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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

Az öntödei formák és a homokmagok általában három főösszetevőből állnak, amelyek a 

következők; tűzálló szemcsés anyag, amely jellemzően homok, kötőanyag, ami összeköti a 

homokszemcséket, illetve adalékanyag, ami a jellemző tulajdonságokat javítja.  A formázási 

és a magkészítési technológia fejlesztése, korszerűsítése főként a kötő- és adalékanyagokra 

terjed ki. A homokkeverékek legnagyobb részét kitevő öntödei homokok választéka nem 

változik ennyire dinamikusan, eltekintve néhány mesterségesen előállított homoktípustól. A 

jobb felületi minőségű, egyre komplexebb öntvények iránti növekvő vevői igény teszi 

szükségessé az alternatív formázó- és maghomokkeverékek alapanyagának kifejlesztését, 

ezenkívül korlátozott a természetes, magas tisztaságú kvarchomok elérhetősége. A 

kvarchomok széleskörű elterjedésének, valamint viszonylagos alacsony árának 

köszönhetően a formázáshoz és a magkészítéshez leggyakrabban alkalmazott homoktípus 

[1, 2, 7]. Az alaphomok vizsgálatok során – melyek kvarchomok méréseken alapulnak – az 

eltérő sűrűség gondot okozhat a különböző homoktípusok összehasonlítása esetén. Ennek 

oka az egyre elterjedtebb speciális vagy mesterséges homokok, melyek anyagsűrűsége 

nagyon különböző lehet. 

A megfelelő minőségű öntvények előállítása érdekében a formázóanyagok és 

maghomokkeverékek minőségének folyamatos ellenőrzése szükséges. A jellemző 

tulajdonságok leírására különböző vizsgálatok terjedtek el. Az igénybevételeknek 

megfelelően a homokkeverékek alapanyagának, vagyis a tűzálló szemcsés mátrixnak a 

vizsgálata főként a granulometriai tulajdonságok jellemzésén alapulnak. Az alaphomokok 

granulometriai jellemzőinek optimális megválasztásával jelentősen befolyásolhatók a 

formák vagy homokmagok jellemző tulajdonságai, úgymint a gázáteresztő képesség, vagy a 

mechanikai tulajdonságok. Ezért rendkívül fontos a homokok paramétereinek pontos és 

komplex minősítése; ugyanakkor a homokok jellemzőinek, mint például a szemcseméret, a 

szemcsealak, a szemcseeloszlás, a szemcse fajlagos felület, a szemcse felületi minőség és az 

ezen jellemzőkből származó homokmag tulajdonságok, nevezetesen a gázáteresztő 

képesség, a szilárdsági jellemzők, valamint a tömörítettség, vagyis a térfogatsűrűség közötti 

kapcsolat alaposabb megismerése.  

Ezért a doktori kutatómunkám során célul tűztem ki egy új minősítő módszer 

kidolgozását, amely alkalmazásával a homokmagok tulajdonságai összességében 

jellemezhetők. Az általam kidolgozott minősítés alkalmazásával az eltérő granulometriai 

szerkezetű, eltérő felületi minőségű vagy eltérő anyagsűrűségű alaphomokokból készített 

próbatestek gázáteresztő képességének, illetve szilárdsági tulajdonságainak részletesebb 

összehasonlítása és minősítése lehetséges. A doktori kutatómunka vázlatát az 1. ábrán 

mutatom be. 
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1. ábra: A doktori kutatómunka felépítése 
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2. A FORMÁK ÉS A HOMOKMAGOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

A formák és a homokmagok igen jelentős szerepet játszanak a kifogástalan minőségű 

öntvények előállításakor, ezért a formák és a homokmagok tulajdonságainak ismerete és 

optimalizálása rendkívül fontos. A formák és a homokmagok granulometriai, valamint 

termikus és mechanikai tulajdonságainak alaposabb megértése egyaránt fontos, mivel ezek 

a jellemzők befolyásolják a homokmagok deformációját, a gázáteresztő képességét, magas 

hőmérsékleten való ellenállását, illetve az öntés után történő üríthetőségét. Ezeknek a 

tulajdonságoknak az alaposabb ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megfelelő elméleti 

alap álljon rendelkezésre további fejlesztések megvalósításához.  

A kiváló minőségű öntvények gyártása során a formáknak és a homokmagoknak meg kell 

felelniük olyan követelményeknek, mint az alacsony gázfejlesztés, és a megfelelő 

gázáteresztő képesség ugyanakkor a jó felületi minőség, valamint a nagy tűzállóság, és a kis 

hőtágulás, illetve a kellő szilárdság.  

A formák és a homokmagok előállításához szükséges kötőanyag-mennyiség 

meghatározásakor optimumra törekvés a cél. Kevesebb kötőanyag alkalmazása esetén 

kisebb az öntés során a homokmagból felszabaduló gázok mennyisége. A minimális 

kötőanyag-mennyiség megállapításakor a homokszemcsék fajlagos felülete nagyon 

meghatározó. Szakirodalmak alapján a kisebb szemcsék tartalma növeli a fajlagos felületet, 

ezért több kötőanyag szükséges az összes szemcse felületének bevonásához. Így a 

meghatározott szilárdság eléréséhez nagyobb mennyiségű kötőanyag szükséges a finom 

szemcséjű homokokhoz. A formáknak és a homokmagoknak a jó gázáteresztő képessége 

igen fontos a keletkező gázok eltávozásának segítése szempontjából. Jelentősen leromlik a 

gázáteresztő képesség a homokszemcsék méretének csökkenése esetén. Az öntvények jó 

felületi minőségét finomabb szemcséjű homokkal érhetjük el, azonban a durvább frakció 

csökkenése vagy hiánya a gázáteresztő képesség csökkenését eredményezheti. Öntés során 

a formáknak és a homokmagoknak jó termikus ellenállóképesség szükséges ahhoz, hogy az  

olvadék magas hőmérsékletén is stabilak maradjanak. Képesnek kell lennie a hősokk okozta 

terhelést elviselni. Az öntést követően ugyanakkor megfelelő omlékonyság kell annak 

