
Fém megmunkálás

Öntészet

homokba öntés,

preciziós öntés

kokilla öntés

Térfogat- és 

lemezalakítások

pl. kovácsolás,

hidegfolyatás,

mélyhúzás

Porkohászat

fémporok 

feldolgozása

Alapanyag



Példa: öntészet (1)
kokilla öntés



Példa: öntészet (2)
alumínium öntvények



Példa: hengerlés

Meleghengermű Szalag hengerlés hidegen   



Példa: 
lemezalkatrészek



Példa: kovácsolt 
villáskulcs



Példa: egyéb kovácsolt 
alkatrészek



Fémek öntése

Öntvény gyártás



Öntvénygyártás
 Az öntés során az olvadt fémet egy 

célszerűen kialakított üregbe, a 
formába öntik

 A megdermedt öntvény alakját, 
méretét a forma határozza meg

 Fogalmak:
– Forma: az alkatrész alakjának megfelelő 

üreg – az alkatrész negatívja

– Minta: az alkatrész méretét közelítő alak

– Az öntvényben lévő üregeket magokkal 
alakítják ki



Az öntészeti eljárások 
felosztása 

 Öntés elvesző formába

Maradó minta

Homokformába öntés

Héjformázás

 Keramikus formázás

Elvesző minta

 Kiolvadó minta (preciziós öntés)

 Elpárolgó minta

 Öntés tartós formába



A fém előkészítése

csapolás

kezelés öntés



Homokformába öntés 

 Forma anyaga: kvarchomok (8…15% 
agyaggal és adalékanyagokkal 
keverve)

 Minta: rendszerint fából készül

 Üregek kialakítása: magokkal



Formakészítés



Formakészítés

Öntés



Példák:
Homokformába öntés, öntött híd



Ősi és modern öntöde



Homokformába öntött 
darabok

 Féktuskó

 Anyaga: 
lemezgrafitos 
öntöttvas



Héjformázás 

 A minta fémből készül, amelyre agyag-
mentes homokból és műgyantából készült 
kérget égetnek rá 250…280 Co-on

 Ezt a héjat 300 Co-on kikeményítik, így 
jön létre a forma egyik fele, majd a másik

 A két felet formaszekrénybe teszik, 
körülveszik homokkal, és úgy öntik az 
alkatrészt

 Előny: pontosabb a homokformánál



Héjformázás példa



Keramikus formázás

Ez is egy héjformázási eljárás

Formázókeverék: tűzálló, iszapszerű, 

finomszemcsés cirkon-lisztből, 

alumíniumoxidból és kvarchomokból álló 

massza, melyet kötőanyaggal kevernek

Ez a keverék a mintára juttatva megköt, utána 

lánggal szárítják és 1000 Co-on izzítják, majd 

beformázzák

Formázás után öntés a héjformázáshoz 

hasonlóan



Keramikus formázás 
műveletei

Előnyök: nagyméretű, bonyolult alakú, 

pontos öntvények készíthetők nehezen 

önthető fémekből (pl. szerszámacél) is.



Precíziós öntés (elvesző formába)

 A minta viaszból készül, melyet fémformába 
sajtolva állítanak elő

 A viaszmintát etil-szilikátos kvarchomok pépbe 
mártják, és a bevonatot rászárítják a mintára

 Ezután a kérges formából 
a viaszt 180…200 Co-on kiolvasztják, majd a 
formát 900…1050 Co-on égetik

 Az így nyert formába öntenek 

 Előnyök: bonyolult alakú, viszonylag kicsi, 
pontos öntvények készíthetők



Precíziós öntés folyamata



Precíziós öntés:
modern alkalmazások



Elpárolgó mintás öntés 

 Az elpárolgó minta polisztirol 
(műanyag) hab

 Ezt a mintát beformázzák, és 
ráöntik a folyékony fémet

 A hő hatására a minta elpárolog, 
és a fém befolyik a formába

 Előnyök: egyszerű, pontos, 
bonyolult alakú, alámetszett 
formák készíthetők magok nélkül



Elpárolgó mintás öntés 
lépései



Öntés tartós formába

Elve: tartós fém formába 
történik az öntés, emiatt 
jobb a felületi minőség és a 
méretpontosság –
könnyűfémek öntése



Gravitációs kokillaöntés

 A fém kokillát több 
részből, osztottan 
készítik

 Tápfejet az elvesző 
formába öntéshez 
hasonlóan alakítják 
ki

 A kokilla falában 
0,2…0,3 mm-es 
furatok vannak a 
levegő eltávozására



Gravitációs kokilla öntés

Fékhenger

Anyaga: ötvözött 
alumínium AlSi12

Kétütemű motor 

dugattyú

Anyaga: ötvözött 

alumínium AlSi12



Fém kokilla, homok magok



Gravitációs kokillaöntés



Gravitációs kokillaöntés
Példa

Motorblokk

 Fém kokilla, 
homok magok

 Bonyolult alakú, 
jó minőségű 
öntvény



Kiszorításos kokilla öntés

 A kokillába 
sajtolással 
préselik be a 
folyékony fémet

 Ezáltal 
kedvezőbb a 
forma kitöltése

 Létezik vízszintes 
és függőleges 
elrendezésű 
változata



Kisnyomású kokilla öntés

 Az olvadt fémet 
0,5…5 MPa 
nyomású levegő 
préseli a 
kokillába

 A fémet 
rendszerint 
indukciós 
kemencében 
hevítik



Nyomásos öntés
Melegkamrás eljárás

 A folyékony 
fémet viszonylag 
nagy nyomással 
– max. 35 MPa –
sajtolják a 
kokillába

 Bonyolult alakú, 
precíz öntvények 
készítésére 
alkalmas



Nyomásos öntés
Hidegkamrás eljárás

 A fémet külön 
kemencében 
olvasztják meg, 
és 
öntvényenként 
adagolják az 
öntőgépbe

 A bevitt fémet 
dugattyú préseli 
a kokillába



Centrifugál öntés

 A kokilla forog, a 
folyékony fémet a 
centrifugális erő 
szorítja a falhoz

 Függőleges és 
vízszintes tengelyű 
változata ismert

 Elsősorban csövek 
öntésére használják, 
de tárcsákat is lehet 
önteni így



Porkohászat

Fémporok gyártása és 
feldolgozása



A porkohászat folyamatai

1. Fémporok gyártása 

(színfémek, 

ötvözetek, 

metalloidok)

2. Fémporok 

osztályozása, 

keverése, adalékolása 

3. Porsajtolás 

4. Zsugorítás

5. Utókezelés



Példa: fém porlasztás



Sajtolás 

 Kétirányú sajtolással a sűrűség eloszlás 
egyenletesebb, mint egyirányú sajtoláskor

 A keletkezett előgyártmány rideg, törékeny



Példák 
különféle alkatrészek



Példa: fogaskerék gyártás

Forgácsolással

 Kovácsolás

 Esztergálás

 Fogazás 

anyagkihozatal: 31%

Porkohászati 
eljárással

 Porkohászati 

előgyártmány

 Fogazás 

anyagkihozatal: 86%



Alkalmazási terület

 Öntés, kovácsolás, hidegfolyatás 
helyett alkalmazható

 Forgácsoláshoz képest jelentős 
anyagmegtakarítás

 Alakkal kapcsolatos kötöttségek 
vannak (alámetszés, éles sarok nem 
lehet)


