kárpát-medencei salakminta komplex vizs-

gálatát végezték el. A mintákban a fayalit (2FeO·SiO2), a wüstit (FeO) és a kvarc (SiO2) 

volt a leggyakoribb domináns fázis.  A folyósalakok mikroszkópos vizsgálatánál az üveges 

fázis relatíve magas hányadban figyelhető meg. Ezeknél a fayalit léceket gyakran piroxén 

háló és/vagy üveges fázis veszi körbe, ugyanakkor a fayalit táblás formában is előfordul. 

Folyósalakok esetén wüstit dendritek is megjelenhetnek, bár ennél a salaktípusnál a dend-

ritágak gyakran igen kicsik. A középkori bucaeljárás salakjaira leginkább jellemző, három 

fázist tartalmazó – fayalitos mezők, wüstit dendritek és alacsony atomszámú elemek oxid-

jainak komplex szilikátjai – mikroszerkezet a kohósítás gyakorlatilag bármelyik salaktípu-

sánál előfordulhat. A fayalit táblás kristályosodása lassú hűlésre, míg a léces forma a gyors 

dermedésre utal [28]. A fayalit magnéziumos, illetve mangános és kalciumos komplex fá-

zisban való jelenléte mintegy 1200 °C munkahőmérsékletre utal [29]. A kemencesalakok-

nál gyakran előfordul ilyen típusú mikroszerkezet. Jellemző mikroszerkezeti forma, ami-

kor pontszerű wüstit szemcsék főként leucitos mezőben láthatóak, körülöttük fayalit táb-

lákkal. Ez az eutektikumszerű szerkezet általában káliumban dús (helyenként 19–20 tö-

meg%) és Al-szilikátos környezetben figyelhető meg, melyek a faszénhamuból, illetve a 

kemence falazatából származnak. Tipikus sajátosság a kovácssalakoknál a wüstit markáns 

jelenléte, a kvarc, illetve üveges fázis kis hányada, valamint a fayalit hiánya. Fayalit helye tt 

ezeknél főként a 900 °C alatt kristályosodó monticellit és kirschsteinit jelenléte jellemző.  

Általánosan elmondható, hogy a kohósításhoz köthető, különböző típusú salakok ás-

ványi-mikroszerkezeti vizsgálatuk alapján fayalitos salakot reprezentálnak, anyagszer-

kezeti szempontból inhomogén szerkezetűek. Általános jellemző, hogy a fayalit -wüstit 

fázisok közti területeket rendszerint leucitos-kalszilites-üveges anyag tölti ki [32]. A sa-

lakokban megjelenő magas MnO-tartalom (6–9 tömeg%) az avar korban bizonyos terü-

leteken regionális sajátosságnak tekinthető [33], [34]. Az északkelet-magyarországi min-

tákban mért Cu-, illetve megemelkedett Ba-tartalom Rudabánya környéki ércek felhasz-

nálását valószínűsíti. 
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2. táblázat 

A bátaszéki salakminták kristályos alkotóinak egymáshoz viszonyított mennyisége [30],[31] 

 
 

3.3. Félkész és késztermékek 

A bucavasgyártás elsődleges terméke a vasbuca, melyek különböző formára alakítva kerültek 

kereskedelmi forgalomba. Megjelenési formájukat tekintve a vizsgált periódusban (7–13. 

század) beszélhetünk hosszúkás vastömbökről (avar kor), laposra kovácsolt, keskenyebb vé-

gükön átlyukasztott, félkész vastárgyakról (honfoglalás kor), kerek darabokról (honfoglalás 

kor), lapos, lepény alakú darabokról (honfoglalás kor), ékelt, szokatlanul nagy méretű, kerek 

vastömbökről (Karoling-kori) és kovácsolt vasrudakról (Árpád-kor) [35]. A vasbucákban a 

jól látható hasítéko(ka)t izzó (újraizzított) állapotban, baltával ütötték.  

A bucák mikroszerkezete rendszerint inhomogén, alapvetően ferrit-perlites szerkezetű. 

A C-tartalom a buca felülete felé haladva nő, a felület közelében jellemzően teljesen perlites 

kéreg alakul ki. A ferrit-perlites sávban, általában inkább ferrites közegben, komplex oxidok-

ból felépülő salakzárványokat találni a mikroszkópi vizsgálatoknál. A petesmalmi avar kori 

buca mikroszerkezete például nagyon inhomogén, a ferrites, ferrit-perlites és perlites terüle-

tekben kisebb-nagyobb mennyiségben megjelenik a steadit (vas-foszfid, foszfid-eutekti-

kum), sőt néhol steadit hálóba foglalt ferrit- és perlitszigetek is azonosíthatóak. Mindamellett 

alapvetően elmondható, hogy a kutatás jelenlegi lehetőségei mellett érdemben nem mutatható 

ki minőségi különbség, jellemző eltérés az avar kori és az Árpád-kori bucakemencék termé-

kei között. 

A kohósítás betétanyagainak, végtermékének, illetve melléktermékeinek műszaki elem-

zésén túl, a vastárgyak válogatott darabjain optikai és elektronmikroszkópos vizsgálatokra is 

lehetőség nyílik. A kész vastárgyak esetében azonban a kémiai, illetve metallográfiai vizsgá-

latok csak igen korlátozottan és szerencsés esetben tudnak arra vonatkozólag érdemi infor-

mációval szolgálni, hogy mik lehettek az eredeti vasbuca, vagy akár a tömörített félkész ter-

mék mikroszerkezeti jellemzői. A végtermékekre vonatkozó vizsgálatok elsődleges célja a 

kovácsolás korabeli technológiájának megismerése [38], [39], [40]. 

 

 

 

Minta Fázisok relatív mennyiségi sorrendje 

20. minta fayalit >> wüsztit > leucit > Ca-foszfát 

27. minta fayalit >> wüsztit > kirschsteinite > kvarc 

36. minta fayalit >> hercinit > wüsztit > kvarc > Ca-fozfát > leucit 

37. minta fayalit >> kirschsteinite > wüsztit > kvarc 

43. minta fayalit >> wüsztit > Ca-foszfát > hercinit > kvarc 

114. minta fayalit > kvarc > leucit > hercinit > wüsztit > Ca-foszfát 

117. minta fayalit > wüsztit >> kirschsteinite > Ca-foszfát 
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3. táblázat 

Néhány vasbuca, félkész termék kémiai összetétele [36], [37] 

 
 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A 7. században, vagyis az avar kor középső szakaszában, mikor az avarok már letelepedett 

életmódra rendezkedtek be, indult meg a vasgyártás a Kárpát-medencében, mint ipari jellegű 

tevékenység. A régészeti leletként vizsgált salakok – mint a legjellegzetesebb műszaki 

anyagvizsgálati eredményeket szolgáltató emlékek – morfológiájában, kémiai, ásványtani 

összetételében, mikroszerkezeti jellemzőiben jelentkező eltérések valószínűleg nem az eltérő 

technológiai háttér eredményei, sokkal inkább a felhasznált, feltételezhetően „helyben” elér-

hető nyersanyagok, betétanyagok eltérő mivoltára vezethetőek vissza. Az avar korszak ké-

sőbbi periódusaiban a bucakemencék formai kialakítása ugyan változatos képet mutat, ám 

összességében egy fejlődési folyamat különböző technikai megoldásainak, kísérleteinek, fej-

lesztéseinek tarthatóak. A korszakban a vaskohászatban alkalmazott ún. bucaeljárás techno-

lógiájában nem figyelhető meg változás.  

A Kárpát-medence, szűkebb értelemben a mai Magyarország területén a 9. század folya-

mán új népcsoport jelenik meg, kezdetét veszi a magyar honfoglalás. A kutatás jelenlegi ál-

lása szerint elfogadott, hogy a magyar honfoglalást követően is számolni lehet avar etnikum-

hoz tartozó népesség továbbélésével [41], ám a magyar államalapítástól 1301-ig, az Árpád-

ház kihalásáig tartó időszakot a régészeti terminológia Árpád-kornak nevezi. Jelen esetben, 

csupán a vasipar vonatkozásában vizsgálva feltételezhető, hogy a Dunántúl területén az etni-

kai változás csupán a lelőhelyek elhelyezkedésének kismértékű változását eredményezte, de 

a technológiai eljárást, illetve a folyamatos termelést nem befolyásolta [42]. A 8. század vé-

gén, 9. század elején már megjelennek a kisebb műhelyek, melyek az Árpád-kor folyamán 

mind a Dunántúl, mind pedig az újonnan használat alá vont északkelet-magyarországi régió 

jellegzetes vaselőállítási helyei lettek. Ha az Árpád-kori lelőhelyek salakvizsgálatainak ered-

ményét nézzük, észrevehető, hogy az avar kori mintáktól való eltérés a nyersanyag-felhasz-

nálásra vezethető vissza, nem pedig technológiai különbségre.  

 
 

C
 

S
i 

M
n

 

S
 

M
g
 

C
r 

C
a
 

P
 

A
l 

F
eO

 

M
n

O
 

S
iO

2
 

C
a
O

 

Eperjes 

avar 
0,05 0,10 0,54 – n.a. 0,13 n.a, 0,046 0,009 29,30 2,50 25,25 11,82 

Lábod 

avar 
n.a. 0,8 0,4 n.a. 0,32 n.a. 0,87 0,86 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Zalavár 

9. sz. 
n.a. 16,55 6,70 n.a. 2,12 n.a. 3,53 n.a. 5,58 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bácsa 

9. sz. 
0,01 0,05 0 0,02 n.a. – n.a. – n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Bácsa 

9. sz. 
0,16 0,05 0 0,09 n.a. 0,006 n.a. – n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Somogyf. 

10–11. sz. 
0,4 0,48 0,94 0,008 n.a. 0,009 n.a. 0,94 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Somogyf. 

10–11. sz. 
0,74 0,98 0,06 0,01 n.a. 0,01 n.a. 1,22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Somogyf. 

10–11. sz. 
1,00 0,26 0,17 – n.a, – n.a. 0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Az avar, Karoling-, honfoglalás és Árpád-korból egyaránt ismert kohászati telep, illetve 

minden korszakra kiterjedő, összehasonlító vizsgálatokra alkalmas és elégséges anyagvizs-

gálati eredményekkel is rendelkezik a kutatás, még ha az egyes mintaszámok volumenében 

vannak is különbségek. További vizsgálati eredmények viszont elengedhetetlen feltételét ké-

pezik a „folyamatosság elméletének” stabil lábakon álló bizonyításához. Kimondottan a tech-

nológiai folyamatok szemszögéből vizsgálva tehát elképzelhető, hogy térségünk közelében 

(pl. Karintia területén, ill. Dalmácia és Pannónia határvidékén, még korábban Dacia provin-

ciában) a római kori szervezett, magas színvonalú vaskohászat megszűnését követően Pan-

nónia dunántúli térségeiben avar korban meginduló, ipari jellegű vastermelés és a korszakban 

használatos bucaeljárás egészen a 13. század végéig egy permanens folyamatnak sejthető.  

A szakmai kontinuitást a korszak etnikai és politikai változásai nagymértékben nem befolyá-

solhatták, vagyis joggal feltételezhető, hogy a magyar vasipar alapjai az avar korban kialakult 

technológiára épülhettek, annak átvétele és továbbfejlesztése, úgynevezett technológiai 

transzfer valósulhatott meg. A korabeli vasipari tevékenység – a műszaki vizsgálatok hiteles 

és számszerűsített adataira alapozva – a Kárpát-medence 7–13. századi társadalmi és gazda-

ságtörténetére vonatkozó számos jelentős kérdés megválaszolásához adhat biztosabb alapot.  
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Napjainkban egyre nagyobb számú gépjárművet helyeznek forgalomba, ennek következtében az autó-

gumikból származó gumiabroncs-hulladék is egyre fokozódó problémát okoz. A keletkezett hulladék 

nagy része szemétlerakókban végzi, azonban hosszú távon ez nem jelent megoldást. Ezért számos ipari 

területen igyekeznek az újrahasznosítás lehetőségével foglalkozni. Az egyik potenciális iparágnak az 

építőipar mutatkozik, mivel az aprított gumiabroncsok adalékként felhasználhatók a betongyártáshoz. 

A betonban történő felhasználásával javítható a termékek fagyállósága, vegyszerállósága, hangsziget-

elő tulajdonsága, valamint csökkenthető az ezzel készített termékek testsűrűsége. Azonban a betonipari 

alkalmazáshoz a szilárdságértékek miatt fontos az adalékok felületkezelése. Ebben a tanulmányban 2–

4 mm átmérőjű gumiadalékok felületmódosítási vizsgálatait végeztük el. A vizsgálatokhoz különböző 

oldószerek alkalmazásával oldószerfelvételi vizsgálatot végeztünk. A legintenzívebb tömegváltozást a 

NaOH és az etil-acetát mutatta. Az oldószeres vizsgálatok eredményei alapján előkísérleteket végez-

tünk, melyek során a kiválasztott (50 m/m%-os aceton, etanol, etil-acetát és NaOH) oldatokban 20 

percig, egy, illetve két napig tartottuk a gumiadalékot. A kémiai úton kezelt felületekről SEM-felvéte-

leket készítettünk. 

Kulcsszavak: mikrosszerkezet, felületmódosítás, beton adalék, gumihulladék újrahasznosítás 

 

 

BEVEZETÉS 

Az elhasznált és fölöslegessé vált abroncsok komoly környezeti hatást gyakorolnak az élőlé-

nyek egészségére és a természetre. A keletkezett hulladék ártalmatlanításának három legel-

terjedtebb módszere a hulladéklerakókban való összegyűjtés, égetés és a pirolízis [1]. Becs-

lések szerint világszerte évente körülbelül 15 millió tonna gumiabroncs-hulladék keletkezik 

[2]. A legnagyobb része hulladéklerakóba kerül, azonban a gumiabroncsban található vulka-

nizált gumi nem biológiailag lebomló anyag, ezért hosszú távú környezeti terhelést okoz [3]. 

Az égetése során számos károsanyag kerül a légtérbe, amely szintén komoly problémát ered-

ményez, ebből adódóan számos országban betiltották ennek a módszernek az alkalmazását 

[4, 5]. A gumihulladékokat gyakran pirolízis útján semlegesítik, melyből a visszamaradt ko-

rom további ipari alkalmazáshoz megfelelő, azonban az így keletkező korom drágább és rosz-

szabb minőségű, mint a kőolaj felhasználásával készített [6, 7, 8]. 
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A gumiabroncsokból származó hulladékok egyik újrahasznosítási lehetősége a betonada-

lékként történő alkalmazása. Ezzel csökkenthető az építőiparban felhasznált primer anyagok 

iránti igény, mindemellett a hulladékgumi ártalmatlanításának költségei megspórolhatók [9, 

10]. A betonhoz adagolt gumiadalék javítja a beton fagyási-olvadási ellenállását, zaj- és hő-

szigetelő képességét, illetve energiaelnyelését [11, 12, 13, 14, 15, 16]. A gumiapríték ked-

vező hatást gyakorol a betonok tartósságára, mivel agresszív környezetnek, pl. savaknak 

rendkívül ellenáll [16]. A gumiabroncs-morzsalék alacsony fajsúlyának köszönhetően a be-

ton sűrűsége is csökkenthető, mindemellett javul a beton alakíthatósága és csökken a kerá-

miákra jellemző ridegtörési hajlama [3, 11, 17, 18]. A gumival adalékolt betonok szilárdsága 

jelentősen eltér a hagyományos beton szilárdságától, ami két fő okra vezethető vissza. Egy-

részt a hidrofób gumi és a hidrofil cementpép nem képes egymással megfelelő kémiai kötést 

kialakítani. Másrészt a gumi alacsonyabb merevségi együtthatóval rendelkezik, mint a beton, 

így egyféle lágyabb pontként gyengíti a szerkezetet, csökkentve annak szilárdságát [19]. Ál-

talánosságban elmondható, hogy a primer adalékanyag 15%-ának gumiaprítékkal történő he-

lyettesítése a nyomószilárdságot 45%-kal, a hasító-húzószilárdságot 25%-kal csökkenti [20, 

21, 22, 23].  

