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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

Tantárgy neve: 

ÖNTÖTT ÖTVÖZETEK FÉMTANA 

 

Tantárgy Neptun kódja:  

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 

Műszaki Anyagtudományi Kar,  

Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

Tantárgyelem: szakirány (Bsc) 

Tárgyfelelős: Dr. Mende Tamás docens 

Előadást tartó oktató: Dr. Mende Tamás 

Gyakorlati órákat szervező oktató: Dr. Mende Tamás 

Gyakorlati órákat tartó oktató(k): Dr. Mende Tamás (50%), Mende-Tokár Monika (50%) 

Javasolt félév: 2. tavaszi félév (4. félév) Előfeltétel: Fémtan I., Anyagszerkezettan II. 

Óraszám/hét: 2 óra előadás + 2 óra 

gyakorlat 
Számonkérés módja: aláírás-kollokvium 

Kreditpont: 4 Tagozat: Bsc nappali 

 

A tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja a gyakorlati –elsősorban alumínium– ötvözetek öntésekor, 

megszilárdulása közben lejátszódó folyamatok megismerése. A tananyag elsajátításával 

cél, hogy a hallgató tudja mi és miért történik az olvadékban, milyen szerkezet alakulhat 

ki, a különböző szövetszerkezetek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és miylen 

befolyásolási lehetőségei vannak a kristályosodásra jobb mechanikai tulajdonségok elérésé 

érdekében.  

 

A tantárgy tematikus leírása: 

Öntészetben használatos gyakorlati ötvözetek áttekintése, Alapfogalmak elméleti 

áttekintése, Két- és háromalkotós egyensúlyi fázisdiagramok, Olvadék megszilárdulása 

primer szilárdoldatként, Olvadék megszilárdulása eutektikum képződésével, A kialakuló 

szövetszerkezet befolyásolása. Szemcsefinomítás, módosítás, Nem egyensúlyi 

kristályosodás, Öntött ötvözetekben megjelenő szövetszerkezet típusok, és azok 

mechanikai tulajdonságot befolyásoló hatása, Zárthelyi dolgozat, Irányított kristályosodás 

kivitelezése a gyakorlatban, Zárványok, hibák kialakulása a szerkezetben, Az olvadék 

oldott gáztartalma, és hatása szövetszerkezetre, Nem alumínium fémek fémtana I., Pót 

Zárthelyi dolgozat írása 
 

A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 

A tantárgy felvételének előfeltétele: Fémtan I., Anyagszerkezettan II. 

Oktatási módszer: Előadások, kivetítés használatával 

 

Félévközi számonkérés módja, követelmények: 

 

Az aláírás feltételei a félév során: 

.  

 1 db zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése (elégséges szint: 50%), 

 a félévi gyakorlati munkában való folyamatos részvétel. Minden műszeres és számítási 

gyakorlatot el kell végezni. 

 a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. 

 



A tantárgy lezárásának módja: vizsga 

A vizsgáztatás módja: Írásbeli és szóbeli vizsga 

 

 

Értékelés: A vizsgán nyújtott teljesítmény az értékelés alapja 100%-ban. 

 
A félévi érdemjegy számítása: 100% vizsga érdemjegye 
 

Oktatási segédeszközök  

 

Kötelező irodalom: 

Roósz András: Fémtan I., Miskolci Egyetem, 2011, Miskolc 

Verő József – Káldor Mihály: Fémtan, Tankönyvkiadó, 1974, Budapest 

J. G. Kaufman, E.L.Rooy: Aluminium Alloys casting, ASM International 2005 

Dr. Jónás Pál, Könnyűfémöntészeti ismeretek, Miskolc, 2011 

 

Ajánlott irodalom:  
Káldor M.: Fémek és ötvözetek kristályosodása 

Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. 

Charlie R. Brooks: Nonferrous Alloys, ASM, Metals Park, Ohio, 1982 

Glicksman M. E. : Principles of Solidification 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Öntött ötvözetek fémtana   

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév 2. (tavaszi) féléve 

 

 

 Anyagmérnök BSc, II. évfolyam tavaszi félév, szakirányos tárgy 

 

Hét Előadás  

(blokkosítva 4 órás alkalmakra) 

Gyakorlat  

(blokkosítva 4 órás alkalmakra) 

1. Alapfogalmak elméleti áttekintése. Két- 

és háromalkotós egyensúlyi 

fázisdiagramok. 

 

2. Olvadék megszilárdulása primer 

szilárdoldatként.  

Csíraképződés és növekedés. 

Nem egyensúlyi szolidusz hőmérséklet. 