érdekében, hogy az öntvény könnyen tisztítható legyen. A minél pontosabb alakú és méretű 

öntvény gyártásához elengedhetetlen a kis hőtágulású homok. A homokmagok a lehető 

legalacsonyabb kötőanyag-tartalom mellett a gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontok betartásával rendelkezzenek kellő kezdőszilárdsággal, amit időben minél 

hamarabb érjenek el, annak érdekében, hogy a homokmag készítést követően megfelelő 

szilárdságot elérve ne sérüljenek. Ezenfelül magas hőmérsékleten legyen elégséges 

melegszilárdságuk, hogy a folyékony fém erózióját elviseljék, annak érdekében, hogy a 

kívánt öntvény geometria megvalósuljon sérülés és deformáció nélkül. Továbbá öntést 

követően a homokmagok öntvényekből történő könnyű eltávolítása érdekében a 

maradószilárdságának a lehető legkisebb mértékűnek kell lennie. A formák és a 

homokmagok esetében fontos, hogy ne lépjenek reakcióba a folyékony fémmel, ne 

képezzenek az öntvényen ráégését vagy penetrációt. A használt kötőanyagrendszerek minél 

kevesebb toxikus, vagy veszélyes szennyezőanyagokat tartalmazzanak. Végül, de nem 

utolsó sorban pedig legyenek regenerálhatóak [3, 4, 76].  
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A formák és a homokmagok tulajdonságait meghatározó paraméterek száma jelentős. A 

formák és a homokmagok szilárdsági tulajdonságait főként a homok granulometriai 

tulajdonságai, a kötőanyag tulajdonságai, valamint a forma vagy a homokmag 

térfogatsűrűsége határozza meg. A formák és a homokmagok tulajdonságait befolyásoló 

tényezőket a 2. ábra szemlélteti.  

 

2. ábra: A formák és a homokmagok tulajdonságait általánosságban befolyásoló tényezők 

Flemming & Tilch szerint [5] 

A 2. ábrán bemutatott paraméterek többsége a homokszemcsék granulometriai 

tulajdonságaihoz köthetőek, mint például a szemcsealak, a szemcseméret-eloszlás, vagy a 

homokszemcse felületi struktúrája.  Mivel ezek a paraméterek együttesen jelentős mértékben 

meghatározzák a formákra vagy a homokmagokra jellemző tulajdonságokat, és mivel ezen 

paraméterek minősítése jelenleg csak külön-külön történik; ezért ezen granulometriai 

jellemzők komplex és egzakt meghatározása rendkívül fontos és nélkülözhetetlen.  

A formákkal és a homokmagokkal szemben támasztott követelmények változatossága, 

összetettsége és a jellemző tulajdonságait befolyásoló tényezők sokasága is jól érzékelteti 

milyen sokrétűek a szemcsés anyagokból felépülő rendszerek. Kutatómunkám során fő 

célom volt, hogy pontosabban és komplexebben minősíthető legyen a szemcsés rendszer 

egésze.  
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2.1. Az öntészetben leggyakrabban alkalmazott homoktípusok bemutatása 

 

A formák és a homokmagok előállításának fő összetevőjével, a homokokkal szemben 

támasztott kritériumok teljesítése céljából ma már nagyon sok típusa és fajtája létezik. A 

következőkben bemutatom az öntészetben legtöbbször alkalmazott homoktípusokat, 

valamint a manapság egyre nagyobb teret hódító leggyakoribb speciális homokokat.  

A formázáshoz és a magkészítéshez egyaránt a leggyakrabban alkalmazott homoktípus a 

mosott, osztályozott, szárított kvarchomok. A homokok többsége kvarcból, kristályos SiO2-

ból áll. A kvarchomok a gránit vegyi- vagy mechanikai mállásából keletkezik. Tulajdonságai 

közül a legfontosabb a megfelelő tűzállóság, illetve az optimális granulometriai 

tulajdonságai. Az öntödei célokra minél „tisztább” kvarchomok alkalmas, azaz 98–100% 

SiO2 tartalommal kell rendelkeznie. Minél tisztább a homok, azaz szennyezőktől mentes, 

annál nagyobb a tűzállósága. Hátránya a nagy hőtágulás, amely öntvényhibákhoz vezethet 

[1, 2, 6, 7, 8, 9].  

A kvarchomokról készített felvételt a 3. ábra és a főbb jellemzőit az 1. táblázat 

tartalmazza.  

1. táblázat: A kvarchomok főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] 1750 

Sűrűség [g/cm3] 2,65 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,49 

pH – 6–7,2 

Keménység   

(Mohs-féle) 
– 5 

Fajhő (0–1200°C) [kJ/(kg K)] 0,27 

Hővezetőképesség [W/(m K)] 1,4 

Lin. hőtágulási 

együttható (0–

1000°C) 

[mm/(mm K)] 0,065 

Hőtágulás [%] 1,9 

Szemcsealak – gömbölyű 

 

 

3. ábra: A kvarchomokról készített 

felvétel [13]

 

A kromithomok szintén használható tűzálló mátrixként, amely egyfajta zúzott krómérc, 

aminek a jellemző alapanyaga a FeCr2O4. Gyakran tartalmaz szennyezőket (például 

magnézium- és alumínium-oxidot), ami miatt az olvadáspontja körülbelül 1800°C (tiszta 

állapotban 2180°C lenne). Fényes fekete színű, sarkos szemcséjű homoktípus. Nagyon jó 

hővezető tulajdonságokkal rendelkezik, körülbelül 25%-kal jobb a hővezetése a 

kvarchomokénál. A hőtágulása alacsony. Jellemzően acélöntvények gyártásánál használatos 

homoktípus. Hátránya, hogy drágább, mint a kvarchomok. Regenerálható hasonlóan, mint a 

kvarchomok, azonban figyelembe kell venni a tényt, hogy a regenerált kromit szemcséknek 

a felületére tapadt vasrészecskék csökkentik a tűzállóságát [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10].  