A szilárdság javítására több módszerrel is kísérleteznek jelenleg a kutatók, ide tartozik a 

gumi részecskék méretének csökkentése, alakjának változtatása, illetve felületének bevonása 

vagy módosítása. A szakirodalomban az alábbi módszerekről találtunk leírást: NaOH-os ke-

zelés [24], cementpépes bevonás [25], mosás [26], savas és plazmamaratás [27], szilikapor 

adagolása [28], felület módosítása, bevonása: szilán + cementpép [19, 20] vagy cellulóz-éter, 

illetve cementpép [25] alkalmazásával. 

A szakirodalom elemzés alapján kísérletsorozatot készítettünk gumiadalékok kémiai fe-

lületmódosításának vizsgálatához különböző oldószerek alkalmazásával A felületkezelés ha-

tását minden esetben a minták SEM-vizsgálatával ellenőriztük, melyet Hitachi TM1000 tí-

pusú berendezéssel hajtottunk végre. 

1. ALAPANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

1.1. Alapanyagok 

Az általunk alkalmazott gumiadalék 2–4 mm tartományba eső szemcseméreteket foglalt magá-

ban. A kiindulási alapot a kezeletlen gumi felülete adta, amely tagolt és egyenetlen. A felületen 

látható apró szemcsék vélhetően szervetlen töltőanyag (C, SiO2, ZnO, CaCO3, S, TiO2) ma-

radványok. Az 1. b) ábrán nyilakkal jelöltük a polimerekre jellemző, tagolt makromolekulá-

ris felületet. 

 

            

1. ábra 

Kezeletlen gumifelület SEM-felvételei a)1000× és b)2000×-es nagyításban 
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1.2. Oldószerfelvétel-vizsgálat 

A kémiai módosításhoz elsőként a lehetséges oldószerekkel duzzadási vizsgálatot végeztünk, 

melynek során néhány gumiszemcsét az adott oldószerbe helyeztünk, majd adott időközön-

ként mértük a tömegét. A vizsgálatot az alábbi oldószerekkel végeztük el: etanol, aceton, etil-

acetát, nátrium-hidroxid. 

 

 
2. ábra 

A gumi polimer oldószerek hatására bekövetkező tömegváltozása  

a vizsgálati idő függvényében 

Az oldószerfelvételi vizsgálat eredményeit a 2. ábra mutatja. A minták kezdeti tömegét vet-

tük referenciaértéknek, és ehhez viszonyítva jelenítettük meg a vizsgálat során mért értéke-

ket. Látható, hogy a duzzadási folyamat nem lineáris változást mutat, ezt valószínűleg a gumi 

szerves és szervetlen összetevőinek változó sorrendben és ütemben történő kioldódása ered-

ményezte. A térhálósított polimerek szerves oldószerekben oldhatatlanok, így oldódás helyett 

duzzadás jellemző rájuk. A térhálósított hálózatban, mivel a keresztkötések közötti láncok a 

duzzadás során egyre hosszabbak lesznek, ennek következtében rugalmas erő alakul ki, mely 

a láncok összehúzását okozza. A duzzadás annál az egyensúlyi pontnál áll meg, amikor a 

duzzadási erő egyensúlyba kerül ezzel a visszahúzó erővel [29]. Az oldószer hatására a kau-

csuk duzzadni kezd, ez okozza a tömeg növekedését. Ugyanakkor a gumiban található ada-

lékanyagok, töltőanyagok, lágyítóolajok, csúsztatók egy idő után kioldódnak és eltávoznak a 

felületen keresztül, ez okozza a mintatömeg-csökkenést. Legintenzívebb tömegváltozást a 

nátrium-hidroxid és az etil-acetát alkalmazásával értük el.  

 

1.3. Felületkezelés 

Az oldószerfelvétel-tesztet követően a gumikat felületkezelés alá vetettük. A felületkezelés 

módszere kémiai felületmódosítás volt. Az előkísérletek során a kiválasztott oldatokban a 

gumimorzsalékot 20 perces, 1 napos és 2 napos időtartamra áztattuk be. A kémiai felületke-

zeléshez 50 m/m%-os aceton, etanol, etil-acetát és NaOH-oldatokat készítettünk, mivel ezek 

az oldószerek voltak a leggyakrabban alkalmazottak a szakirodalmakban. A kémiai módosí-

táshoz a bemért oldószer és a víz tömegaránya 1 : 1 volt. Az oldat : gumi tömegaránya az 

aceton, az etanol és az NaOH esetében 2 : 1, míg az etil-acetát esetén 1 : 1 volt. Ennek oka, 

hogy az oldószerfelvétel-vizsgálat során a NaOH és az etil-acetát hasonlóan viselkedett, eb-

ből az okból kifolyólag a bemért etil-acetát-oldat mennyiségét felére csökkentettük, hogy 
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megfigyeljük, mi történik, ha kisebb arányban alkalmazzuk az említett oldatot. A kezelések 

után a mintákat csapvízben ötször átmostuk, majd szabad levegőn kiszárítottuk. A kezelt 

gumipolimerek felületét a SEM-felvételek alapján hasonlítottuk össze. 

2. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1. Acetonos felületkezelés 

Az aceton hatására kioldódások voltak megfigyelhetőek a minták felszínén. Az aceton na-

gyon jó szerves oldószer. A gumiszemcsék SEM-felvételein megfigyelhető, hogy a kaucsuk 

az oldószerben való áztatás során duzzadtak, majd a száradás következtében a felületük re-

pedezetté vált. Az 1 napos áztatási időnél megfigyelhető, hogy a szelektív oldódás hatására 

gödrök, lyukak keletkeztek, melyekből kioldódtak, illetve kiperegtek a szerves alkotók. Mi-

vel a gumiadalékból az aceton hatására a lágyító adalékanyag is távozott, ezért a 2 napos 

áztatás következtében a felületen repedések jelentek meg. 
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3. ábra 

SEM-felvételek (500×, 1000×) acetonnal felületkezelt gumiadalékokról 20 perces,  

1 napos és 2 napos áztatást követően 
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2.2. Etanollal kezelt gumifelület 

Az etanolban történő áztatásnál először duzzadás, majd zsugorodás volt megfigyelhető. En-

nek következtében a vizsgálatot követő szárítás után a felület jellege sokkal tagoltabbá vált, 

mint az áztatás előtt (4. ábra). A minták felületén az áztatási idő növelésével, megfigyelhető 

az adalékok migrációja, melynek következtében a gumi felületén öregedés jelei figyelhetők 

meg, továbbá a 2 napos áztatás SEM-felvételein megfigyelhetők a szervetlen alkotók is. 
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4. ábra 

SEM-felvételek (500×, 1000×) etanollal felületkezelt gumiadalékokról 20 perces, 

1 napos és 2 napos áztatást követően 

2.3. Etil-acetáttal kezelt gumifelületek 

Az etil-acetát közepesen poláros oldószer, a gumit jól duzzasztja. A kezelt gumi felületét 

pásztázó elektronmikroszkóppal megvizsgálva (5. ábra) látható, hogy a minta felülete meg-

lehetősen inhomogén, ezért az oldószer szelektíven oldja azt. Ebben az esetben a szervetlen 

komponensek nem oldódtak, csak a szerves (kaucsuk), ennek köszönhetően az áztatás során 

a felület tagolttá vált, mivel a kaucsuk a térháló jelenléte miatt nem tudott tovább duzzadni. 
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Az etil-acetáttal kezelt minták 1000× nagyítású SEM-felvételein látszik a polimerekre jel-

lemző szupermolekuláris jelleg, csepp alakban jelenik meg a polimer alapanyag. Ez a forma 

jellemző egy rugalmas anyag töretfelületére is, ami a granulátum előállítási módjából adódik. 

Az 1 napos áztatásnál figyelhető meg a legnagyobb tagoltság. 
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5. ábra 

SEM-felvételek (500×, 1000×) etil-acetáttal felületkezelt gumiadalékokról 20 perces,  

1 napos és 2 napos áztatást követően 

2.4. Nátrium-hidroxiddal kezelt gumifelületek 

A NaOH hatására a szervetlen zsírok és adalékok lépnek reakcióba, ami szintén egy jelleg-

zetes felületi képet eredményez (6. ábra). Több helyen is láthatók szervetlen kristályok, me-

lyek ZnO-ból, illetve egyéb Na-sóból állhatnak. A 20 perces áztatás esetében az 1000×-es 

nagyításon látszik a felület inhomogenitása. 1 nap elteltével lemaródás volt megfigyelhető, 

majd, a 2 napos oldószeres áztatás hatására a minta felülete felmaródást mutatott. 
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6. ábra 

SEM-felvételek (500×, 1000×) nátrium-hidroxiddal felületkezelt gumiadalékokról  

20 perces, 1 napos és 2 napos áztatást követően 

3. KÖVETKEZTETÉSEK 

A kutatás célja az volt, hogy az aprított gumiabroncs-hulladék felületét oly módon módosít-

suk, hogy a későbbiek során a betonban történő alkalmazása esetében kevésbé rontson a szi-

lárdsági értékeken. A kémiai felületmódosításához etil-acetátot, acetont, nátrium-hidroxidot 

és etanolt használtunk. 

Az oldószerfelvétel-vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a NaOH és az etil-ace-

tát mutatta a legintenzívebb tömegváltozást. Az aceton és az etanol közel azonos eredménye-

ket hozott.  

Az aceton, etanol és NaOH 2 napos felvételein felmaródás nyomai láthatók, amely káros a 

gumiadalékra nézve, mivel roncsolja a szerkezetét, amely az aggregátumként történő alkal-

mazása esetében további szilárdságcsökkenést okozhat. Az etil-acetátot a gumiadalékhoz vi-

szonyítva fele akkora mennyiségben alkalmaztuk, mint a többi oldószert, ezért nem volt meg-

figyelhető olyan nagymértékű felmaródás a 2 napos áztatásnál, mint a másik három oldószer 

esetében. Ebből következik, hogy elegendő lehet az oldószerek és gumiadalékok 1 : 1 arány-

ban történő felületkezelése 2 napos áztatási intervallum mellett. 
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A vizsgálatok alapján a legígéretesebb felületmódosító oldószernek az aceton mutatkozott 

1 napos áztatás mellett, mivel az áztatás hatására a szerves alkotók kiperegtek lyukakat 

hagyva maguk után. Ezek a későbbiekben építőanyagban történő alkalmazásnál potenciális 

kapcsolódási pontnak tekinthetőek. Az említett beállításnál nem jelent meg anyagkároso-

dásra utaló felmaródás, amely csökkentené az anyag rugalmasságát. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A tanulmányban ismertetett kutatómunka a GINOP-2.3.4-15-2016-00004 Korszerű anyagok 

és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen projekt részeként az Eu-

rópai Unió valamint a Magyar Állam támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1]  Diaz, R., Colomines, G., Peuvrel-Disdier, E., Deterre, R. (2018). Thermo-mechanical 

recycling of rubber: Relationship between material properties and specific mechanical 

energy. J. Mater. Process. Tech., 252, pp. 454–468. 

[2] Malarvizhi, G., Senthil, N., Kamaraj, C. (2012). A study on recycling of crumb rubber 

and low density polyethylene blend on stone matrix asphalt. Int. J. Scient. Res. Pub-

licat., 2 (10), pp. 1–16., DOI: 10.13140/RG.2.2.35422.95042. 

[3] Kashani, A., Ngo, T. D., Hemachandra, P., Hajimohammadi A. (2018). Effects of 

surface treatments of recycled tyre crumb on cement-rubber bonding in concrete com-

posite foam. Construction and Building Materials, Vol. 171, pp. 467–473. 

[4] Gesoğlu, M., Güneyisi, E. (2007). Strength development and chloride penetration in 

rubberized concretes with and without silica fume. Mater. Struct., 40 (9), pp. 953–964. 

[5] Thomas, B. S., Gupta, R. C. (2016). A comprehensive review on the applications of 

waste tire rubber in cement concrete Renew. Sust. Energy Rev., 54, pp. 1323–1333. 

[6] Li, Y., Zhang, X., Wang, R. (2019). Performance enhancement of rubberised concrete 

via surface modification of rubber: A review. Construction and Building Materials, 

Vol. 227, 10, p. 116691. 

[7] Chen, R. Y., Li, Q. W., Zhang, Y., Xu, X. K., Zhang, D. D. (2019). Pyrolysis kinetics 

and mechanism of typical industrial non-tyre rubber wastes by peak-differentiating 

analysis and multi kinetics methods. Fuel, 235, pp. 1224–1237. 

[8] Siddique, R., Naik, T. R. (2004). Properties of concrete containing scrap-tire rubber – 

an overview. Waste Management, Vol. 24, Issue 6, pp. 563–569. 

[9] Rashad, M. (2016). A comprehensive overview about recycling rubber as fine aggre-

gate replacement in traditional cementitious materials. Int. J. Sustainable Built Envi-

ron., 5 (1), pp. 46–82. 

[10] Dong, Qiao, Huang, Baoshan, Shu, Xiang (2013). Rubber modified concrete impro-

ved by chemically active coating and silane coupling agent. Construction and 

Building Materials, 48, pp. 116–123. 



     Gumiaggregátum felületmódosításának vizsgálata cementalapú építőanyagokhoz 79 

 

[11] Nehdi, M., Khan, A. (2001). Cementitious composites containing recycled tire rubber: 

an overview of engineering properties and potential applications. Cem., Concr. Aggr., 

23 (1), pp. 3–7. 

[12] Richardson, A., Coventry, K., Dave, U., Pienaar, J. (2011). Freeze/thaw performance 

of concrete using granulated rubber crumb. J Green Build, 6 (1), pp. 83–92.  

[13] Lisi, R. D., Park, J. K., Stier, J. C. (2004). Mitigating nutrient leaching with a sub-

surface drainage layer granulated tires. Waste Manage., 24 (8), pp. 831–838. 

[14] Sukontasukkul, P. (2009). Use of crumb rubber to improve thermal and sound pro-

perties of pre-cast concrete panel. Constr. Build Mater., 23 (2), pp. 1084–1088.  

[15] Meshgina, P., Xia, Y., Li, Y. (2012). Utilization of phase change materials and rubber 

particles to improve thermal and mechanical properties of mortar. Constr. Build Ma-

ter., 28 (1), pp. 713–717. 

[16] Thomas, B. S., Gupta, R. C., Panicker, V. J. (2016). Recycling of waste tire rubber as 

aggregate in concrete: durability-related performance. J. Cleaner Prod., 112, pp. 504–

513. 

[17] Hernández-Olivares, F., Barluenga, G., Bollati, M., Witoszek, B. (2002). Static and 

dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete. Cem. Concr. Res., 32 (10), 

pp. 1587–1589.  

[18] Hernández-Olivares, F., Barluenga, G. (2004). Fire performance of recycled rubber-

filled high-strength concrete. Cem. Conc.r Res., 34 (1), pp. 109–117. 

[19] Huang, Baoshan, Shu, Xiang, Cao, Jingyao (2013). A two-staged surface treatment to 

improve properties of rubber modified cement composites. Construction and Building 

Materials, 40, pp. 270–274. 

[20] Dong, Qiao, Huang, Baoshan, Shu, Xiang (2013). Rubber modified concrete impro-

ved by chemically active coating and silane coupling agent. Construction and 

Building Materials, 48, pp. 116–123. 

[21] Huang, B., Li, G., Pang, S., Eggers, J. (2004). Investigation into waste tire rubber 

filled concrete. J. Mater. Civ. Eng., 16 (3), pp. 187–194. 

[22] Eldin, N. N., Senouci, A. B. (1993). Rubber-tire particles as concrete aggregates. J. 

Mater. Civ. Eng., 5 (4), pp. 478–496. 

[23] Khatib, Z. K., Bayomy, F. M. (1999). Rubberized Portland cement concrete. J. Mater. 

Civ. Eng., 11 (3), pp. 206–207. 

[24] Segre, N., Joekes, I. (2000). Use of tire rubber particles as addition to cement paste. 

Cem. Concr. Res., 30 (9), pp. 1421–1424. 