 

3. Mikrodúsulás kialakulása.  

Olvadék megszilárdulása eutektikum 

képződésével. Nem egyensúlyi 

eutektikum képződése. 

 

4. Duális hallgatók beszámolása a vállalati 

szakaszról (ppt előadás). A kialakuló 

szövetszerkezet befolyásolása. 

Szemcsefinomítás, módosítás. 

Balesetvédelmi oktatás 

 

5.  ÖNTÉSI GYAKORLAT 

A lehűlési sebesség hatása a kialakuló 

szövetszerkezetre. 

Szemcsefinomítás beoltó anyaggal. 

6. Oktatási szünet 

7. Irányított kristályosodás kivitelezése a 

gyakorlatban. Az olvadék oldott 

gáztartalma, és hatása szövetszerkezetre. 

Makrodúsulás kialakulása. 

 

8. Oktatási szünet 

9.  ÖNTÉSI GYAKORLAT 

Al-Si ötvözet eutektikus szövetének 

módosítása, folyamatos Sr adagolással 

(ötvözési és számolás gyakorlat) 

10. Zárthelyi dolgozat 

 

SZÁMOLÁSOS GYAKORLAT 

Lehlési görbék kiértékelése, likvidusz és 

eutektikus hőmérséklet meghatározása, 

helyi megszilárdulási idő számtása. 

11.  MIKROSZKÓPOS GYAKORLAT 

Szövetszerkezet-vizsgálat és kiértékelés 

12. Nem alumínium fémek fémtana I. 

Öntészetben használatos gyakorlati 

ötvözetek áttekintése. 

 



Zárványok, hibák kialakulása a 

szerkezetben 

13. Pót Zárthelyi dolgozat írása  

14. Konzulátciós lehetőség  

 

 

 

 

 



3. MINTA ZÁRTHELYI 

 

Zárthelyi dolgozat Öntött ötvözetek fémtana c. tárgyból  

Dátum:……………….. 

 

Név:…………………………….. 

Tankör:……………… 

 

1. Milyen csíraképződési típusokat ismersz (a képződés helyétől függően)? Készíts 

elvi ábrát, értelmezd a jelöléseket, és nevezd meg, hogy melyik csíraképződési mód 

esetében jöhet gyorsabban létre a csíraképződés. (1 + 2 pont) 

2. Határozd meg T (hőmérséklet) - Rcsíra (embrió/csíraméret) diagramban a növekedni 

képes csíraméretet (Rcsíra
*), és jelöld a csíraképződéshez szükséges T túlhűlés 

mértékét. Nevezd meg a diagramban látható görbéket! (3 + 1 pont) 

3. Rajzold fel a G (szabadentalpia) - Rcsíra (embrió/csíraméret) diagramot (likvidusz 

hőmérséklet alatti hőmérsékletre vonatkozóan). Jelöld a növekedni képes 

csíraméretet, és írd fel a növekedésre képes csíraméret meghatározására szolgáló 

egyenletet! (2 + 2 pont) 

4. Rajzold fel a G (hőmérséklet gradiens) és v (kristályosodási front haladási 

sebesség) függvényében milyen szerkezetek jöhetnek létre a szilárdoldat 

kristályosodása során! (2 pont) 

5. Ismertesd a mikrodúsulás kialakulásának folyamatát az alábbi ábrán látható c0 

koncentrációjú ötvözet esetén. Ábrázold a lehűlés során több lépésben a 

koncentráció eloszlást x (távolság) – c (koncentráció) diagramon, és jelöld a 

kialakuló mikrodúsulást. (6 pont) 

 

6. A fenti ábrán rajzold be a nem egyensúlyi szolidusz hőmérsékletet abban az 

esetben, amikor a kristályosodás eutektikum kristályosodásával ér véget. (nem kell 

megszerkeszteni, elég berajzolni!) (2 pont) 

7. Milyen lehet az eutektikum a szerkezete alapján, illetve milyen alakja lehet az 

eutektikum második fázisának? (2 pont) 

8. Al-Si ötvözetek esetén mivel lehet az eutektikus szilíciumszemcsék finomítását 

elérni? (2 pont) 



9. Milyen módszerekkel lehet megállapítani Al-Si ötvözet esetén az eutektikus 

szilícium módosítottságának mértékét? Röviden ismertesd mindegyiket. (4 pont) 

10.  Kristályosodás során a lehűlési sebesség növelése milyen hatással van a szekunder 

dendritág távolságra? (2 pont) 

 

 

 



 

 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

Nincs. 

 

A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 

 

 

 

 

Miskolc, 2017. február 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Mende Tamás     Dr. Varga László 

   tantárgyjegyző                   intézetigazgató 

 

 

 