A kromithomokról készített felvételt a 4. ábra és a főbb jellemzőit a 2. táblázat mutatja 

be.  
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2. táblázat: A kromithomok főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] ~1800 

Sűrűség [g/cm3] 4,3–4,6 

Halomsűrűség [g/cm3] 2,67 

pH – 7–10 

Keménység (Mohs-

féle) 
– 5,5 

Fajhő (0–1200°C) [kJ/(kg K)] 0,2 

Hővezetőképesség [W/(m K)] 1,65 

Lin. hőtágulási 

együttható (0–

1000°C) 

[mm/(mm K)] 0,019 

Hőtágulás [%] 0,6 

Szemcsealak – sarkos 

 

 

4. ábra: A kromithomokról készített 

felvétel [13]

 

Forma és magkészítésre használható még a cirkonhomok, amelynek a hőtágulása szintén 

kismértékű és 30%-kal jobb hővezető, mint a kvarchomok. Fő alkotó eleme a cirkonszilikát, 

ZrSiO4. Világosbarna színű, apró, lekerekített szemcsés homok. A tűzállósága nagyobb, 

mint a kvarchomoké, valamint nem lép reakcióba a vasoxiddal, így a homokráégési hibák 

elkerülhetőek. Hátránya, hogy még a kromithomoknál is drágább, ezért gyakran alkalmazzák 

kvarchomokhoz keverve bonyolult, vékony magokhoz, ezenkívül rendkívül kicsi hőtágulása 

miatt precíziós öntészeti célra is alkalmas [1, 2, 6, 7, 8, 9].  

A cirkonhomokról készített felvételt az 5. ábra és a főbb jellemzőit az 3. táblázat 

szemlélteti.

3. táblázat: A cirkonhomok főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] >2000 

Sűrűség [g/cm3] 4,5–4,7 

Halomsűrűség [g/cm3] 2,77 

pH – ~6 

Keménység   

(Mohs-féle) 
– 7,5 

Fajhő (0–1200°C) [kJ/(kg K)] 0,13 

Hővezetőképesség [W/(m K)] 2,8 

Lin. hőtágulási 

együttható (0–

1000°C) 

[mm/(mm K)] 0,013 

Hőtágulás [%] 0,45 

Szemcsealak – gömbölyű 

 

 

5. ábra: A cirkonhomokról készített 

felvétel [13] 

 

Az olivinhomok, amelynek fő előnye, hogy alacsony hőtágulású, jó hővezető, magas 

olvadáspontú homok. Vulkanikus eredetű, magas magnéziumtartalommal. Mg2SiO4 

(forsterit) és Fe2SiO4 (fayalit) szilárd oldata. Színe jellegzetes olivazöld, kevésbé lekerekített 

homok, aprítással készül, ezért alakja sarkos.  Sarkos szemcsealakjának köszönhetően a 

kötőanyagigénye magas. Enyhén lúgos jellegű, pH-ja körülbelül 9. Emiatt nagy a savigénye, 

így nem alkalmas szerves kötőanyagok (például furángyanta) használatakor. Az 
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olivinhomok magas olvadáspontja és a lúgos kémiai jellege teszi alkalmassá a Hadfield 

acélgyártáshoz [1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12].  

Az olivinhomokról készített felvételt a 6. ábra és a főbb jellemzőit a 4. táblázat 

tartalmazza. 

4. táblázat: Az olivinhomok főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] ~1870 

Sűrűség [g/cm3] 3,2–3,6 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,7 

pH – ~9 

Keménység   

(Mohs-féle) 
– 6,5–7 

Fajhő (0–1200°C) [kJ/(kg K)] 0,22–0,33 

Hővezetőképesség [W/(m K)] 1,1 

Lin. hőtágulási 

együttható (0–

1000°C) 

[mm/(mm K)] 0,031 

Hőtágulás [%] 1,1 

Szemcsealak – sarkos 

 

 

 

6. ábra: Az olivinhomokról készített 

felvétel [13] 

 

A cirkonhomok bemutatásánál említettem, hogy lehetséges a különböző homoktípusok 

vegyítése, keverése is. A drágább kromithomokot, vagy cirkonhomokot az olcsóbb 

kvarchomokhoz adagolva alkalmazzák, így a homokkeverékek esetében kedvezőbb 

tulajdonságok érhetők el. Ebben az esetben a költségnövekedés kisebb mértékű, mint 100%-

ban kromit- vagy cirkonhomok használata esetén. Ezt bizonyítja az a tanulmány, melyben 

különböző mennyiségben kvarchomokhoz kevert cirkon- vagy kromithomokkal 

csökkenthetők a kvarchomok hőtágulásából eredő öntvényhibák. [77] 

A speciális homok elnevezés azokra a természetes ásványi homokokra utal, amelyek 

olyan szinterelt és olvasztott termékek, amelyeket szemcse alakúra készítenek vagy 

granulátummá alakítanak töréssel, őrléssel és osztályozási eljárásokkal; vagy szervetlen 