[25] Li, Z., Li, F., Li, J. S. L. (1998). Properties of concrete incorporating rubber tyre par-

ticles. Magaz. Concr. Res., 50 (4), pp. 297–304. 

[26] Rostami, H., Lepore, J., Silverstraim, T., Zundi, I. (1993). Use of recycled rubber tires 

in concrete. In: International conference on concrete, UK: University of Dundee, pp. 

391–398. 



80                   Hamza Alexandra – Szabóné Kollár Mariann – Simon Andrea 

 
[27] Tantala, M. W., Lepore, J. A., Zandi, I. (1996). Quasi-elastic behavior of rubber inc-

luded concrete, In: Proceedings of the 12th international conference on solid waste 

technology and management. Philadelphia, PA. 

[28] Guneyisi, E., Gesoglu, M., Ozturan, T. (2004). Properties of rubberized concretes con-

taining silica fume. Cem. Concr. Res., 34 (12), pp. 2309–2317. 

[29] Díez, J., Barral, L., Bellas, R., Bouza, R., López, J., Marco, C., Ellis, G. (2011). Mic-

rostructure, morphology, and mechanical properties of styrene-butadiene rubber/or-

ganoclay nanocomposites. Polymer Engineering & Science, 51 (9), pp. 1720–1729. 

DOI:10.1002/pen.21950 



Anyagmérnöki Tudományok, 40/1 (2020) pp. 81–86. 

 

 

MÉLYSÉG SZERINTI TEXTÚRA ÉS FÜLESEDÉS VÁLTOZÁSA  

3003-AS HIDEGEN ALAKÍTOTT ALUMÍNIUMÖTVÖZETBEN 

 

HLAVÁCS ADRIENN1 – BENKE MÁRTON2 
 

 

A plattírozott alumíniumlemezeket az autógyártásban a kemény forrasztás alapanyagaként használják. 

A plattírozás során az alapanyag felületére alacsonyabb olvadáspontú ötvözetréteget visznek fel. Mun-

kánk során hidegen hengerelt plattírozott Al3003-as lemezeket vizsgáltunk. Vizsgálataink során a kris-

tálytani textúra jellemzését és a fülesedés becslését végeztük el. A textúra változását és a fülesedés 

becslését a keresztmetszet mentén vizsgáltuk. A textúra változását röntgendiffrakciós módszerrel mér-

tük meg. Az eredményeket pólusábrákon és a fő textúrakomponensek térfogathányadának változásával 

adjuk meg. A pólusábra-eredményeket felhasználva számítottuk ki a fülesedést. 

Kulcsszavak: alumínium, textúra, fülesedés 
 

 

BEVEZETÉS 

Anizotróp kristályszerkezetről beszélünk, ha a polikristályos, fémes anyagban egy vagy 

több kitüntetett irányba állnak a kristályok. Az anyagjellemzők (pl. rugalmassági modulus, 

vagy Poisson-szám) a tér különböző irányában eltérőek anizotróp anyag esetében (1. táb-

lázat) [1, 2].  

1. táblázat 

Rugalmassági modulus 

 különböző fémek esetében [1, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kristálytani textúra meghatározó szerepet játszik az alakított (hideg- vagy melegalakított) 

félkész termékek tulajdonságainál. Mivel a félkész termékek további felhasználásra kerülnek, 

ezért fontos ismernünk annak kristálytani textúráját. Ideális eset az lenne, ha a lemezek fel-

dolgozáskor textúramentesek lennének. 

A textúra okozta egyik leglátványosabb hiba a mélyhúzásnál figyelhető meg. A mélyhú-

zásnál alkalmazott félkész termék (lemez) esetében az a fő probléma, hogy erős alakítási 

(hengerlési) textúra jellemzi a mélyhúzás előtt. Minél nagyobb az anizotrópia, azaz a textúra 

mértéke, annál erősebben jelentkezik a fülesedés a mélyhúzásnál (1. ábra) [3, 4, 5]. 
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Fém Rugalmassági modulus, [GPa] 

 [100] [110] [111] 

Al 63,7 72,6 76,1 

Cu 66,7 130,3 191,1 

Fe 125 210,5 272,7 

W 384,6 384,6 384,6 



82                                        Hlavács Adrienn – Benke Márton 

 

  

 

1. ábra 

Textúra okozta fülesedés mélyhúzott terméken 

A csészehúzó vizsgálatok jellemzése során megkülönböztetünk „pozitív” és „negatív” füle-

sedést. Pozitív fülesedésnek nevezzük az újrakritályosodási textúrát, amely esetében a fülek 

hengerlési irányhoz viszonyítva 0° + n*90° irányokban jelentkeznek. Negatív fülesedésnek 

nevezzük az alakítási textúra okozta fülesedést, amely során a hengerlési irányhoz viszo-

nyítva 45° + n*90° irányokban jelentkeznek a fülek. 

Kutatásunk során hidegen hengerelt plattírozott alumíniumlemezeket vizsgáltunk. A plat-

tírozott alumíniumlemezeket az autógyártásban a kemény forrasztás alapanyagaként hasz-

nálják. Plattírozással az alapanyagra alacsonyabb olvadáspontú ötvözetréteget visznek fel, 

melynek későbbi ráolvasztásával hozzák létre a végleges terméket. A kristálytani textúra jel-

lemzését felületen és a keresztmetszet mentén különböző rétegekben is megvizsgáltuk. 

 

1. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

Vizsgálatainkat két különböző lemezvastagságú (vagyis különböző mértékben alakított) 3003-

as plattírozott alumíniumötvözeten végeztük el. A kiinduló melegen hengerelt lemezt hideg-

hengerléssel 13, illetve 14 szúrási lépéssel 0,68 mm-es, illetve 0,45 mm-es lemezvastagságokig 

vékonyítottuk. A szúrási lépéseket és a kapott lemezvastagságokat a 2. táblázat mutatja.  

2. táblázat 

Lemezvastagság adott szúrási lépést követően 

Szúrási lépés 0 1 2 3 4 5 6 7 

Vastagság [mm] 6,94 5,97 5,45 4,94 4,49 4,02 3,52 3,05 

Szúrási lépés 8 9 10 11 12 13 14  

Vastagság [mm] 2,53 2,08 1,58 1,13 0,84 0,68 0,45  

 

A mélység szerinti textúra feltérképezése érdekében a mintákat kémiai maratással (HNO3, 

HCl és HF keveréke) vékonyítottuk. A méréseket a felületen, illetve két maratási lépést kö-

vetően a minta mindkét felületén elvégeztük. A kiinduló és a két maratási lépést követő le-

mezvastagságokat a 3. táblázat mutatja. 

3. táblázat 

A kiinduló és a maratást követő lemezvastagság 

Mintaazonosító 
Kiinduló lemezvastagság 

[mm] 

1. maratás 

[mm] 

2. maratás 

[mm] 

M13 0,68 0,55 0,35 

M14 0,45 0,335 0,24 
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1.1 Kristálytani textúravizsgálatok 

1.1.1. Pólusábra-vizsgálatok 

A pólusábrákat a textúravizsgálatok során Euler-bölcsővel felszerelt Bruker D8 Advance 

diffraktométerrel határoztuk meg. A vizsgálat paraméterei: CoKα sugárzás, 40 kV csőfeszült-

ség, 40 mA áramerősség voltak. A pólusábra felvétele során a minta döntését 0–75°-ig vál-

toztattuk. A defókuszálási hibát alumíniumpor mérésével korrigáltuk. A mért pólusábrákat a 

Bruker TexEval programmal értékeltük ki. 

 

1.1.2. ODF-vizsgálatok 

Az ODF (Orientation Distribution Function) vizsgálatokat szintén a Bruker TexEval prog-

rammal végeztük. Először a mért pólusábrákat újraszámítottuk, hogy megkapjuk a „holtte-

rek” adatait is, azaz a 0–90°-ig terjedő döntési térképet. Ehhez az Euler-szögek klasszikus 

definícióját használtuk. A jellemző alakítási textúra-komponensekhez (4. táblázat) tartozó 

Euler szögek értékeinél kiszámítottuk a térfogathányadokat 15 Δ szögeltérés (szórás) mellett. 

Ezek mellett ODF metszetekből leolvastuk a további lokális maximumok Euler-szögeit. Ez-

után az Euler-szögekhez tartozó térfogathányadokat kiszámoltuk 15 Δ szögeltérés (szórás) 

mellett. Így megkaptuk, hogy a jellemző orientációkban az elemi cellák hány %-a (v/v%) áll. 

4. táblázat 

Jellemző alakítási textúrakomponensek [6–7] 

Textúra- 

komponensek 

Miller-indexek 

{hkl}<uvw> 

Euler-szögek 
 

φ1 Ф φ2 

C {112}<111> 90° 30° 45° 
Alakítási textúra- 

komponensek 
S {123}<634> 59° 34° 65° 

B {011}<211> 35° 45° 0°/90° 

 

1.1.3. Fülesedés becslése 

A vizsgálatoknál alkalmazott fülesedést becslő módszer a Fémtani, Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézetben lett kifejlesztve. A módszer alapja egy empirikus megfigyelés, 

amely szerint a {h00} Miller-indexű pólusábrák lokális intenzitás maximumai, valamint a 

fülesedési irányok közel azonosak. A módszer részletes leírását a [8] közlemény tartalmazza. 

 

 

2. EREDMÉNYEK 

2.1. Pólusábra eredmények 

A 2. ábra mutatja a 13-as minta mért {111}, {200} és {220} pólusábráit kiinduló és maratott 

állapotban. A kiinduló lemez esetében a plattírozott (P) felület kisebb mértékű alakítási tex-

túrás jelleget mutat, mint az alapanyag (A) oldala. Azonban a réteg eltávolítása után a lemez 

belsejében ez a jelleg erősödik. 

 

 

 



84                                        Hlavács Adrienn – Benke Márton 

 

  

 
A-Kiinduló 

0,68 mm 

A-1. maratás 

0,55 mm 

A-2. maratás 

0,35 mm 

P-2. maratás 

0,35 mm 

P-1. maratás 

0,55 mm 

P-Kiinduló 

0,68 mm 

{111} 

      

{200} 

      

{220} 

      

2. ábra 

A 13-as minta mért pólusábrái 

 

 

A 14-es mintán mért pólusábra-jellemzőket mutatja a 3. ábra. Ezen minta esetében is megfi-

gyelhető, hogy a plattírozott (P) felület enyhébb alakítási textúrát mutat, mint az alapanyag 

(A), emellett a minta belsejében ez a jelleg erősödik. 

 

 

 
A-Kiinduló 

0,45 mm 

A-1. maratás 

0,335 mm 

A-2. maratás 

0,24 mm 

P-2. maratás 

0,24 mm 

P-1. maratás 

0,335 mm 

P-Kiinduló 

0,45 mm 

{111} 

      

{200} 

      

{220} 

      

3. ábra 

A 14-es minta mért pólusábrái 
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2.2. Textúrakomponensek és a fülesedésbecslés eredményei 

A 4. ábra mutatja a 13-as minta alakítási textúrakomponens térfogathányad-értékeit és a be-

csült fülesedés eredményeit. Az eredményekből megállapítható, hogy az alapanyag C, S és 

B komponensek térfogathányad-értékei kisebbek, mint a plattírozott oldalon. A maratást kö-

vetően ezek az értékek növekednek, viszont közel azonos értékeket kapunk a második ma-

ratást követően is. A fülesedésbecslés során negatív értékeket kapunk, amely alakítási fü-

lesedésre jellemző. Jellege megegyezik az alakítási textúrakomponensek térfogathányad-ér-

tékeinek változásával, a plattírozott oldalon gyengébb, mint az alapanyag oldalán, az első 

maratást követően erősödik, a második maratást követően közel azonos értéket kapunk. 

A 14-es minta alakítási textúrakomponens térfogathányad-értékei és a fülesedésbecslés 

eredményeit az 5. ábra szemlélteti. A plattírozott oldalon az alakítási textúrakomponensek 

térfogathányad-értékei kisebbek, mint az alapanyag oldalán, ami szintén megfigyelhető a be-

csült fülesedés értékeiben. Az első maratást követően erősödik az alakítási textúra, viszont a 

második maratást követően közel azonos értékeket kapunk. 

 

 
4. ábra 

13-as minta alakítási textúrakomponens térfogathányad-értékei és  

a fülesedésbecslés eredményei a maratási lépések függvényében 

 

 
5. ábra 

14-es minta alakítási textúrakomponens térfogathányad-értékei és  

a fülesedésbecslés eredményei a maratási lépések függvényében 



86                                        Hlavács Adrienn – Benke Márton 

 

  

3. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kristálytani textúravizsgálatok és a fülesedésbecslés eredményeiből megállapítható, hogy 

a hidegalakítást követően az alapanyag oldalon és a plattírozott oldalon eltérő textúra alakul 

ki a hideghengerlést követően. Ez az eltérés a felületi réteget eltávolítva kiegyenlítődik a két 

oldalon, a keresztmetszet mentén pedig közel azonos értékű. 
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FAIPARI HULLADÉKOK TÉGLAIPARI HASZNOSÍTÁSA  

MÁSODNYERSANYAGKÉNT 

 

KISS ATTILA1 – GÉBER RÓBERT2 – KOCSERHA ISTVÁN3 

 

 
Jelen kutatás faipari hulladékok, mint téglaipari másodlagos nyersanyagok hatásmechanizmusának 

vizsgálatával foglalkozik. A kísérletek során az agyaghoz soványító adalék (homok), valamint frakci-

onált fűrészpor adagolása történt, melyek felhasználásával különböző nedvességtartalmú agyagkeveré-

kek készültek el. A képlékenység megállapítására kétféle vizsgálati módszert alkalmaztunk. A Pfeffer-

korn-féle képlékenységi számot, valamint az agyag folyáshatárához tartozó σ nyomófeszültség értékeit 

kísérleti úton határoztuk meg. A Pfefferkorn-vizsgálatnál a fűrészpor adagolása esetén a képlékenységi 

számok növekvő tendenciát mutattak, a homok alkalmazása esetén azonban csökkenő trendet figyel-

tünk meg. A fűrészpor mennyiségének adagolásával a különböző nedvességtartalmak esetén megma-

radt a soványító hatás, azonban a homok felhasználása esetén bizonyos nedvességtartalom felett a so-

ványítást lágyítás váltotta fel. 

Kulcsszavak: agyag, faipari hulladék, fűrészpor, homok, képlékenység 

 

 

BEVEZETÉS  

Az agyag a kerámiaiparban kiemelkedő jelentőséggel bír, melynek tulajdonságai sok ténye-

zőtől függnek, többek között az agyagásványok fajtájától, arányától, a szemcsemérettől, va-

lamint a szemcsék morfológiájától. Az agyagok olyan üledékes anyagok, melyek a földkérget 

alkotó földpátos kőzetek fizikai, kémiai mállása során keletkeznek [1]. A tégla- és cserép-

gyártás során használt agyagok között található nagyon képlékeny, amit zsíros agyagnak és 

kevésbé képlékeny, amit sovány agyagnak nevezünk. 

A téglaagyagok olyan színesre égő, 1150–1400 °C-on olvadó üledékes kőzetek, amelyek 

esetében az agyagásványok mellett nagy jelentőséggel bír a kvarc-, földpát-, kalcit-, dolo-

mitásványok jelenléte is. 

Az agyagásványok az agyagok képlékenységének hordozói. A 2 µm-nél kisebb méretű 

lemez, pálcika vagy tű alakú kristályok rácsa tetraéderes és oktaéderes rétegekből épül fel 

[2]. Annál képlékenyebb az agyag, minél több agyagásványt, ezen belül pedig minél több 

illitet és montmorillonitot tartalmaz. Az agyagásványok jelenléte növeli a szilárdságot, fagy-

állóságot, valamint a kiégetett termék testsűrűségét, ugyanakkor csökkentik a késztermék 

vízfelvevő képességét [3]. A plaszticitás nagymértékben kapcsolódik az agyagok mechanikai 

tulajdonságaihoz, amikor is az agyaghoz vizet adunk [4]. Az agyag plaszticitása akkor áll 

fenn, ha a testben egy folytonosan biztosított erő hatására deformáció lép fel. A deformációt 
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létrehozó erő csökkentésével, megszüntetésével a deformált alak megmarad, eredeti alakját, 

állapotát nem nyeri vissza [5]. Zsíros agyag esetén, a deformáció során nagyobb mértékű a 

repedések nélküli területek aránya, mint a sovány anyag esetében, ahol a deformáció hatására 

a repedések sokkal könnyebben és hamarabb kialakulnak [6]. 