ásványi homokok, amelyeket egyéb fizikai-kémiai módszerekkel állítanak elő. Az 5. 

táblázatban mutatom be a különböző speciális homokok főbb típusait. 
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5. táblázat: A speciális homokok csoportosítása [18] 

Alumínium-szilikát Anyagtípus 

J-sand Természetes ásványi keverék 

Kerphalite KF Természetes ásvány 

Nehéz ásvány 

Kromithomok Természetes ásvány 

Cirkonhomok Természetes ásvány 

R-sand Természetes ásvány 

Műszaki kerámiák 

Naigai Cerabeads™ Szinterezett kerámia 

Samott Szinterezett kerámia 

M-sand Oxid kerámia 

Alodur RBT 9 Oxid kerámia 

Bauxitsand Oxid kerámia 

SiC Nem oxid kerámia 

A mesterségesen előállított homokok tulajdonságai különböznek a kvarchomokokétól, 

különösen az alacsonyabb hőtágulásuk 20–600 °C hőmérsékleti tartományban, hővezető 

képességük, tűzálló képességük és egyéb fizikai jellemzőik tekintetében.  A speciális 

homokok használatával megelőzhetők a kvarchomok hőtágulásából eredő öntvényhibák, 

mivel ezeknek a homokoknak igen kicsi a hőtágulása (7. ábra) [14, 15].  

 

7. ábra: Az öntödei homokok hőtágulása [16] 

Néhány speciális homok esetében jellemző az ideális gömbölyű szemcsealak, így 

kedvezőbb tulajdonságok, mint például a folyékonyság, jobb térkitöltés érhető el 

alkalmazásával. A mesterséges homokkal elkerülhető a forma-fém határfelületén lejátszódó 

reakció, valamint az abból eredő penetráció. A speciális homokok alkalmazásával lehetőség 

van a homokmagok tömegének csökkentésére.  
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A továbbiakban három olyan speciális homoktípust részletesebben mutatok be, melyek 

közül kettőt a disszertáció készítése során alkalmaztam is.  

Az egyik típus a Cerabeads elnevezésű homok. 1500 °C felett szinterezett mullitból 

(3Al2O3.2SiO2; Al2O3 61% és SiO2 36%) áll, ennek köszönhetően nagyon nagy a 

tűzállósága. A szemcséit nagy lekerekítettség és gömbölyűség jellemzi, ezáltal számos 

kedvező tulajdonsága van, például a jó folyóképesség. A lekerekítettségnek köszönhetően 

használatával csökkenthető a szerszámkopás. A cirkonhomokhoz hasonlóan nagyon 

alacsony a hőtágulása, ezért alkalmazási területeik is megegyeznek. Előnye, hogy 

hatékonyan regenerálható. Ez a speciális homoktípus kiválóan alkalmas 

homoknyomtatáshoz [6, 17, 18].  

A Cerabeads homokról készített felvételt a 8. ábra és a főbb jellemzőit az 6. táblázat 

mutatja be. 

6. táblázat: A Cerabeads főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] 1825 

Sűrűség [g/cm3] 2,86 

pH – 7,2 

Keménység 

(Mohs-féle) 
– ~7–8 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,6 

Hőtágulás [%] ~0,3 

Szemcsealak – gömbölyű  

8. ábra: A Cerabeads speciális 

homoktípusról készített felvétel [13, 18] 

 

A Bauxitsand (bauxithomok) főként (75%) alumínium-oxidból áll. Az Al2O3 tartalma 

75,9%, Fe2O3 tartalma pedig 1,59%. Ez a speciális homok kiváló tűzálló tulajdonságokkal 

rendelkezik, és a kromithomokhoz hasonló hőtágulással rendelkezik. Mágneses 

tulajdonságai lehetővé teszik a kvarchomoktól való elválasztását. Optimális 

tulajdonságainak köszönhetően egyaránt alkalmas formázó és maghomokként is. Ezenkívül 

a bauxithomokból készült homokformák nagy mechanikai szilárdsággal rendelkeznek akár 

cold box, hot box, vagy furángyantás önkötő eljárással készítve. Emellett kiváló 

öntvényfelület érhető el alkalmazásával. A bauxithomok speciális felületi struktúrával 

rendelkezik, aminek köszönhetően a kötőanyagok nagyobb mértékű tapadását teszi lehetővé. 

Nagy előnye, hogy maghomokként alkalmazva akár 50%-kal csökkenthető a szükséges 

kötőanyagmennyiség a mechanikai szilárdság csökkenése nélkül. A szemcse alakja szinte 

tökéletes gömb alakú, színe barnásfekete [14, 17, 18, 19].  

A bauxithomokról készített felvételt a 9. ábra és a főbb jellemzőit a 7. táblázat szemlélteti. 
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7. táblázat: A Bauxitsand főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] ~1800 

Sűrűség [g/cm3] 3,31 

pH – 7,5 

Keménység 

(Mohs-féle) 
– 7 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,9 

Hőtágulás [%] 0,5 

Szemcsealak – gömbölyű  

9. ábra: A Bauxitsand speciális 

homoktípusról készített felvétel [19] 

 

A J-sand (J-homok) egy természetes ásványi keverék; körülbelül 49% földpát és 48% 

kvarchomok keveréke. Nem jellemzi nagy tűzállóság. Az acélöntvényeken kívül bármilyen 

öntvény gyártásához alkalmas. Előnye, hogy 50%-kal alacsonyabb a hőtágulási együtthatója 

a tiszta kvarchomokéhoz képest [14, 18].  

A J-homokról készített felvételt a 10. ábra és a főbb jellemzőit az 8. táblázat tartalmazza. 