A képlékenység meghatározására különféle vizsgálati módszerek állnak rendelkezésünkre, 

azonban mindmáig nem sikerült olyan módszert kidolgozni, amellyel a képlékenység pontosan, 

számszerű adatokkal meghatározható lenne. Ennek az az oka, hogy a képlékenység sok tényező 

együttes függvénye, melyek külön-külön is befolyásolhatják az agyag plaszticitását. 

Számos mérési eljárás létezik a képlékenység meghatározására, ilyen az Atterberg- vagy 

a Pfefferkorn-féle módszer, penetrométer vagy kapilláris reométer használata [7]. Az Atter-

berg-féle képlékenységi szám (A) a folyási és a sodrási határ százalékos nedvességtartamá-

nak különbsége. Kúpos penetrométer-vizsgálat során meghatározzuk a vizsgáló kúp agyagba 

hatolásának mértékét. Kapilláris reométeres mérés esetén a vizsgálandó agyag egy préshen-

gerben helyezkedik el, egyik végén egy mozgó dugattyú, másik végén egy kapilláris furat 

határolja. Segítségével a teljes reológiai modell felvehető [8]. 

 

1. ANYAGOK ÉS ELJÁRÁSOK  

1.1. Pfefferkorn-módszer 

A Pfefferkorn-mérés alapjául az ütközés közbeni deformáció szolgál. A Pfefferkorn-féle kép-

lékenységi szám az a százalékos víztartalom, amely mellett a meghatározott méretű 

agyaghenger meghatározott erő hatására az eredeti magasságának 1/0,307-ére (3,25) nyomó-

dik össze. A Pfefferkorn-készülék (1. ábra) esetén a deformációt egy 1190 g tömegű ejtőlap 

146 mm-es magasságból történő gravitációs zuhanásával érjük el [5]. 

 

 

1. ábra 

Pfefferkorn-készülék 
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1.2. Feszültség-alakváltozás görbe 

A legtöbb hagyományos kerámiai keverék képlékeny viselkedést mutat. Ahhoz, hogy a jó 

alakíthatósági konzisztenciát elérjék, különféle vizsgálatok eredményeinek ismeretében sza-

bályozzák a plaszticitást. A képlékeny tulajdonságokkal rendelkező kerámiai anyagok jel-

lemzése feszültség-alakváltozás görbéken történik (2. ábra) [9]. Az anyagok deformációjá-

nak első szakasza a rugalmas tartomány (2. ábra A pont), ha ebben a szakaszban megszün-

tetjük a testre ható külső erőt, akkor a test maradó alakváltozás nélkül visszanyeri eredeti 

alakját. 

 

 

2. ábra 

Képlékeny kerámiaanyagok tipikus feszültség-alakváltozás görbéje 

 

Az A és B pont között található a képlékeny alakváltozás szakasza, ahol a terhelő erő meg-

szűntével az anyag nem nyeri vissza eredeti állapotát, maradó alakváltozást szenved. A rugal-

mas szakasznál található a folyáshatár, amely felett a mechanikai feszültség a testben maradó 

alakváltozást eredményez. Minden anyagnak van folyáshatára, azonban vannak olyan anyagok, 

ahol a görbe lefolyásából ez a határ nem állapítható meg. Ebben az esetben a 0,2%-os maradó 

fajlagos alakváltozáshoz tartozó feszültséget tekintjük folyáshatárnak (σ0.2) (3. ábra) [5]. A fo-

lyáshatárhoz tartozó σ értékének meghatározásához egy Instron 5566 univerzális húzó-nyomó 

berendezést használtunk, melyen megterheltük az egyes próbatesteket. Az alkalmazott alakvál-

tozási sebesség 20 mm/perc volt. A folyáshatár értékeket a 3. ábrán látható módon a berendezés 

automatikusan határozta meg. 

 

 

3. ábra 

Folyáshatár meghatározása 
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1.3. Keverés és mintaelőkészítés 

A kutatás során a faipari hulladékok, mint téglaipari másodnyersanyagok hatását vizsgáltuk 

az agyag képlékenységére gyakorolt hatása kapcsán. Célunk a Pfefferkorn-féle képlékeny-

ségi szám, valamint az agyag folyásához tartozó σ nyomófeszültség értékének meghatározása 

volt. A felhasznált agyagot tömegállandóságig szárítottuk T = 50 °C-on, majd kollerjárat se-

gítségével őröltük. Vizsgálataink során soványító adalékanyagként homokot, emellett fűrész-

port, mint pórusképző anyagot használtunk. Homok esetén a maximális szemcseméret 500 

µm, míg fűrészpor esetén d < 1 mm volt (4. ábra). 

 

 

4. ábra 

Leszitált homok (a) és fűrészpor (b) frakciók 

 

 

Adalékanyagmentes agyagot etalonként használtuk, valamint 1, 2, 3 m/m%-ban adagolt ho-

mok (H0, H1, H2 és H3 jelölés) és fűrészportartalmú (F0, F1, F2 és F3 jelölés) keverékeket 

állítottunk elő változó, 15-18-20-21-22-24%-os nedvességtartalommal. A próbatestek 

alakadását kézi prés segítségével végeztük el, amivel 40 mm magas és 33 mm átmérőjű min-

tákat készítettünk (5. ábra). 

 

 

5. ábra 

Agyag betöltése (a) préselése (b) és a kész próbatest (c) 
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2. EREDMÉNYEK 

2.1. Pfefferkorn-féle képlékenységi szám meghatározása 

A fentebb ismertett módszer szerint elvégeztük a vizsgálatokat. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a nedvességtartalom növelésével csökkent a minták deformációt létrehozó erővel szem-

beni ellenálló képessége. Magasságbeli és átmérőbeli különbségek figyelhetők meg az egyes 

nedvességtartalommal rendelkező keverékek között. 

A 6. ábra az adalékanyagmentes minták deformációit mutatják. A 15% és 24% nedves-

ségtartalmú mintáknál 62%-os magasságbeli csökkenés volt megfigyelhető. Az átmérők mé-

rete a nedvességtartalom növekedésével párhuzamosan nőtt. A két nedvességtartalmi határ-

érték közötti minták átmérője majdnem a duplájára nőtt (6/b. ábra).  

 

 

6. ábra 

A magasság (a) és átmérő (b) változása a keverék nedvességtartalmának függvényében 

 

 

A 7. ábrán feltüntetésre kerültek a Pfefferkorn-vizsgálatok görbéi. A fűrészpor adagolásával 

az agyag soványítása nagymértékben befolyásolható, azonban a homok esetében ez éppen 

ellenkezőleg működik. Az 1. táblázatban feltüntetett Pfefferkorn-féle képlékenységi számok 

jól tükrözik a fent leírtakat, hiszen a fűrészpor adagolásakor a számok nőnek, míg a homok 

mennyiségének növelésével a képlékenységi számok csökkenő tendenciát mutatnak. 

1. táblázat 

Pfefferkorn-féle képlékenységi szám fűrészpor és homok esetén 

Keverék típusa Pfefferkorn-féle képlékenységi szám Keverék típusa 

CF0 24,09 24,63 CH0 

CF1 25,09 23,89 CH1 

CF2 25,55 23,16 CH2 

CF3 26,12 22,65 CH3 
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7. ábra 

Képlékenységi szám változása különböző fűrészpor (a) és homok (b) adagolása esetén 

 

A fűrészpor és a homok is soványító adalékanyagként ismert, azonban a fenti eredményekből 

az látszik, hogy a homok adagolása esetén a keverék folyósabb lesz, a soványító hatás elma-

rad, ami a képlékenységi számokban is tükröződik. 

 

2.2. A folyáshatárhoz tartozó nyomófeszültség  

Az egyes mintákon elvégezve a nyomóvizsgálatokat, megkaptunk egy közelítő értéket a fo-

lyáshatárhoz tartozó nyomófeszültség értékekre. Ezek a 8. ábrán kerültek ábrázolásra.  

Az adatokat elemezve látszik, hogy az etalonmintákhoz képest mindegyik nedvességtar-

talom esetén soványítás volt megfigyelhető. 19 m/m% nedvességtartalom esetén a 3 m/m% 

fűrészport tartalmazó keverék nyomófeszültsége a kezdeti 30 Pa-ról 70 Pa-ra nőtt. A nedves-

ségtartalom növelésével megmaradt a soványító hatás, ugyanakkor ennek mértéke egyre ki-

sebb (8/a. ábra). 
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A homokot tartalmazó keverék alacsonyabb nedvességtartalom mellett soványító hatást 

mutatott, de 22 m/m% nedvességtartalom felett a soványító hatást felváltotta a lágyító mecha-

nizmus. 24 m/m% nedvességtartalomnál a kezdeti 14 Pa-ról 8 Pa-ra csökkent a nyomószi-

lárdság értéke, ami 43%-os csökkenést jelent (8/b. ábra).  

 

 

 

8. ábra 

Fűrészpor (a) és homok (b) nyomófeszültség–nedvességtartalom diagramjai 

 

 

2.3. Nyomófeszültség-elmozdulás görbék  

Az egyes minták vizsgálata során rögzített feszültség-elmozdulás görbéket, a 19 és 22%-os 

nedvességtartalom esetére a 9. ábrán mutatjuk be. Az adalékanyagok hatásának jellemzésére 

a bemutatott görbékről a nyomófeszültség értékét 1 mm-es összenyomódás esetén hasonlít-

juk össze. Az így számszerűsített értékek szerint a fűrészpor adagolása esetén a nyomófe-

szültség-értékek növekvő tendenciát mutatnak. 19 m/m% nedvességtartalmú etalon esetén 
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38 Pa, míg a 3 m/m% fűrészport tartalmazó keveréknek 85 Pa volt a jellemző feszültségér-

téke. A nedvességtartalom növelésével hasonló tendencia volt tapasztalható. 22 m/m% ned-

vesség esetén az etalonminta a folyáshatára előtt 13 Pa-t, míg 3 m/m% fűrészport tartalmazó 

próbatest 25 Pa feszültséget viselt el. A soványítás hatására a minták tömörebbek, keményeb-

bek lettek, a folyáshatáruk előtt nagyobb terhelőerőt voltak képesek felvenni. 

 

 

 

9. ábra 

Fűrészpor nyomófeszültség-elmozdulás diagramja 19 m/m% (a) és 22 m/m%  

(b) nedvességtartalom esetén 

 

 

A homokot tartalmazó keverékek nyomófeszültség-összenyomódás görbéi, különböző ned-

vességtartalom esetére a 10. ábrán kerültek bemutatásra. A homok alacsonyabb nedvesség-

tartalomnál soványította az agyagot, majd a nedvességtartalom növelésével ez a hatás egyre 

inkább csökkent, míg 24 m/m %-os nedvességtartalomnál már lágyította a keveréket. Maga-

sabb nedvességtartalom esetén az agyagszemcsék kötöttségét a homokszemcsék fellazítják, 



               Faipari hulladékok téglaipari hasznosítása másodnyersanyagként 95 

 

így a növekvő vízmennyiség könnyebben áramlik az agyag belsejébe. 24 m/m%-os nedves-

ségtartalomnál az etalonmintáknak 13 Pa, míg a 3 m/m% homokot tartalmazó keverékek 

csupán 5 Pa nyomófeszültséggel rendelkeztek, ami 62%-os csökkenést jelent (10. ábra). 

 

 

 

10. ábra 

Homok nyomófeszültség-elmozdulás diagramja 21 m/m% (a) és 24 m/m%  

(b) nedvességtartalom esetén 

 

3. KÖVETKEZTETÉSEK  

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján jól megfigyelhető a fűrészpor és a homok sová-

nyító hatása közötti különbség. A Pfefferkorn-vizsgálat eredményei alapján elmondható, 

hogy a fűrészpor soványította az agyagot, ami a képlékenységi számokban is megmutatkozik, 
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hiszen a fűrészpor mennyiségének emelésével a képlékenységi számok nőttek. Homok ada-

golása esetén fordított folyamat játszódott le, lágyította a keveréket, a képlékenységi számok 

csökkentek. 

A második vizsgálati sorozatban az agyag folyásához tartozó nyomófeszültség változását 

vizsgáltuk, az adalékok és a nedvességtartalom függvényében. Az eredmények alapján a fű-

részpor keményítette az agyagot, adagolásával nőtt a folyáshatár értéke. A homok soványító 

hatása kisebb mértékű, azonban 22 m/m% nedvességtartalom felett már lágyító hatást mutatott.  
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HULLADÉK BETON ALTERNATÍV ÉS NEM ALTERNATÍV  

KOPTATÁSI VIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

KOCSERHA ISTVÁN1 – HALYAG NÓRA2 – GÉBER RÓBERT3 –  

MOHAMED MOSTAFA ABDELFATTAH4 
 
 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a körkörös gazdaság előmozdítása, melynek legfőbb eleme 

az újrahasznosítás. Kutatásunk témája a hulladék beton beton adalékanyagként történő alkalmazható-

ságának vizsgálata. Mivel a hulladék betonok felhasználásának módját és mértékét a betonszabvány 

meghatározza, így a primer nyersanyagokhoz hasonlóan a szekunder adalékanyagokat is minősíteni 

szükséges. A minősítő vizsgálatok közé tartozik a kőzetek, adalékok aprózódási és kopási ellenállás 

vizsgálata is.  

Jelen kutatás célja annak megállapítása, hogy a jelenleg érvényben lévő szabvány szerinti, illetve 

ezen szabvány által megengedett alternatív vizsgálati módszer ugyanazt az aprózódási és kopási ellen-

állási értéket eredményezi-e. A vizsgálatok eredményei alapján a normál és az alternatív módszer sze-

rint vizsgált anyagjellemzők a 4/8 mm, 8/16 mm és 10/14 mm közötti frakciók esetén eltérő kőzetfizikai 

osztályokba sorolást eredményeztek. Ez az eltérés azonban a hulladék beton adalékanyagként történő 

felhasználási lehetőségét nem befolyásolta, ugyanis – a vizsgálatok eredményei alapján – felhasználá-

suk csak az ugyanabba a beton környezeti osztályba tartozó betonban lehetséges. 

Kulcsszavak: adalékanyag, aprózódás, beton, hulladék, kopás, újrahasznosítás 

 

 

BEVEZETÉS 

A hulladékok újrahasznosítása a természeti erőforrások csökkenésével egyre inkább teret kap 

az ipar minden területén, így az építőiparban is. Sok, korábban hulladéknak tartott ipari mel-

lékterméket manapság már másodnyersanyagnak tekintünk, gondolhatunk itt a pernye, ko-

hósalak, vagy a vörösiszap lerakókban felhalmozódott anyagokra [1–3]. 

Vizsgálatunk témája betonipari vonatkozású. A betongyártáshoz elengedhetetlen természe-

tes adalékanyagok (kavics és homok) készletei is csökkennek. Az ENSZ Környezetvédelmi 

Programjának 2014. évi jelentése [4] szerint a világ homokkészletének drasztikus csökkenése 

zajlik, melyet annak árának sokszorozódása is jól jelez. A betoniparban használható adalék-

anyagok beszerzése Európa országainak egyes területein problémát jelent, azonban ezek a ter-

mészetes nyersanyagok részben helyettesíthetők lennének a megfelelően visszazúzott beton-

hulladék felhasználásával [5–8]. 
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Annak ellenére, hogy Magyarországon is vannak olyan építkezések, ahol már részben 

használtak újrahasznosított betonhulladékot [9], még szinte elenyésző ezen nyersanyagforrás 

kiaknázása. Az Európai Adalékanyag Szövetség (UEPG) becsült statisztikai kimutatása alap-

ján [10] – melyben az egyes országokban előállított különböző adalékanyagokat összesítik – 

a magyarországi újrahasznosított adalékanyag-felhasználás a 2015. évi 3,4%-ról 2017-re 

1,7%-ra esett vissza. Viszonyításképpen ez a szám néhány nyugat-európai ország esetén 12–

23% között mozgott. A 2016. évben elkészült magyarországi szabályozás [11–13], illetve 

több értékes kutatás [5–8] ellenére sem növekszik megfelelő mértékben a hulladék betonok 

újrahasznosítása. 

A természetes beton adalékanyagok, mint nyersanyagok, általában az adott lelőhelyen fo-

lyamatosan teljesítik a teljesítménynyilatkozatban megadottakat, azonban egy zúzott hulladék 

beton tulajdonságai, származási helytől (betonminőségtől) függően változhatnak. Ez előrevetíti 

a bontási hulladékok megfelelő elkülönítését, annak érdekében, hogy egy adott bontásból ér-

kező, közel azonos minőségű beton bedolgozható legyen. Ebből adódóan a hulladék beton ada-

lékanyag-bevizsgálása akár adagonként is elvárható, amennyiben nem rendelkezünk informá-

cióról annak korábbi tervezési adatairól. Energiaigényes folyamat lévén célszerű a hulladék 

betont a helyszínen zúzni és osztályozni. Figyelembe véve a fenti szempontokat, az újrahasz-

nosított adalékanyaggal készített beton használata költségesebb, emiatt a bontási hulladékokat 

felhasználás helyett inkább lerakókban deponálják.  

Az MSZ 4798:2016 [11] szabvány meghatározása szerint újrahasznosított betonnak ne-

vezzük azt az anyagot, amely újrahasznosított adalékanyagot, vagy az adalékanyag-mennyi-

ségre vonatkoztatva több, mint 5 m/m% visszanyert adalékanyagot tartalmaz.  

A hulladék beton adalékanyagként történő felhasználásának módját egyrészt az érvényes 

betonszabvány és annak kiegészítései [11–13], másrészt az adalékokra vonatkozó előírások [14, 

15] szabályozzák. A hulladék beton adalékanyagú betonokat zúzottkőbetonként szükséges 

megtervezni. Ezen adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságait számításba kell venni, valamint 

be kell tartani a különböző beton környezeti osztályokra vonatkozó előírásokat is. Utóbbiak a 

hulladék beton alkalmazását a beton felhasználási területétől függően szabályozzák. 

A kőzethalmazok mechanikai és fizikai vizsgálatára vonatkozó szabványok [16, 17] az 

aprózódásvizsgálatot 10/14 mm frakcióra írják elő. Ugyanakkor bizonyos felhasználási terü-

leteken a beton tervezése során a 4/8 mm és a 8/16 mm közötti frakció használatos, így ezekre 

a vonatkozó alternatív, de szabályozott vizsgálat is megengedett.  

Jelen tanulmányban a hulladék betonok jellemzésére előírt vizsgálatok közül az aprózó-

dási ellenállást leíró Los Angeles-vizsgálat, valamint a kopási ellenállást megadó mikro-De-

val-vizsgálat szabványos és szabványban megengedett alternatív módszereit alkalmaztuk. 

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a két eljárás azonos kopási és aprózódási csoportba 

sorolja-e a vizsgált tört betonhulladékokat [16, 17].  

 

1. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A vizsgálatokhoz két különböző helyről származó (1. és 2. minta) hulladék betont használ-

tunk fel, melyek korábbi tervezési adatai, szilárdsági, illetve környezeti osztálya nem volt 

ismert. A betontörmelék 0/100 mm közötti durva frakcióban állt rendelkezésünkre, ezért a 

vizsgálatok megkezdéséhez először előtörést végeztünk pofástörő segítségével, majd szitá-

lással választottuk szét a vizsgálati mintákat és állítottuk elő a három vizsgált frakciót, be-

tartva a szabványos [16, 17] előírásokat. A kiindulási és az általunk előállított frakciókat az 

1. ábra mutatja be.  
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1. ábra 

A hulladék beton és a már elkészített frakciók 

Annak érdekében, hogy pontosan megismerjük a hulladék beton jellegét, több szabványos 

módszerrel minősítettük azt. Az előkészített betonadaléknak megfelelő 4/8 mm és 8/16 mm 

szemcsefrakcióknak meghatároztuk a szemcsesűrűségét [18], halmazsűrűségét [19] valamint 

szabványos eljárással [20] osztályoztuk a hulladék beton alkotórészeit. Ezzel a teljes anyag-

halmaz összetételének százalékos megoszlása is adódott a tiszta beton, téglatörmelék, termé-

szetes kő, illetve egyéb alkotók függvényében. 

A Los Angeles- és a micro-Deval-eljárásban megadott normál módszerrel a 10/14 mm 

közötti frakciókra, az alternatív módszerrel pedig a 4/8 mm és 8/16 mm-es frakciókra hatá-

roztuk meg a minták aprózási hajlamát, illetve kopási ellenállását.  

 

1.1. Los Angeles-vizsgálat 

A Los Angeles-vizsgálatot [16] egy 711 mm átmérőjű forgódobban (2. ábra) kell végezni, 

ahol az ütve koptató igénybevételt a kőanyagra leeső nagy átmérőjű (45–49 mm) acélgolyók, 

valamint a dob belső felületén való súrlódás biztosítja.  

 

 

  

2. ábra  

A Los Angeles- és a micro-Deval-malom 



100 Kocserha István – Halyag Nóra – Géber Róbert – Mohamed Mostafa Abdelfattah 

 

A vizsgálathoz 5000 ± 5 g kiszárított tömegű minta szükséges. Az acélgolyók tömege előírás 

szerint 400–445 g. Az egyes vizsgálati frakciókhoz megadott számú golyót szükséges alkal-

mazni a következők szerint. A 10/14 mm-es frakcióhoz 11 darab, míg az alternatív vizsgálat 

4/8 mm-es frakciójához 7 darab, a 8/16 mm-es frakcióhoz pedig 9 darab acélgolyó szükséges. 

A vizsgálatot 500 fordulatig kell végezni 31–33/perc fordulatszám beállításával. Az alterna-

tív vizsgálat szerint a 8/16 mm-es frakciót a 11/16 mm és 8/11 mm közötti frakciók 50-50%-

os keverékéből kell előállítani. A 10/14 mm-es frakciót az előírás szerint úgy alakítottuk ki, 

hogy az anyag 60–70%-a essen át a 12,5 mm-es szitán. 

A vizsgálat után meg kell határozni a vizsgálati minta 1,6 mm-es szitán áthullott tömeg-

hányadát. Szitálás és vizes átmosás után a fennmaradt anyagmennyiséget szárítószekrényben 

tömegállandóságig szárítottuk, majd meghatározzuk tömegét. Ennek ismeretében a Los An-

geles aprózódási ellenállás mértéke az (1) kifejezésből adódik: 

 

LA=
5000−𝑚

50
            (1) 

 

ahol: LA az aprózódás mértékszáma tömegszázalékban és m = az 1,6 mm-es szitán fennma-

radt anyag tömege (g). Az eredmények alapján az adalék az MSZ EN 12620:2002 [14] szab-

vány szerinti aprózódási osztályokba sorolható. 

 

1.2. Mikro-Deval-vizsgálat 

Az MSZ EN 1097-1:2012 szabvány [17] a kőanyaghalmaz kopási ellenállásának vizsgálati 

módját írja le. A mikro-Deval-vizsgálat egy 154 ± 1 mm átmérőjű, 200 ± 1 mm hosszú, víz-

szintes tengelyű forgódobban történik (2. ábra). A 10 ± 0,5 mm átmérőjű acélgolyókból ösz-

szesen 5000 ± 5g töltet szükséges a 8/16 mm-es frakcióhoz, míg 4/8 mm-es frakció esetén a 

golyók össztömege 2500 ± 5g kell, legyen. A vizsgálati mintamennyiség 500 ± 5g. A kő-

anyaghalmaz, a koptatótöltet és a dob belső felülete között fellépő súrlódás aprózza a mintát. 

A vizsgálatot 12 000 ± 10 fordulatig kell végezni, 100 ± 5 fordulat/perc beállításával.  

A mintaelőkészítés a Los Angeles-módszerhez hasonlóan történt. A mikro-Deval-vizsgá-

latot száraz és nedves körülmények között is el lehet végezni. Vizsgálataink száraz körülmé-

nyek között történtek. A kopási ellenállási szám meghatározási módja (2): 

 

MDS=
500−𝑚

5
            (2) 

 

ahol: MDS mikro-Deval kopási osztály (száraz eljárással), m az 1,6 mm-es szitán fennmaradt 

méreten felüli anyag tömege. Az eredmények alapján az adalék az MSZ EN 12620:2002 

szerint [14] kopási ellenállási osztályokba sorolható. 

 

2. EREDMÉNYEK 

A 3. ábrán a rendelkezésünkre bocsátott hulladék beton törés előtti szemcseméretelosz-

lása látható. Ez az anyag került letörésre és a vizsgált frakciók szerinti osztályozásra.  

Az 1. táblázat a kutatás során vizsgált hulladék beton minták meghatározott jellemzőit 

foglalja össze. Valamennyi eredményt a vonatkozó szabványos vizsgálatokkal kaptuk. 
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3. ábra 

A vizsgálatokhoz használt hulladék beton áthullási görbéje törés előtt 

 

1. táblázat 

A vizsgált hulladék beton minták jellemzői 

Vizsgált jellemző 
1. minta 2. minta 

4/8 mm 8/16 mm 10/14 mm 4/8 mm 8/16 mm 10/14 mm 

Szemcsesűrűség, 

kg/m3 
2360 2410 2380 2320 2390 2370 

Halmazsűrűség, 

kg/m3 
1050 1050 1030 1260 1240 1090 

Los Angeles- 

aprózódás,  

LA, m/m% 

34,4 (LA35) 36 (LA40) 42 (LA50) 39 (LA40) 44 (LA50) 38 (LA40) 

Mikro-Deval- 

aprózódás,  

MDE, m/m% 

13 (MDE15) 14 (MDE15) 11 (MDE15) 26 (MDE35) 17 (MDE20) 17 (MDE20) 

Kőanyaghalmaz alkotórészeinek tömeghányada, m/m% 

Beton termék,  

habarcs 
Rc70 (78,78%) Rc70 (78,88%)   78,34% 76,88%   

Természetes  

kőzet, hidraulikus 

kötésű aggregá-

tum 

Ru10 (16,27%) Ru10 (15,58%)   18,07% 20,19%   

Beton, kő együtt Rcu95 (95%) Rcu94 (94%)   96% 97%   

Tégla, csempe tör-

melék 
Rb3 (2,75%) Rb3 (3,45%)   0,25% 0,54%   

Bitumenes  

anyagok 
Ra1 (1,21%) Ra1 (1,18%)   3,33% 2,33%   

Üveg – –   – –   

Egyéb x1 (0,98%) x1 (0,90%)   0,01% 0,06%   
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Az eredmények alapján a tört hulladék beton valamennyi frakciójának szemcsesűrűsége 

megfelelt egy normál beton sűrűségének. A halmazsűrűségek értéke 1030–1260 kg/m3 ér-

tékek között változott. Törést követően a betonminták 76–78 m/m% tiszta betontörmeléket, 

mintegy 15 m/m% hidraulikusan kötött betonadalékot, vagy természetes kőanyagot tartal-

maztak. Emellett a tégla és egyéb összetevő mennyisége ~5 m/m% mennyiségben fordult elő.  

A normál, illetve az alternatív Los Angeles-vizsgálat eredménye alapján megállapítottuk, 

hogy az aprózódási mértékszámok az 1. minta vizsgált frakciói esetén eltérőek voltak. A 4/8 

mm-es frakció az LA35, a 8/16 mm-es frakció az LA40 míg a referenciavizsgálat 10/14 mm-

es frakciója az LA50 osztályú besorolást kapta. A 2. minta esetén is eltérést tapasztaltunk az 

adalékok minősítésében. 

A száraz micro-Deval-vizsgálattal nyert kopási ellenállási szám az 1. minta esetén ugyanazt 

az ellenállási osztályt (MDS15) eredményezte, azonban a 2. minta esetén a 4/8 mm-es frakció 

eredményei erősebb kopást mutattak, ennek következtében rosszabb besorolást kapott.  

 

3. KONKLÚZIÓ 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott hulla-

dék betonból előállított beton adalékanyagra vonatkozó, az európai szabványokban 10/14 

mm-es frakcióra előírt referenciavizsgálat, valamint a 4/8 mm és a 8/16 mm-es frakciók ese-

tén használt alternatív Los Angeles-vizsgálat eredményei eltérnek egymástól. Az 1. és a 2. 

minták egyes frakciói eltérő kopási osztályokba sorolhatók. Az eredményeket figyelembe 

véve azonban az MSZ 4798:2016 betonszabvány szerinti környezeti osztályba soroláson nem 

változtatott, hiszen az előállított tört frakciók minden esetben legfeljebb X0v(H) osztályba 

lennének sorolhatók. Ezek alapján a jelen kutatásban megvizsgált adalékanyaggal csak olyan 

beton, vagy vasalt beton készíthető, amely nincs kitéve káros környezeti vagy kémiai hatásnak. 

A mikro-Deval-vizsgálat mindkét minta esetén jobb kopási ellenállási osztályt eredmé-

nyezett. A két vizsgálat közül a betontervezéshez azonban mindig a rosszabbik eredményét 

kell figyelembe venni. 
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NAGYOLVASZTÓI SALAKOK FELDOLGOZÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA 
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A 20. sz. végére a környezetvédelmi szemlélet érvényre jutásával jelentősen megváltozott a nyers-

vasgyártás munkamódja. A több száz éve folyó egyoldalú nagyolvasztói fémcentrikus nyersvasgyár-

tás mellett hirtelen szerepet kapott az addig elhanyagolt, gyakorlatilag hulladéknak kezelt salak fel-

dolgozása. Az új technológiai ág megerősödését a cement 200 évvel ezelőtti újkori feltalálása tette 

lehetővé és az utóbbi évtizedek nyersanyaghiánya, magas energiaráfordítása szorította a cementipari 

felhasználás felé. A nagyolvasztói salakok alapvetően szilikátos összetétele szükséges, de nem elég-

séges feltétele volt a felhasználásnak. A különböző hűtési sebességgel kezelt salakok szabályozott 

kristályos – amorf részarányt mutató mikroszerkezete, ezáltal hidraulikus kötőképessége jól haszno-

sítható az építőipar olyan alágazataiban, mint a cementgyártás, útépítés, a szigetelőanyag -gyártás 

vagy a műtárgyak építése. A cikk a fenti céloknak megfelelő alapanyagok előkészítését és gyártását 

tekinti át. 

Kulcsszavak: nagyolvasztói salak, kristályosítás, salakkő, granulált salak 

 

 

BEVEZETÉS 

A vaskohászati vertikum uralkodó alapanyag-előállítója hagyományosan a nagyolvasztó. A be-

rendezés fő terméke a nyersvas, mellyel párhuzamosan jelentős mennyiségű salak is keletke-

zik. A nagyolvasztói salakot sokáig nem tekintették értékes anyagnak mindaddig, míg a 19. 

században nem fedezék fel a salakok új feldolgozási és hasznosítási lehetőségeit. A 20. szá-

zad végére a környezetvédelmi jogszabályok megjelenése révén a salak hivatalosan is a mel-

léktermék megnevezést nyerte el. Ezzel párhuzamosan az új építőipari szabványok újabb len-

dületet adtak a salakok hasznosításának mellyel lehetővé vált salakhányók anyagában történő 

hasznosítása.  

Az új szemlélet szerint a korábbi hulladék értékes másodnyersanyagnak tekintendő, 

melynek az építőiparban való rohamos térhódítása lehetővé tette a tájat rontó salakhányók 

eltüntetését, olcsó utak építését és a tájsebeket okozó kőbányászat visszaszorítását.  