8. táblázat: A J-sand főbb jellemzői 

Olvadáspont [°C] ~1500 

Sűrűség [g/cm3] 2,66 

pH – ~6 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,5 

Hőtágulás [%] 0,9 

Szemcsealak – lekerekített 

 
 

10. ábra: A J-sand speciális 

homoktípusról készített felvétel [14] 

 

A 11. ábrán láthatóak a bemutatott speciális homoktípusok felületi minőségéről készített 

nagyobb nagyítású felvételek, melyeken jól látható a homokszemcsék alakjának, valamint a 

felületi szerkezetének, struktúrájának különbözősége. 

   

11. ábra: Az öntödei speciális homoktípusok szemcséinek felületéről készített felvételek: 

a) Cerabeads, b) Bauxitsand, c) J-sand [18] 

 

 

b) a) c) 
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2.2. A formázó- és maghomokok főbb jellemzőinek ismertetése 

 

Az öntödei formázó- és maghomokkeverékek fő összetevője a tűzálló szemcsés anyagok 

különböző típusai (akár természetes vagy mesterséges homokok) fizikai és kémiai 

tulajdonságaiban is különböznek (például szemcseméretben, szerkezetben, alakban, 

eloszlásban, kémiai összetételben, felületi struktúrában, keménységben, sűrűségben, 

tűzállóságban, hőtágulásban, hővezetőképességben). Ezen jellemzőknek a csoportosítását 

mutatja be a 9. táblázat.  

9. táblázat: Az öntödei homokok öntészeti szempontból fontos jellemzői [3] 

Tulajdonság csoport Jellemzők 

Kémiai és ásványtani 

összetétel 

A kémiai összetétel (például SiO2 tartalom, fő 

komponensek, egyéb összetevők). 

A szemcse kristályszerkezet. 

A szemcse és a szemcse felület kémiai aktivitás. 

Granulometriai és 

morfológiai paraméterek 

A szemcseméret-eloszlás, átlagos szemcseméret, 

finom szemcse mennyiség. 

A szemcsealak. 

A szemcse felületi szerkezet. 

A szemcse fajlagos felület. 

A szemcse felület kémiai aktivitás. 

Fizikai-technológiai 

tulajdonságok 

A szemcse keménység. 

A szemcse sűrűség. 

A homok hőtágulás. 

A homok szinterelési tulajdonság. 

A szemcsék aprózódási viselkedése. 

A termikus jellemzők (például 

hővezetőképesség). 

A formázóanyagok és a maghomokkeverékek minőségét nagy részben fő alkotója az 

öntödei homokok paraméterei, vagyis granulometriai tulajdonsági határozzák meg. Ezek a 

jellemzők: 

➢  a szemcsealak,  

➢ a szemcseméret,  

➢ a szemcseszerkezet,  

➢ a szemcse fajlagos felülete (makrofelülete és mikrofelülete),  

➢ a szemcse felületi minősége.  

A következőkben ezen tulajdonságokat mutatom be részletesen. 
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2.3. Az öntödei homokok granulometriai tulajdonságainak bemutatása 

 

2.3.1. A szemcsealak meghatározása 

 

A homokok egyik legfontosabb granulometriai tulajdonsága a szemcse alakjának 

megállapítása, vagyis mennyire lekerekített és gömbölyű a szemcse. A lekerekítettség a 

szemcse felülete és a vele azonos térfogatú gömb felszínének hányadosával adható meg. 

Több kategóriát különböztetnek meg, sarkos, kissé sarkos, kissé lekerekített, lekerekített, jól 

lekerekített. A gömbölyűség a sarkok és a peremek átlagos sugarának és a szemcsébe írható 

legnagyobb kör sugarának hányadosát veszi alapul. A homokszemcse alakja lényegesen 

befolyásolja a keverék kötőanyagigényét, tömöríthetőségét és a gázáteresztő képességét. A 

szemcse alakjának meghatározásához 10–40×-es nagyítású mikroszkópos (fény- vagy 

elektronmikroszkópos) felvétel készítése szükséges, amelyet ezután etalonsorozattal (12. 

ábra) való összehasonlítást követően alakja megadható.  

 

12. ábra: A szemcsealakok osztályozása [20] 

A gömbölyű, lekerekített szemcsék a tömörített formában vagy homokmagban kevésbé 

érintkeznek egymással, ezáltal a homokszemcsék között jól átjárhatóvá válik a felszabaduló 

gázok számára a forma vagy a homokmag. Előnye, hogy kötőanyagigénye kicsi. A legjobb 

öntödei homok közepesen vagy egészen gömbölyű, jól le van kerekítve, így jó 

folyóképességet és gázáteresztő képességet biztosít, megfelelő szilárdság és alacsony 

kötőanyag-szükséglet mellett. A szögletes és kevéssé gömbölyű homok nagyobb kötőanyag 

mennyiséget igényel, kisebb térfogatsűrűségű forma vagy homokmag készíthető 

alkalmazásával, hátránya, hogy gyengébb folyóképességgel rendelkezik [20]. Ugyanakkor a 

szögletesebb szemcséből felépülő forma vagy homokmag azáltal, hogy kevésbé tömörödik, 

tehát a térfogatsűrűsége ezeknek a formának vagy homokmagnak kisebb, szilárdsága is 

kisebb lesz [21].  
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A homokszemcsék morfológiai tulajdonságainak különbözősége nagymértékben 

befolyásolhatja az abból készített forma vagy mag szilárdsági jellemzőit. Mégis ezen 

jellemző meghatározása leggyakrabban szubjektív módon, azaz etalonsorozattal való 

összehasonlítás alapján történik. Annak ellenére, hogy ma már többféle képelemző program 

alkalmazásával lehetőség van a szemcsealak meghatározására.  

A szemcsealak meghatározása fontos paraméter a homokmag jellemzői szempontjából. 