A Dunaferr társaságnál a nagyolvasztósalakok szokásos feldolgozási módja a kristályo-

sítás és a granulálás. Az előbbi technológia végrehajtási módja az üstben történő kiszállítás 

és a folyékony salaknak gödörbe való öntése, mintegy 5 cm vastagságban való szétterítése. 

A granulálást a folyékony salaknak erős vízsugárral való szétporlasztásával érik el. 

Az előbbi salakot darabos állapotban elsősorban az útépítésben, a néhány mm-es granulált 

salakot a cementiparban hasznosítják. 
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1. A NAGYOLVASZTÓBAN LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK 

1.1. A nyersvasgyártás alapanyagai 

A nyersvasgyártás során az oxidos vagy oxiddá alakított, zsugorító pörköléssel vagy pellete-

zéssel előkészített vasércekből redukcióval nyersvasat állítanak elő. A gyártás berendezése a 

nagyolvasztó. Redukáló anyag a koksz, a koksz elégése során keletkező CO, és a kohóba 

fúvatott szénhidrogénekből származó hidrogén, karbon és szén-monoxid. A nyersvasgyártás 

bemenő anyagai az ún. betétanyagok:  

‒ Fémes betétanyagok,  

‒ Salakképző anyagok, 

‒ Hőenergia-hordozó és redukáló anyagok, 

‒ Segédanyagok. 

 

1.1.1. Fémes betétanyagok  

A fémes betétanyagok elsődlegesen a nagy vastartalmú ásványok (vasércek), másodlagosan 

az egyéb technológiák nagy vastartalmú hulladékai.  

A vörösvasércet és a mágnesvasércet használja a vaskohászat leggyakrabban, mivel 

könnyen dúsíthatók és kevés szennyezőt tartalmaznak, viszont nehezen apríthatók. A pátvas-

érc és a barnavasérc általában sok meddőt tartalmaz, dúsítása nehéz, viszont könnyen aprít-

hatók és jól redukálhatók. A pirit és markazit elsősorban kénásványok. Nagy kéntartalmuknál 

fogva nem kohósíthatók gazdaságosan, ezért nem soroljuk őket a vasércek közé.  

A vasgyártás egyéb fémes betétanyagai:  

‒ acélműi salakok, nagy Fe-, Mn- és CaO-tartalommal, 

‒ acélműi salakokból szeparált nagy fémvastartalmú anyagok,  

‒ egyéb nagy Fe-tartalmú hulladékok (reve, szállóporok, iszapok).  

 

1.1.2. Salakképző anyagok 

Az érc meddőjéből és a salakképzők oxidjaiból salak keletkezik. Ennek anyagai a vasnál jóval 

nagyobb oxigénaffinitású fémek oxidjai. Ezek csökkenő mennyiségi sorrendben az alábbiak: 

SiO2, Al2O3, CaO, MgO. A salakban találhatók a csak részben redukálódott fémek oxidjai és 

az egyéb reakciótermékek: MnO, TiO2, Na2O, K2O, S. A jó salak az elérendő metallurgiai cé-

loknak megfelelő olvadáspontú és viszkozitású. Ezt a feladatát akkor elégítheti ki, ha benne a 

bázikus és a savas alkotók közel egyenlő arányban vannak jelen. Mivel a meddő általában sa-

vas, az ércekhez nagy CaO- és MgO-tartalmú ásványokat, salakképzőket kevernek. A legis-

mertebb két salakképző anyag a mészkő (CaCO3) és a dolomit (CaCO3*MgCO3). A karbonátok 

a nagyolvasztóban elbomlanak. A CO2-tartalom a torokgázba kerül, a bázikus oxidok pedig 

a salakba kerülve egyensúlyt tartanak a savas alkotókkal. A kívánatos szemcsenagyság 30–

40 mm. 

 

1.1.3. Energiahordozó és redukáló anyagok  

A nagyolvasztókoksz  

A koksz szerepe az olvasztás folyamán:  

‒ tüzelőanyagként biztosítja a megfelelő hőmérsékletet,  

‒ redukálószer (C) elégésével további redukáló gázt fejleszt (CO),  

‒ oldódásával elvégzi a nyersvas felszenítését, 
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‒ nagy szemcseméreténél és melegszilárdságánál fogva fenntartja az anyagoszlop meg-

felelő gázáteresztő képességét.  

A kohósításhoz jól alkalmazható koksz nagy karbontartalmú és fűtőértékű, nedvesség- és 

kéntartalma kicsi, egyenletes szemcseméretű, nagy porozitású, és megfelelő szilárdságú.  

 

1.2. A nyersvasgyártás mellékterméke a salak  

A salak a nyersvasgyártás mellékterméke, amely a felhasznált ércek nem redukálódott oxid-

jaiból (meddő), a salakképzők oxidjaiból, a kokszhamuból és a falazat elhasználódásából 

származó tűzálló anyagokból áll. A salak kb. 90%-át a CaO-, SiO2-, Al2O3- és MgO-oxidok 

alkotják. A salakot számos célra hasznosítják, mely a publikációban részletezésre került. 

 

 
1. ábra 

A nyersvasgyártás fő input és output anyagai 

 

A vállalatnál képződő nagyolvasztói salakok az 50 év története során nem kerültek mindig 

szigorúan elválasztásra az egyéb hulladékoktól és melléktermékektől. Az acélgyártás során 

képződött SM salak a később képződött LD-salakkal néha együtt került tárolásra, melyhez 

néha vegyesen újabban külön deponálva tűzálló anyagok és egyéb kemencebontási hulladé-

kok is keveredtek. [3] 

A vállalat salakgazdálkodására az újabb időben az jellemző, hogy a külön kezelt többféle 

nagyolvasztói salak, valamint az új és régi salakhalnai salakok kezelése és értékesítése már 

egymástól elválasztva, de párhuzamosan folyik.  

 

2. A NAGYOLVASZTÓI SALAKOK FELDOLGOZÁSA 

A vaskohászatban képződő nagyolvasztói salak előnyös tulajdonságainál fogva mindig is ki-

emelkedő szerepet játszott az acélgyártási salakkal szemben. Az utóbbival ellentétben a 

nagyolvasztói salakok jóval korábban alkalmazásra kerültek, mivel tulajdonságaik viszony-

lag stabilak, azonkívül jobban megfelelnek az aktuális követelményeknek.  

A salakok változatos megjelenési formája alapvetően kristályosodási tulajdonságaikban 

rejlik. Minden anyag jellemzője, hogy olvadáspont fölé hevítve lehűlésük folyamata alapve-

tően kétféle módon mehet végbe. A salakok tulajdonságait kialakító kristályosodási formákat 

magyarázza a 2. ábra. 
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2. ábra 

A kristályosan és az üvegesen dermedő anyagok megszilárdulásának sémája 

 

A hűlő és növekvő viszkozitású olvadék egy ún. üvegesedési hőmérsékleten (Tg) szilárdul 

meg véglegesen, amely több tényező, köztük a hűlési sebesség függvénye. Ez az érték egyedi, 

semmiképpen sem olyan jól definiált érték, mint az olvadáspont. Jellemző az üveges megszi-

lárdulásra, hogy a gyorsabban hűlő anyagok esetén a Tg kisebb. 

A viszonylag savanyú nagyolvasztósalakok tipikusan üvegesen dermedő anyagok, me-

lyek állapotára közönséges hőmérsékleten a rövid távú rendezetlenség a jellemző. Ezt más-

képpen amorf állapotnak nevezzük. Az üveges dermedés során nem észlelünk sem fajtérfo-

gat-csökkenést, sem hőfelszabadulást. A 2. ábra jobb oldala azt illusztrálja, hogy az üveges 

dermedést a gyors hűtés segíti elő. Az üveges állapot termodinamikailag metastabil, azaz 

bizonyos körülmények között, pl. újbóli melegedés hatására az üveges fázis átkristályosod-

hat, amivel megváltoznak a tulajdonságai.  

 

2.1. Salakkő gyártása 

A salakkőgyártás célja lehűléskor kristályosodó mesterséges ásvány gyártása, mely az anyagi 

tulajdonságokat tekintve hasonló szerkezetű, mint egyes természetes kőzetek. A salakkő tör-

ténelmileg az első feldolgozott salaktermék.  

Megfelelően lassú lehűlés közben a salak tökéletesen kristályosodik. A salakok bázikus-

sága vagy savassága hatással van a salak minőségére. A bázikus salakok kristályosodása ma-

gától megy végbe. Ezek a salakok gázdúsabbak, ami a lehűlt salakot porózussá, lukacsossá 

teszi, azonkívül hajlamosak a szétesésre. A kissé savas salakokból általában jobb minőségű 
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salakkövek gyárthatók. A salakkövet vagy feltört formában vagy folyékonyan formába öntve 

értékesítik [1]. 

A Dunaferrben salakkövet a nagyolvasztó melléktermékként keletkező kohósalakból 

„gödörbe” történő öntéssel, majd a megszilárdulást és kihűlést követően töréssel állíthat  

elő. Árbevételi szempontokat szem előtt tartva salakkőnek azokat a salakokat dolgozzák 

fel, melyek az egyéb említett feldolgozási módok (habosítás, granulálás) alapanyagául nem 

felelnek meg.  

Az alaktalan salakkő gyártásához előre előkészített ágyakba öntik a folyékony salakot. 

A kiöntött salakréteg vastagságával a salak hűlése szabályozható. Gyakorlatilag 10–20 cm 

vastagságú réteget képeznek, mely kb. 5 óra alatt éri el a kristályosodás befejező hőmér-

sékletét (kb. 900 oC). Ezek szerint a salakok hűlési sebessége a gödörben kb. 1,0 oC/perc. 

Több helyen a salakágyakat olyan mélyre készítik, hogy több salakréteg is egymásra önt-

hető legyen. A salakágyakat a mihamarabbi kitermelés érdekében vízzel hűtik. A nem kel-

lően kiszárított salakágy az újabb ráöntésnél robbanást okozhat, ezért az öntést és a felsze-

dést vagy több elkülönített salakágyban végzik, vagy egy nagy gödör különböző részeit 

felváltva használják. A gödörbe öntést követően a még meleg salakágyat feltörik és vago-

nokba rakják. A feltörést bagger vagy gradal munkagépek végzik. 

 

2.2. Granulált salak gyártása 

A nagyolvasztói eredetű salakok gyors hűtésekor új, hidraulikus tulajdonságú anyagot ka-

punk. A granulálás elvét 1853-ban Cunningham fedezte fel. Kezdetben az anyagkezelést 

megkönnyítő módszernek tekintették és a kapott apró salakot később összekeverték a ha-

gyományosan gyártott darabossal. A granulálás akkor indult rohamos fejlődésnek, amikor 

a német Langen 1862-ben felfedezte a granulált salak igen előnyös hidraulikus tulajdonsá-

gait. A granulálás lényege, hogy a nagy kinetikai energiájú, és nagy mennyiségű erős víz-

áram kb. 0–4 mm-es részecskékre porlasztja a folyékony salakot, mely ezáltal gyorsan, 

kristályosodás nélkül hűl és üvegesen dermed meg. Ezáltal a salak jelentős hidraulikus 

tulajdonságokra tesz szert.  

A jelenleg uralkodó eljárás során a folyékony salakot granuláló malomban sok vízzel hű-

tik. A víz hatására a salakszemcsét termikus és mechanikai hatások érik. Az üveges derme-

déshez szükséges hűtés kritikus értéke kb. 500 oC/s. Ennek során a kristályosodási energia 

sem szabadul fel, hanem az anyagba befagy és az utólagos kezelések során, mint hidraulikus 

energia szabadul fel. A salakot érő másik jelentős hatás mechanikai jellegű, melynek hatására 

a salakszemcsék berepedeznek, és apró szemcsékre esnek. 

A Dunaferrben egy U alakú, ún. granuláló tálban végzik, melynek három oldalán több 

csatornából érkező erős vízszintes vízáram porlasztja és ragadja magával a kezdetben még 

folyékony nagyolvasztósalakot. A granulálás szokásos vízfelhasználása 8–10 m3/t. A vizes 

medencéből eltávolított porszerű granulált salakot deponálás alatt víztelenítik.  

Ha az ilyen salakot 0–100 μm frakcióméretre őrlik, akkor kiváló portlandcement- és ko-

hósalakcement-adalék gyártható belőle.  

A nagyolvasztói salakok egyik legmodernebb feldolgozási technológiája az ún. száraz 

granulálás, melyet Japánban fejlesztettek ki. Ennek során a salakot sűrített levegővel por-

lasztják. A módszer fő jellemzői:  

‒ az olvadt salakban lévő hő 81,3%-a a gőzelőállításra visszanyerhető, 

‒ a granulált salak megközelítőleg gömb alakú, átmérője kisebb, mint 3 mm, 

‒ a granulált salak nagyon kicsi szétmállási hajlamot mutat,  

‒ a salak fizikai tulajdonságai széles körű felhasználást biztosítanak a terméknek (szem-

cseszóró anyag, beton adalékanyag, formázó anyagként stb.)  
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Az eljárás kulcsberendezése a légfúvásos granuláló egység. A légfúvókák a salakcsatorna 

alól felfelé fúvó főfúvókából, az oldalfúvókából és a felső fúvókából áll. Az utóbbi két fú-

vóka megakadályozza a salakrészecskék oldalirányú és felfelé irányuló szétrepülését. A le-

vegő mennyiségét, sebességét és kilépési szögét külön-külön szabályozzák. Átlagos szem-

csemérete 0,3 és 2,5 mm közötti. 

A légfúvással granulált salak az alábbiakkal jellemezhető: 

‒ sűrűsége 1,3-szorosa a normál homokénak, kissé nagyobb a természetesen hűtött sa-

lakénál, 

‒ vízelnyelési képessége fele a hagyományosan hűtöttének, a normál homokénak két-

szerese, 

‒ a salak gömb alakjából fakadóan a granulált salak csúszó határszöge nagyon kicsi (14º). 

 

2.3. Habosított salak gyártása 

Habosítás során a folyékony salakot kevés vízzel keverik, melynek során a salak dermedése 

nagy tömegben, de habzó állapotban megy végbe. A dermedés során fejlődő gőzök a salakot 

felfújják. A felfújt salakból megdermedt salak elég szilárd, azaz rideg, de nehezen törik szét. 

A salak állapota a kezelés után porózus állagú kb. 50%-ban üvegesedett termék lesz, 

melyre az expandált salak kifejezés is használatos.  

Habsalak képzésére nem minden kohósalak alkalmas. Először is kellően meleg, jól híg-

folyós salakokra van szükség. Ezen belül a bázikus salakok felhabzanak és felhasználás során 

könnyen morzsolódnak. A kellően szilárd habsalak gyártásához savas, forró salak szükséges.  

A habosításra szolgáló berendezések közül lényeges a habosító kerék és a habosító tál. 

Tálban való habosításkor a lapos tálba alulról nagynyomású vizet fecskendeznek. A habzó 

salak lehűlése után a lehűlt salakot vasúti kocsiba buktatják.  

A habsalakot lehűlés után aprítják és osztályozzák. Törésre a hengeres törő felel meg 

legjobban, mert ennél képződik a legkevesebb apró anyag. A kapott anyagot 0–3; 3–12 és 

12–25 mm-es frakcióra osztályozva szállítják ki. A habsalak legfontosabb tulajdonsága a 

nagy, mintegy 30–70%-os porozitás. A porozitás nehézkes meghatározása helyett a termék 

minőségét a litersúllyal jellemzik. A különböző habsalakok litersúlya 0,20–0,90 kg/l. A kis 

térfogatsúllyal párosuló kis hővezető képesség kiválóan alkalmassá teszi az anyagot a köny-

nyített betonok előállítására. 

 

3. A SALAKOK FELHASZNÁLÁSA 

A nagyolvasztói és acélgyártási salakok széles körben felhasználhatók. A felhasználási terü-

letek között meg kell említeni az útépítési, vízépítési, talajjavítási célú felhasználást, vagy a 

salaktéglák, illetve hőszigetelő paplanként való salakgyapot felhasználást. Fenti célokra egy-

aránt alkalmas a salakkő és a granulált salak is. A nagyolvasztói salak legjövedelmezőbb 

felhasználását azonban a granulált salak cementipari célokra való felhasználása jelenti. Je-

lenleg a Dunaferr társaság mintegy 50-50%-ban állítja elő és értékesítési a két terméket. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Dunaferr salak-feldolgozóművének áttekintése után megállapítható, hogy az alkalmazott 

technológia alkalmas az értékesebb salaktermékek előállítására. A salakkőről a granulált sa-

lakra történő fokozottabb áttérés elsősorban az alkalmazott kohójárat-szabályozás sikerén 

múlik. A granulált salak legelőnyösebb felhasználására a cementgyártást tartom. 
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C45 ÉS W302 KARBONITRIDÁLT ACÉLOK MIKROSZERKEZETI ÉS 

MECHANIKAI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

SÁLYI ZSOLT1 – VERES ZSOLT2 – BENKE MÁRTON3 

 

 
Jelen cikkben ötvözetlen C45 és erősen ötvözött W302-es acélok karbonitridálása utáni mikroszerkezeti 

és mechanikai vizsgálatok kerültek részletezésre. A karbonitridáló hőkezelés előtt az acélok nemesítő 

hőkezelést kaptak, majd ammónia, szén-dioxid és nitrogén gázkeverék bevezetésével 550 °C-on 6 órás 

kezelési időt alkalmazva megtörtént a próbatestek karbonitridálása. A hőkezelés hatására kialakuló fá-

zisok beazonosítása röntgendiffrakciós módszerrel (XRD) történt meg. A mikroszerkezet vizsgálatok 

optikai mikroszkóppal (OM) és pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) valósultak meg. A nitridréteg, 

a diffúziós zóna és az alapszövet keménysége Vickers mikrokeménység-méréssel lett mérve. A vizsgá-

latok eredményeinek megfelelően az XRD-analízis főleg a Fe2-3N, Fe4N és az αFe reflexióit mutatták. 

A nitrid réteg 2,3-szor vastagabb C45-ös acélon a W302-es acélhoz képest, ugyanis a diffúziós zónában 

feldúsuló ötvöző fémek nitridjei és karbidjai lassítják a N diffúzióját. A C45-ös acél diffúziós zónája 

közel négyszerese a W302-es acél diffúziós zónájának. Kompakt diffúziós zóna csak a W302-es acél 

esetében mutatható ki. A C45-ös acél diffúziós zónájában kizárólag a ferrit mátrixban vékony Fe3C-

lemezek alakulnak ki, egyéb karbidok, vegyületek nem mutathatóak ki. Az erős ötvözöttség miatt a 

W302-es acél diffúziós zónájában karbidképző elemek (Mo, V, Cr) dúsulnak fel, valamint ötvöző fém-

nitridek egyaránt keletkeznek. C45-ös acél esetében a karbonitridálással kialakított nitridréteg 2,2-sze-

rese az alapanyag átlagos keménységének. Ez az érték a W302-es acél esetében csupán 1,6-szoros ke-

ménységnövekedést jelent. Kisebb eltérés mutatkozik a diffúziós rétegek keménységében, C45-ös acé-

lon a diffúziós réteg 1,5-szer keményebb, mint az alapszövet, míg ugyanez az érték a W302-es acél 

esetében 1,3-szoros. 

Kulcsszavak: karbonitridálás, C45, W302, mikroszerkezet-vizsgálat, keménység 

 

 

BEVEZETÉS 

A termokémiai hőkezelések a hőkezelési eljárások azon csoportja, amely során az acél alkat-

rész, vagy szerszám felületét néhány μm, esetleg mm-es vastagságban különböző kémiai reak-

ciókkal módosítják, azonban a kémiai összetétel a darab belsejében nem változik meg. Az ilyen 

típusú kezelések alkalmazása rendkívül széles körű, és ipari körülmények között is megva-

lósítható. Az igény a felületmódosító eljárásokra egyre inkább növekedő tendenciát mutat, 

ezeknek a kezeléseknek egy részét képezik a termokémiai hőkezelések is. A kopásállóság, 

keménység, valamint a savakkal, lúgokkal és különböző agresszív közegekkel szembeni el-

lenállóság a különböző iparágak által leginkább elvárt tulajdonságok. 
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Ilyen termokémiai hőkezelés például a nitridálás, cementálás, boridálás, allitálás valamint 

a szilikálás. Az eljárások különböző közegben végezhetők el, így megkülönböztetünk szilárd 

(por), folyadék- (olvadék, sóolvadék), gáz-, valamint plazmaközegű termokémiai hőkezelé-

seket. Az eltérő közegű technológiák a termokémiai réteg paramétereit (rétegvastagság, ke-

ménység, kopásállóság, tömörség) is változtatják. Az acél különböző ötvözőelemei és azok 

mennyisége is jelentősen befolyásolja a felületen kialakuló réteg vastagságát, valamint ke-

ménységét [1–4]. 

Az iparban a leggyakrabban alkalmazott termokémiai felületmódosító eljárás a cementá-

lás után mind szerszámacélok mind pedig szerkezeti acélok felületi kezelésére a nitridálás, 

az egyszerűsége, valamint költséghatékonysága miatt. A nitridréteg kiváló mechanikai tulaj-

donságának megfelelően növelhető a darab felületi keménysége és kopásállósága, így erős 

abrazív kopásnak kitett alkatrészeknél, szerszámoknál gyakran alkalmazható felületkezelési 

eljárás [5]. Széles körű ipari alkalmazását többek között az segítette elő, hogy a hőkezelés 

viszonylag kicsi hőmérsékleten, akár ferrit-perlites állapotban is elvégezhető. A szerkezeti 

deformációk ezért egyáltalán nem, vagy jóval kisebb mértékben jelentkeznek, mint más fe-

lületszilárdító eljárások esetén. Nitridáláskor azonban csak akkora a térfogat-növekedés mér-

téke, amennyit a felületi rétegbe beépülő nitrogén okoz. Ez gyakorlatilag elhanyagolható mé-

retváltozást jelent, aminek vastagsága ráadásul pontosan szabályozható, sőt kiszámítható a 

nitridálási paraméterek helyes megválasztásával [6]. A kemencében lezajló technológiai fo-

lyamat kémiai reakciók eredményeként jön létre, ugyanis a molekuláris nitrogén képtelen a 

felületbe diffundálni, ezért azt elemi állapotba kell hozni ahhoz, hogy a termikus diffúzió 

megtörténjen a felület és a közeg között. Az elemi nitrogén a fématomokkal erős, kovalens 

jellegű kötést képez, különböző nitrogénvegyületeket kialakítva a felületi rétegben, növelve 

a kopásállóságot, keménységet és a korrózióállóságot. A termokémiai hőkezelés eredménye 

egy heterogén szövetszerkezet, ami a felülettől a mélyebb rétegek felé haladva nitrogénben 

egyre szegényebb lesz [6, 7]. Ötvözetlen acélok esetén ɛ, γ’ és αN fázisok követik egymást, 

(ahol ɛ – Fe2-3N, γ’ – Fe4N, αN = nitroferrit). Ötvözött acéloknál ugyanezek a fázisok is ki-

mutathatók, viszont kiegészülnek még a nitridképző ötvözők nitridjeivel, illetve komplex 

nitridekkel. Ezek a nitridképzők azonban nem a külső vegyületi zónában, hanem a köztes 

diffúziós zónában fejtik ki keménységnövelő hatásukat [6]. 

A karbonitridálás folyamata nagyon hasonlít a nitridáláshoz, azonban a kemencetérbe ve-

zetett szén-dioxiddal, mint egy plusz közeggel számolni kell. A gáz körülbelül 2–5 V/V%-

ban van jelen, így az ammónia bomlása során keletkező hidrogénnel kémiai reakcióba lép.  

A reakció lejátszódásakor a hidrogén parciális nyomása csökken, ezzel pedig növelhető a 

nitridálási potenciál, még inkább gyorsítható a nitrogén-adszorpció, így a hőkezelés ideje 

lerövidíthető [8–10]. 

Jelen kutatás a gázkarbonitridálással ötvözetlen (C45) valamint ötvözött (W302) acélo-

kon kialakított felületi réteg mikroszerkezeti és mechanikai vizsgálatára koncentrál. 

 

1. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

A vizsgálatainkhoz C45 és W302 acél alapanyagokból 17 × 12 × 5 mm méretű, téglatest 

alakú próbatestek kerültek kimunkálásra. A kísérletekhez alkalmazott acélok kémiai össze-

tételét az 1. táblázat szemlélteti. A próbadarabok nemesítő hőkezelésen mentek keresztül, 

hogy előkészítsük az anyagot az ezt követő termokémiai hőkezelésre. A nemesítés mindkét 

acél esetében a következő paraméterek: Az edzési hőmérséklet 860 °C, ideje pedig 30 perc 

volt. Ezt követte a próbatestek áramló olajban történő edzése, majd egy 600 °C-os megeresz-
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tés egy órán keresztül levegő atmoszférában. A nemesítés után a darabok felületéről a dekar-

bonizálódott réteg síkköszörűvel eltávolításra került. A mintageometria kialakítása után a da-

rabokat alkohollal megtisztítottuk a mintakivágás, forgácsolás, valamint köszörülés során fe-

lületre tapadt olajos szennyeződésektől. A tisztítási eljárást követően az acél próbatestek kar-

bonitridálása következett. Az acél próbatestek gáznitridálása SLR-5 típusú nitridáló kemen-

cében ammónia, szén-dioxid és nitrogén gázkeveréket alkalmazva 550 °C-on 6 órás kezelési 

idővel valósult meg. A technológiai térbe vezetett gázok térfogatárama a következők voltak: 

N2 – 200l/h, NH3 – 200l/h, CO2 – 15l/h. A N2 és NH3 térfogat-százalékos arányának beállítá-

sával a Lehrer-diagram szerint a kialakuló szövetelemek meghatározásra kerültek (1. ábra). 

A termokémiai hőkezelést követően a nitridált réteg mikroszerkezeti és mechanikai vizsgá-

lata következett. Először a rétegek roncsolásmentes vizsgálata, a keletkező fázisok beazono-

sítása ment végbe röntgendiffrakciós fázisazonosítással Bruker D8 Advanced típusú beren-

dezéssel Co-Kα-sugárzást alkalmazva. A termokémiai rétegek mikroszerkezete Zeiss Axio 

Imager M1m típusú optikai mikroszkóppal, valamint Zeiss EVO MA10 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóppal lett vizsgálva. A nitridréteg és a diffúziós zóna vastagságának meg-

határozása szintén SEM segítségével valósult meg. A rétegek keménységének megállapítá-

sára Instron Tukon 2100 B mikrokeménységmérő berendezéssel 0,05 kg terhelőerőt alkal-

mazva Vickers típusú keménységmérés történt. A nitridréteg jellemzése felületi keménység-

méréssel, a diffúziós zóna keménysége annak közepén mért tíz keménységmérés átlagolásá-

val ment végbe. 

1. táblázat 

A felhasznált acélok kémiai összetétele (m/m%) 

C45 

C Si Mn Cr Mo Ni V W Co Egyéb 

0,45 0,3 0,7 – – – – – – S = 0,03 

W302 

0,39 1,10 0,40 5,20 1,40 – 0,95 – – – 

 

 

 

1. ábra 

Lehrer-diagram [6] 

Ammóniatartalom 
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2. EREDMÉNYEK 

2.1. Röntgendiffrakciós vizsgálat 

A röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményeit karbonitridált C45 és W302-es acélon az 2. 

ábra szemlélteti. A spektrumokon látható a kialakuló ɛ (Fe2-3N) és γ’ (Fe4N) fázisok reflexiói, 

illetve az alapanyagok α vas reflexiója. További vegyületekről nem érkezett reflexió. 

 

 

2. ábra 

A karbonitridált acélminták diffraktogramja 

 

2.2. Mikroszerkezet-vizsgálat 

A 3. ábra a próbadarabok keresztcsiszolatáról készült optikai és pásztázó elektronmikroszkó-

pos felvételeit mutatja. 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 

3. ábra 

Optikai és pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a) a nitridréteg kétfázisú szerkezete és 

az Fe3C-lemezek a ferrit mátrixban C45-ös acélon b) megkülönböztethető zónák W302-es 

acélon c, d) a nitridréteg és a diffúziós zóna vastagsága 

A karbonitridált C45-ös acél optikai mikroszkópos felvételén jól látható a nitridréteget alkotó 

külső Fe2-3N és alatta a Fe4N-fázis. Ez a jellemzően kétfázisú vegyületi réteg a W302-es acél 

esetében alig, vagy egyáltalán nem különíthető el. Egymástól jól megkülönböztethető zónák 

inkább a W302-es acélnál jelennek meg, ahol a nitridréteg alatt egy diffúziós zóna figyelhető 

meg, ez alatt pedig az acél alapszövete. Diffúziós zóna a C45-ös acélnál is kimutatható, azonban 

az lényegesen eltérő szerkezetét és vastagságát tekintve is. Itt a diffúziós zónát főleg a ferrit 

mátrixban kialakuló vas-karbid (Fe3C) lemezek alkotják, valamint a perlit. Ez a vas-karbid-

lemezekben dús réteg a karbonitridáláskor a kemencetérbe juttatott CO2- és N2-gázok kémiai 

reakciója után keletkező aktív C formájában képes beépülni az acélba és kialakítani a vas-kar-

bid-vegyületfázisokat. A diffúziós réteg vastagsága kb. 325 μm, alatta pedig már csak az acél 

ferrit-perlites szövete látható. A diffúziós réteg vastagsága W302-es acélon 82 μm vastag. Lé-

nyegesen vékonyabb nitridréteg alakul ki a W302-es acélon, ugyanis a diffúziós zónában fel-

dúsuló ötvöző fémek nitridjei és karbidjai lassítják a N diffúzióját, így ugyanolyan nitridálási 

paraméterek mellett W302-es acélon 9 μm, míg C45-ös acélon 21 μm vastagságú vegyületi 

réteg alakul ki. Ebből a diffúziós gátból adódóan a nitridréteg 2,3-szor vastagabb C45-ös acélon 

a W302-es acélhoz képest. A W302-es acélon kialakuló diffúziós zóna összetételének megál-

lapítása érdekében EDS-elemzés történt a nitridrétegben, a diffúziós zónában, valamint az alap-

szövetben egyaránt. Az EDS-elemzés eredményét a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat 

EDS-összetétel-táblázatok a W302-es acél különböző zónáiról 

Elem m/m% atom% 

N 3,55 12,7 

Si 1,48 2,63 

Mo 2,6 1,36 

V 0,88 0,86 

Cr 5,17 4,98 

Mn 0,68 0,62 

Fe 85,65 76,85 

Karbonitrid réteg 

Elem m/m% atom% 

N 2,24 8,33 

Si 1,44 2,67 

Mo 3,48 1,88 

V 2,07 2,11 

Cr 7,29 7,29 

Mn 0,84 0,8 

Fe 82,63 76,91 

Diffúziós zóna 

Elem m/m% atom% 

N 0,99 3,81 

Si 1,36 2,6 

Mo 2,55 1,43 

V 1,34 1,42 

Cr 5,71 5,9 

Mn 0,73 0,72 

Fe 87,32 84,12 

Alapszövet 
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Az EDS-elemzés kimutatta, hogy a W302-es acél diffúziós zónájában valamennyi kar-

bidképző ötvöző feldúsul (Mo, V, Cr, Mn), mely elemek közül egyesek nitridképzők is (Mo, 

V, Cr). Az elemzés arra is rávilágít, hogy a rétegben N is található, ami arra utal, hogy ebben 

a zónában az ötvözőfém-karbidok mellett ezen fémek nitridjei is megtalálhatók. Az EDS-

elemzés ugyan nem ad pontos eredményt a N-ról azonban annak arányáról elegendő infor-

mációt szolgáltat a különböző zónákban. A legtöbb nitrogén természetesen a nitridált réteg-

ben mérhető, azonban érdekes, hogy a Cr mennyisége a nitridrétegben és az alapszövetben 

közel azonos, míg a vegyületi zóna V tartalma a diffúziós zónához és az alapanyaghoz képest 

is lényegesen kisebb. A Si- és az Mn-elemek eloszlásában nem tapasztalható szignifikáns 

eltérés az acél különböző rétegeiben, így ezek az elemek a karbonitridálás során sem a 

nitridrétegben, sem pedig a diffúziós zónában nem dúsulnak fel jelentősen. 