Azonban sok esetben további granulometriai paraméterek, mint például a közepes 

szemcseátmérő ismerete sem elégséges az eltérő szilárdsági értékek magyarázatához [22]. 

 

2.3.2. A szemcseméret megállapítása 

 

A szitaanalízissel történő meghatározás esetén a szemcseméret azzal a névleges 

szitanyílással jelölt elméleti érték, amely a szitanyíláson még éppen áthullik.  

A képelemzés során a szemnagyság kifejezése többféle mérőszámmal történhet, például 

a szemcse hosszával, a szélességével, a vastagságával, az azonos felületű vagy térfogatú, 

illetve azonos süllyedési sebességű gömb átmérőjével, vagy a laposan fekvő szemcse látható 

alakjával azonos területű kör átmérőjével [23]. Továbbá megadható a Feret-átmérővel, ami 

a részecskét határoló képzeletbeli párhuzamosok távolságának megadásával jellemzi a 

szemcse méretét. Jellemezhető a Martin-átmérővel, ami a szemcse azon pontján mért 

szélesség, amely a szemcse sík vetületét két, közel egyforma területű vetületre osztja fel. A 

leggyakrabban alkalmazott a vetületi átmérő, amely annak a körnek az átmérőjét jelenti, 

melynek területe megegyezik a szemcse vetületének területével [24, 25]. A szemcseméret 

megállapításához leggyakrabban alkalmazott átmérőket a 13. ábra szemlélteti.  

 

13. ábra: A szemcseméret jellemzésére gyakrabban használatos átmérők [24] 

Klaus Löchte publikációjában két különböző szemcseméretű kvarchomokból (H31 

Haltern homokbányából származó kvarchomok, amely közepes szemcseátmérője: 0,37 mm, 

AFS 41 és F32 Frechen homokbányából származó kvarchomok, közepes szemcseátmérője: 

0,22 mm, AFS 60), cold box technológiával készített próbatestek hajlítószilárdsági értékeit 

hasonlította össze. Ezeket az eredményeket mutatja be a 14. ábra. 
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14. ábra: A hajlítószilárdság-mérés eredményei a finomsági szám függvényében [26] 

Megállapította, hogy a homokok szemcsemérete nagy hatással van a cold box 

technológiával készített homokmagok hajlító- vagy szakítószilárdságára. A kötőanyag 

szükséglet közvetlenül összefügg a homok szemcseméretével. A durvább frakciójú 

kvarchomokból készült próbatesteknek nagyobb a hajlítószilárdsága, mint a finomabb 

frakciójúnak, azonos kötőanyagtartalom mellett. A finomabb frakciójú kvarchomokból 

készült próbatestek esetén ahhoz, hogy azonos szilárdsága legyen, mint a durvább frakciójú 

kvarchomokból készült próbatesteknek, több kötőanyagra van szükség. Döntés szükséges, 

hogy melyik kívánalom teljesüljön; a durvább frakciójú kvarchomok választása esetén 

kötőanyagot lehet megtakarítani, finomabb frakció esetén, pedig jobb öntvényfelület érhető 

el [26]. 

A tanulmányban Löchte bemutatja a homokszemcsék eltérő alakjainak, illetve a 

különböző felületi struktúráknak a lehetséges változatait. Azonban a két vizsgált homok 

esetében nem ismerteti a jellemző szemcsealakot és felületi minőséget. A homokok 

jellemzői közül a szemcseméret-eloszlást és az abból számított mutatókból kíván 

következtetést levonni a kapott szilárdsági értékek magyarázatához. Viszont a homokmagok 

szilárdságát jelentősen befolyásolhatja a szemcsealak, a fajlagos felület, a felületi minőség 

vagy a szemcseméret-eloszlás, mely tényezőket a szerző nem ismertet vagy nem vesz 

figyelembe, így nem ad teljes értékelést a vizsgált homokok esetében. 

 

2.3.3. A szemcseméret-eloszlás jellemzésére használatos módszerek 

ismertetése 

 

A homokszemcsék bonyolult alakúak, nagyságuk különböző, továbbá méreteloszlásuk is 

eltérő, ezért szemcseméretük egy átlagos adattal történő megadása nem elégséges. Az eltérő 

szemcseszerkezete alapján megtudhatjuk, hogy a különböző frakciók milyen mennyiségben 

vannak az adott homokban. A szemcseszerkezet hatással van a gázáteresztő képességre, 

tömöríthetőségre, szilárdsági jellemzőkre, illetve a kötőanyagigényre. A halmazok 

szemnagyságmérésének különböző módszerei között a legfontosabb a szitaanalízis. Az 

öntödei homokok szemcseméret tartománya általában 0,1–0,6 mm között mozog, ezért 

célszerű a szitasor lyukbőségeit ehhez igazítva megválasztani (például 1,0; 0,63; 0,315; 0,2; 

0,1; 0,063; 0 mm). A mérési módszerrel szabványos lyukbőségű szitasoron az iszaptalanított, 

száraz homokmennyiségét (általában 50 g) átszitáljuk 15 perc szitálási idővel és 2 mm-es 
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amplitúdóval.  A szitálást követően az egyes szitán fennmaradó minta mennyiségét lemérve 

kéttizedes pontossággal a teljes mennyiség tömegéhez viszonyítva ábrázoljuk 

oszlopdiagramon, illetve összesített kumulatív görbén. A 15. ábrán látható egy szabványos 

szitasor és a szitálás eredményét bemutató oszlopdiagram és kumulatív görbe.  