 

2.3. Keménységmérés 

A karbonitridált acélok szövetszerkezeti felvételein beazonosított három zónában végzett ke-

ménységmérés eredményét a 3. táblázat foglalja össze. Az adott zónák, rétegek keménysége 

tíz keménységmérési pont eredményének átlagából adódik. A vegyületi réteg keménységé-

nek mérése a felületen, míg a diffúziós zóna és az alapszövet keménységmérése a mintada-

rabok keresztcsiszolatán történt meg. 

3. táblázat 

Vickers-keménységmérés a nitridált acélok három zónájában 0,05 kg terhelést alkalmazva 

C45 W302 

Vegyületi 

réteg 

Diffúziós 

zóna 

Alapszövet Vegyületi 

réteg 

Diffúziós 

zóna 

Alapszövet 

580 379 265 973 756 700 

670 354 274 1175 985 663 

580 355 243 1127 1009 685 

485 298 216 1097 949 677 

592 388 276 1447 985 670 

411 337 212 925 961 731 

468 344 284 903 925 723 

476 407 199 1081 820 731 

444 392 220 1025 764 670 

663 361 292 924 849 656 

átl.: 537 átl.: 362 átl.: 248 átl.: 1077 átl.: 900 átl.: 691 

 

 

A két vizsgált acél alapszövetének keménységét összehasonlítva kimutatható, hogy a C45-ös 

acél átlagkeménysége 248 HV, míg az erősen ötvözött W302-es acél ennél 2,8-szor kemé-

nyebb, köszönhetően az erős ötvözöttségnek. Tovább vizsgálva a diffúziós zóna keménysé-

gét az mindkét acél esetében jelentősen keményebb az alapszövethez viszonyítva. A C45-ös 

acél diffúziós zónájában a vas-karbid-lemezek okozzák a jelentősebb keménységnövekedést. 

A keménységnövekedés a W302-es acél diffúziós zónájában még inkább érvényesül, azon-

ban itt már az ötvözőelemek nitridjei fejtik ki keménységnövelő hatásukat, a vegyületi ré-

tegbe juttatott többletkarbon csak még keményebbé teszik az acélt. Közvetlenül a külső 
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nitridréteg keménységét vizsgálva megállapítható, hogy az erősen ötvözött W302-es acél fe-

lületén 1077 HV keménységű nitridréteg alakul ki, míg a nitridréteg keménysége az ötvözet-

len C45-ös acélon ennek csaknem fele, 537 HV. Ha anyagspecifikusan tekintünk a karbo-

nitridálás keménységnövelő hatására elmondható, hogy a karbonitrid réteg 2,2-szer kemé-

nyebb a C45-ös acél felületén, mint annak alapszövete. Ugyanez az érték a W302-es acélnál 

1,6-szoros. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eredmények ismeretében az alábbi következtetések vonhatók le: 

(1) A karbonitridált C45 és W302 típusú mintákon végzett XRD-vizsgálatok a ε, γ’ és az 

αFe reflexióit mutatták. 

(2) A nitridréteg körülbelül 2-szer vastagabb C45-ös acélon a W302-es acélhoz képest, 

ugyanis a diffúziós zónában feldúsuló ötvöző fémek nitridjei és karbidjai lassítják a N diffú-

zióját a W302-es acélban. 

(3) A C45-ös acél diffúziós zónája közel négyszer vastagabb a W302-es acél diffúziós 

zónájához viszonyítva. Jól elkülöníthető diffúziós zóna csak a W302-es acél esetében mutat-

ható ki. 

(4) A C45-ös acél diffúziós zónájában kizárólag a ferrit mátrixban kialakuló vékony 

Fe3C-lemezek alakulnak ki a gáztérben képződő aktív C miatt, egyéb karbidok, vegyületek 

nem mutathatóak ki. Az erős ötvözöttség miatt a W302-es acél diffúziós zónájában karbid- 

és nitridképző elemek (Mo, V, Cr) dúsulnak fel, valamint ötvözőfémek komplex nitridjei is 

egyaránt keletkeznek. 

(5) C45-ös acél esetében a karbonitridálással kialakított nitridréteg 2,2-szerese az alap-

anyag átlagos keménységének. Ez az érték a W302-es acél esetében csupán 1,6-szoros ke-

ménységnövekedést jelent. Kisebb eltérés mutatkozik a diffúziós rétegek keménységében, 

C45-ös acélon a diffúziós réteg 1,5 szer keményebb, mint az alapszövet, míg ugyanez az 

érték a W302-es acél esetében 1,3-szoros. 
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AZ ISD DUNAFERR ZRT. ACÉLGYÁRTÁSI FOLYAMATÁBAN  

MEGJELENŐ ZÁRVÁNYOK VIZSGÁLATA 
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Napjainkban az acélipar újra fellendülőben van. Mind az Európai Unió, mind Magyarország acélfel-

használása növekszik. Az Európai Unió egyre szigorodó előírásai azonban megkövetelik a CO2-kibo-

csátás csökkentését. Ennek egyik lehetséges módja, ha a termelés során keletkező saját hulladékot (se-

lejt arányt) csökkentjük, a termelést pedig a minőségi termékek irányába toljuk el. Mivel az acélgyártás 

során elkerülhetetlen a zárványok kialakulása ezért ezeket minél korábban fel kell tárni, és az így ke-

letkező selejtek számát csökkenteni. 

Kulcsszavak: zárvány, acélgyártás, kialakulás, folyamat, dezoxidáció 
 

 

BEVEZETÉS 

Napjainkban az acélipar újra fellendülőben van. Mind az Európai Unió, mind Magyarország 

acélfelhasználása növekszik, azonban az Európai Unió egyre szigorodó környezeti direktívái 

megkövetelik, hogy a gyártók a környezetszennyező anyagok fajlagos kibocsátási értékeit 

egyre alacsonyabb szintre szorítsák. A fajlagos CO2-csökkentés egyik lehetséges módja, ha 

a termelés során keletkező saját hulladékot (selejt arányt) csökkentjük, a termelést pedig nem 

a mennyiségi, hanem a minőségi termékek irányába toljuk el. Mivel az acélgyártás során 

elkerülhetetlen a zárványok kialakulása, ezért ezeket a zárványokat nem mindegy milyen fá-

zisban és a termelés mely pontján sikerül azonosítani, vagyis minél korábban azonosítható 

egy zárvány (és leminősülés), a további feldolgozás (pl. továbbhengerlés) és ahhoz szükséges 

energiamennyiség (közvetetten CO2-kibocsátás) szükségtelenné válik. 

Másik aspektusból nézve belátható, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő járműipari 

alapanyagok követelménye a teljesen zárványmentes termék. Mivel az acélgyártás és az ön-

tés egy rendkívül összetett és sokváltozós technológiai folyamat, amely során sok technoló-

giai lépésben és helyen keletkezhet zárvány, ezért az acél tisztaságának gazdaságos javítása 

a kohászati folyamatok egyik legfontosabb feladata. A vevői igények is egyre inkább azt 

mutatják, hogy a számuk minimalizálásának érdekében kiemelten fontos ezzel a témával fog-

lalkozni, azonban mint tudjuk, zárvány nélkül nincs acél, elkerülhetetlenül megjelennek, és 

ezzel rontják azok mechanikai tulajdonságait. 

 

1. ZÁRVÁNYOK KIALAKULÁSA, MORFOLÓGIÁJA, OSZTÁLYOZÁSA 

A zárványok az acélban nem oldódó olyan vegyületek, amelyek egyik alkotója fémes (vas, 

vagy ötvözője), a másik pedig nemfémes (oxigén, kén, nitrogén) elem [1]. 

Röviddel a dezoxidálószer beadagolását követően zárványcsírák alakulnak ki és gyorsan 

növekedésnek indulnak. A zárványok miután elértek egy bizonyos méretet, az acél turbulens 

áramlása miatt ütköznek, egymáshoz tapadnak, így méretük növekszik. 
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A zárványok kialakulásának a folyamatát szemlélteti az alábbi ábra. 

 

1. ábra 

Zárványképződés az acélgyártás és a folyamatos öntés során [2] 

Az acélolvadék és a zárványok közötti sűrűségkülönbség, illetve a zárványok buborékhoz 

való kapcsolódása, valamint az üstben lévő olvadékáramlás miatt a nagyobb zárványok a 

salakfázisba flotálódnak. A kis méretű zárványok az acélolvadékban maradnak szuszpenzá-

lódva, amelyek közül néhány a salakfázisba vagy a tűzálló falazatra jut, és ott megkötődik 

[3]. 

 

1.1. Zárványok osztályozása eredet szerint 

A zárványokat több szempont szerint osztályozhatjuk. Az egyik lehet az eredet szerinti osz-

tályozás, amely alapján beszélhetünk külső és belső eredetű zárványokról. A külső (exogén) 

eredetű zárványok az acélgyártás során, a tűzálló falazatból, és az acélgyártás kísérőanyaga-

iból, továbbá öntés során fedő-, illetve öntőporból kerülhetnek az acélba. Ezek a zárványok 

a nagy méretük miatt könnyen eltávolíthatók az acélfürdőből [1] [4]. 

A belső (endogén) eredetű zárványok a gyártási folyamat során képződnek. Legnagyobb 

részük a dezoxidációs folyamatból származó oxidzárvány. A dezoxidáció az acélgyártási fo-

lyamat szükséges velejárója. A jelenség dezoxidációval küszöbölhető ki [1] [4]. 

 

1.2. Zárványok osztályozása kémiai összetétel szerint 

Az acélt terhelő zárványokat azonban nemcsak eredet szerint csoportosíthatjuk, hanem ké-

miai összetétel szerint is. Kémiai összetétel szerint megkülönböztetünk oxidokat, szulfidokat, 

nitriteket, karbidokat, foszfidokat, illetve komplex zárványokat. Ezek közül az oxid-, illetve 

a szulfidzárványok a legkárosabbak. A zárványképződés akkor lehet hasznos része az acél-

gyártási folyamatnak, ha a reakciótermékeket el tudjuk távolítani az acélból, ami nem minden 

acélgyártási és finomítási eljárás esetén sikeres [1] [4]. 
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1.3. Zárványok morfológiája 

Az alumínium-oxid-zárványok alakja függ a kristálytani alaktól, a növekedés feltételeitől és 

a szennyezők jelenlététől [1]. 

Az alumíniummal végrehajtott dezoxidáció során keletkezett Al2O3 zárványok igen vál-

tozatos formában találhatók az acélban. Lehetnek gömbszerű alumínium-oxidok, soklapúak, 

lemezszerűek, dendritek vagy fürtök. A kutatások szerint a zárványok mérete és alakja a 

fürdő oxigéntartalmától, hőmérsékletétől, alumíniumtartalmától és a gázöblítés időtartamától 

függ. A magas oxigéntartalmú acélfürdőben a dendritek és a soklapú zárványok képződésére 

lehet számítani, a fürdő oxigéntartalmának csökkenésével a gömbszerű alumínium-oxidok 

kialakulása a leginkább valószínű [1] [5]. 

A dendrites és juharlevélszerű zárványok többsége a dezoxidáció első lépcsőjét követően 

alakul ki. Nagy méretük miatt könnyen a salakfázisba flotálódnak. A dendrites, juharlevél-

szerű, illetve a poligonális zárványokat elsődleges zárványoknak tekinthetjük, mivel ezek 

mérete nem változik a hűtés sebességének változásával. A gömbszerű zárványok másodlagos 

zárványok, mivel méretük a hűtési sebesség függvényében változik, tehát nem az olvadékban 

alakulnak ki. Azok a zárványok, amelyek a kristályosodás vége felé keletkeznek, már nem 

tudnak növekedni [1]. 

 

2. LEMINŐSÍTETT TERMÉKEK VIZSGÁLATA OPTIKAI ÉS ELEKTRON- 

MIKROSZKÓP SEGÍTSÉGÉVEL 

Az ISD Dunaferr Zrt. rendelkezésemre bocsátott nagyobb mennyiségű leminősített hengerelt 

acéllemezt, melyek a Cognex-vizsgálaton nem mentek át. A kivágás, illetve az előkészítések 

után optikai vizsgálatnak vetettem alá, melyeken az alábbi anomáliákat észleltem. A vizsgá-

latokat kb. 80 lemezdarabon végeztem, de bemutatására a terjedelem miatt nem térek ki, in-

kább csak egy-egy mintát a jellegzetessége miatt mutatok be. 

 

 

2. ábra 

Hengerelt acéllemezben megjelenő soros Al2O3-zárvány (N = 100× és N = 200×) 

Optikai mikroszkópos vizsgálat során detektált, alumíniummal végrehajtott dezoxidáció so-

rán keletkezett Al2O3-zárvány behengerlés a felület közelében 100, illetve 200×-os nagyítás-

ban (lásd 2. ábra). Ugyanis az alumínium-oxid-zárványok az acél hengerlése során összetö-

rődnek és hosszanti sorokba rendeződnek. 
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3. ábra 

Hengerelt acéllemezben megjelenő szulfid zárvány (N = 100× és N = 200×) 

A mikroszkópos vizsgálat során detektált, szulfid zárványok, melyek a kéntelenítés után az 

acélban maradt kénnek és az acélban lévő mangánnak a reakciójából jön létre lehűlés közben 

(lásd 5. ábra). 

Mivel az optikai mikroszkóppal csak valószínűsíteni lehet a hiba okát, ezért további vizs-

gálatok elvégzése vált szükségessé. Néhány zárvány esetén EDAX-analízist is végeztem, a 

reflexiós csúcsokból meg lehetett határozni a zárvány főbb alkotóelemeit. 
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4. ábra 

Melegen hengerelt és leminősített acéllemezben látható Al2O3-zárvány 

 

 

5. ábra 

2018. évi meleghengerműben észlelt acélműi eredetű leminősítések 

 

A vizsgálataim során egyértelműen kiderült, hogy kiemelten fontos a zárványok csökkenté-

sével, valamint eltávolításával foglalkozni, mivel az ISD Dunaferr Zrt.-ben a 2018. évi me-

leghengerműben észlelt acélműi eredetű leminősítések 56%-át zárványok okozták. Ezek 

csökkentése érdekében az ISD Dunaferr Zrt. öntőpor kísérletekbe kezdett. 
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KONKLÚZIÓ, KÖVETKEZTETÉSEK, JÖVŐBELI CÉLOK 

Az acélgyártás és az öntés egy rendkívül összetett és sokváltozós technológiai folyamat. 

Az acél tisztaságának gazdaságos javítása a kohászati folyamatok egyik legfontosabb fel-

adata. Hiszen az egyre növekvő vevői igények (pl. autóipar) csak kis zárványtartalmú tiszta 

acélokkal valósulhat meg. 

A mai nehéz gazdasági helyzetben nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a zárványok 

kialakulási metódusával, valamint csökkentési lehetőségeivel. Ha gazdaságosan tudjuk csök-

kenteni a leminősítések számát, az nagyban javítja a versenyképességünket, valamint hozzá-

járul a járműipari felhasználású acélok gyártási lehetőségének kivitelezéséhez egyaránt, ezért 

a jövőre tekintve kiemelten fontos a zárványok csökkentésével foglalkozni. 

Néhány javaslat a zárványok jövőbeli csökkentésére: 

− A nyersvas kohón kívüli kéntelenítése. 

− Jó minőségű betétanyagok (tiszta hulladék). 

− Csapoláskor a primer konvertersalak visszazárása. 

− Nagy üstben szekunder salakképzés szintetikus salakkal. 

− Értékesebb, nagyobb tisztaságú ötvöző anyagok beszerzése. 

− Magas minőségű tűzálló anyagok használata. 

− Bramma hibákat detektáló berendezés üzembe állítása a FAM-on. 

− Zárványvizsgáló szimulációs modellek fejlesztése, pl. virtuális szélsőérték analízis. 
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