  

15. ábra: A Fritsch Analysette 3 pro vibrációs szitasor és a szemcseloszlás ábrázolása [27] 

A szemcseméret-eloszlásból további mérőszám is meghatározható, mint például a 

közepes szemnagyság, az egyenletességi fok, valamint a finomsági szám, amelyek a homok 

szemcseloszlás szerinti minőségét jellemzik.   

A közepes szemnagyság (d50; Ász) értéke annak az elméleti szitának a méretével egyezik 

meg, amelyen a vizsgált homok 50%-a átesik, illetve fennmarad, vagyis a kumulatív görbe 

50%-ához tartozó szemcseméret. Az érték diagramról leolvasható.  A közepes szemnagyság 

vagy más néven átlagos szemcseméret meghatározható számtani módszerrel is a következő 

képlet alapján: 

Á𝑠𝑧 =
∑ 𝐺𝑛

∑ 𝐺𝑛 ∙ 𝑆𝑘𝑛
 

(1) 

ahol: 

 Ász:  a közepes szemnagyság vagy átlagos szemcseméret [mm], 

 Gn:  a szitánkénti frakciók tömege [g], 

 Skn:  az egyes szitákhoz tartozó szorzóállandó [–]. 

Az egyenletességi fok meghatározása úgy történik, hogy a közepes szemnagyságnál 1/3-

dal kisebb és 1/3-dal nagyobb lyukméretek közé eső homokmennyiséget százalékban adjuk 

meg.  

𝐸𝑓 : 
2

3
∙ Á𝑠𝑧 →

4

3
∙ Á𝑠𝑧 

(2) 

ahol:  

 Ef:  az egyenletességi fok [%], 

Ász:  a közepes szemnagyság vagy átlagos szemcseméret [mm]. 
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A finomsági számot a különböző szitaméretekhez tartozó szitamaradékok és az azokhoz 

tartozó állandókkal számíthatjuk ki. Minél több az apróbb frakció a homokban, annál 

finomabb a homok. A finomsági szám az alábbi egyenlettel határozható meg: 

𝐹𝑠𝑧 =
∑ 𝐺𝑛 ∙  𝐾𝑛

∑ 𝐺𝑛
 

(3) 

ahol: 

 Fsz:  a finomsági szám [–], 

 Gn:  a szitánkénti frakciók tömege [g], 

 Kn:  az egyes szitákhoz tartozó szorzóállandó [–]. 

Továbbá meghatározható a szitaanalízis segítségével a sarkossági tényező. Ehhez meg 

kell határozni az elméleti fajlagos felületet, a frakciókra bontott homokmaradékokat szorozni 

kell az egységnyi fajlagos felülettel, majd a valódi, azaz a mért fajlagos felület és az elméleti 

fajlagos felület hányadosa adja a sarkossági tényezőt. Ha a homokszemcsék valóban gömb 

alakúak, akkor a sarkossági tényező 1, a valóságban ez az érték mindig nagyobb, mint 1 [1, 

28, 29]. A sarkossági tényező meghatározása az alábbi képlet alapján történik: 

𝑆 =
𝐹𝑣

𝐹𝑒
 

(4) 

ahol: 

 S:  a sarkossági tényező [–], 

 Fv:  a valós (mért) fajlagos felület [cm2/g], 

 Fe:  a szitaanalízis alapján számított elméleti fajlagos felület [cm2/g]. 

A szitaanalízis egyik legfontosabb előnye, hogy egyszerű mérési módszer, amely során a 

minta szétválasztható szemcsefrakciókra. A mérési módszer lehetőséget ad széles 

szemcseméret-eloszlás vizsgálatára, magunk választhatjuk meg a vizsgálni kívánt méreteket. 

Hátrányai közé tartozik, hogy a méréshez nagy anyagmennyiség szükséges. A mérési 

módszer során az alsó szemcsemérethatár 20 µm. A sziták szemnagyságainak méretében 3–

7% megengedett eltérés lehet, mint technológiai tűrés. Az egyes nyílások viszont az előírt 

méretnél akár 50%-kal is nagyobbak lehetnek. A szemcsék alakja szintén mérési hibákat 

eredményezhet, mert minél laposabb vagy alaktalanabb a szemcse, annál valószínűbb, hogy 

fennakad a szitán, továbbá a hosszúkás (tűalakú) szemcsék áthaladhatnak azon a szitán, 

amelynek szemnagysága kisebb, mint a szemcse hossza. További hátrányai közé tartozik 

még, hogy időigényes mérés, továbbá a törékeny szemcsék esetében pedig megnövelheti az 

apró szemcsék mennyiségét. A szitálás során a szemcsék méretcsökkenését az ütközések 

miatti aprózódás és kopás okozhatja, ezáltal pontatlan méreteloszlást eredményezhet a 

vizsgálati módszer [30]. A legfőbb tényezők, amelyek a vizsgálat eredményét 

befolyásolhatják: a sziták nyílásainak mérete és alakja, a minta mennyisége, a szitálás 

időtartama és a rázás intenzitása, valamint a szemcsealak és a részecskék tapadása [25]. 

A vizsgálati minta károsodása nélküli mérési módszer a képelemzéssel történő 

szemcseméret-eloszlás meghatározása. Amellett, hogy helyettesítheti a szitaanalízist, a 

szemcsék alakjáról is ad információt. A kamera által készített képek alapján a 
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homokszemcsék alakját és az alaktényezőit is meg lehet határozni. Két különböző 

képfeldolgozási módszert különböztetnek meg, melyet a 16. ábrán mutatok be.  

   

16. ábra: a) A statikus képelemzés elvi felépítése, b) A dinamikus képanalízis elvi felépítése 

[32] 

Az egyik a statikus módszer (16. a) ábra), amely tulajdonképpen egy mikroszkóp, aminek 

a tárgylemezére kiterített mintáról készült felvételeken lehetséges meghatározni a 

részecskék nagyságát. Előnye ennek a módszernek, hogy jó minőségű képeket készít 

továbbá, hogy a gravitáció kiegyenlíti a szemcséket, így jól látható az alakjuk, viszont 

megnehezíti a kiértékelést az átfedésben lévő részecskék. Hátránya még, hogy kis 

mennyiségű minta vizsgálható egyszerre, a szemcsék méreteloszlás meghatározásához ez 

szűk mérettartomány.  

A másik módszer a dinamikus képfeldolgozás (16. b) ábra), amely során a részecskék 

árama egy kamerarendszer előtt halad el. Ez a módszer teljesen véletlen elhelyezkedésükben 

méri meg a szemcséket. Az így készített felvételek alapján számos méret- és alakparaméter 

meghatározható. Nagyobb mennyiségű minta mérhető meg egyszerre, így pontosabb 

eredmények kaphatók. Rövid időközönként sok felvétel készíthető, azonban hátránya, hogy 

gyengébb képminőségben. Porok, szemcsék, granulált anyagok mérésére a dinamikus 

képelemzés alkalmasabb, mivel a széles szemcseeloszlás pontos meghatározásához sok 

részecske mérésére van szükség, valamint a mérni kívánt szemcsés minta könnyen áramlik 

a kamera előtt [30, 31, 32]. 

Általánosságban a mikroszkópi képelemzés előnye, hogy közvetlen vizsgálati módszer, 

amely során a képanalizáló rendszer alkalmazható, így nem csak a szemcsék mérete, alakja 

is meghatározható. Azonban, mint minden más mérési módszernek a képelemzéses 

vizsgálatnak is vannak hátrányai: statisztikailag kevéssé értékelhető, a széles eloszlású és 

szubmikroszkópikus szemcsék esetén nehezen vagy nem alkalmazható [33]. 

A 17. ábrán üveggyöngy minta mérési eredményeinek összehasonlítása látható 

képelemzéssel és szitaanalízissel történő vizsgálat során. 

a) b) 
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17. ábra: a) és b) Üveggyöngy minta képelemzéssel és szitaanalízissel mérve, [34]                 

c) és d) Szabálytalan alakú minta képelemzéssel és szitaanalízissel mérve [35] 

A 17. a) ábrán látható, hogy a két különböző mérési módszer eredményei között egész 

pontos egyezés van. Azonban, ha közelebbről vizsgáljuk meg az eredményeket (17. b) ábra), 

akkor láthatjuk, hogy a 710 µm-es frakció esetében 6% különbség van az áthulló 

mennyiségek között. Mivel a két módszer mérési eredményei nem egyeznek, mert a 

részecskék méretét véletlenszerű orientációban mérik a képelemzés során, míg szitán végzett 

elemzéssel a részecskék egymáshoz igazodnak, amikor áthaladnak a szitaszöveten (17. c)); 

akkor „szitakorreláció” funkció használata lehetséges a Camsizer szoftverben – képelemzés 

szoftvere – a két módszer eredményei stabilan korrelálhatnak a szabálytalan alakú 

részecskék esetében is, így 100%-os egyezés érhető el, melyet jól mutat a 17. d) ábra [34, 

35]. 

Dargai és társai publikációjukban különböző öntödei homokok mért közepes 

szemnagyságát és egyenletességi fokát hasonlították össze hagyományos szitaanalízis 

eredményeihez képest dinamikus képelemzéses módszerrel – Fritsch Analysette 28 Image 

Sizer berendezéssel – mérve. Az összehasonlító eredményt a 18. ábra mutatja be.  

d) c) 

b) a) 
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18. ábra: Eltérések a vizsgált homokok mért egyenletességi fokának (%) és közepes 

szemcseátmérőjének (%) esetén [32] 

A 18. ábra alapján látható, hogy homokok vizsgálata esetén a két mérési módszer nagyon 

eltérő eredményeket ad. Egy kivétellel mind a közepes szemnagyság és mind az 

egyenletességi fok esetében képelemzéses módszerrel kapott eredmények kisebbek, mint a 

hagyományos szitaanalízissel mértek. A szitaanalízissel és a képelemzés alkalmazásával 

számított átlagos szemcseméret 0–17% közötti változik. Az egyenletességi fok tekintetében 

a két módszer közötti különbség akár 30% is lehet [32]. Az ilyen nagy méretű eltérést a 

korrigálás sem tudja kijavítani. Következtetésképpen megállapítható, hogy a pontosabbnak 

ítélt mérési módszer sem ad kellően egzakt eredményt. A vizsgálati eredményeket, ezért nem 

vehetjük konkrét értéknek, inkább egy szórás mezőn belül kell értelmeznünk. 

A szitaanalízis esetében a hibaforrás továbbá lehet még a szitalyukak eltömődése, a 

szitaszövet sérülése vagy szakadása [36]. Képelemzés során pedig a szemcséket véletlen 

elrendezésben mérik meg, emiatt a szabálytalan alakú részecskék mérésekor eltérés 

lehetséges az eredmények között [32]. 

 

2.3.4. A fajlagos felület mérésének lehetséges módjai 

 

A szemcseméret, szemcsealak szorosan összefügg a fajlagos felülettel. Több lehetséges 

módja létezik a fajlagos felület meghatározásának. Az öntészeti szakterületen a fajlagos 

felület mérésére a levegő átszíváson alapuló Blaine-féle készülék terjedt el. A mérés elve, 

hogy az U-manométerhez kapcsolódó bürettába megfelelően tömörített, meghatározott 

tömegű (50 g) mintát – homokot – helyezve, az U cső egyik ágában gumilabdával 

meghatározott magasságig felszívott zárófolyadék (például paraffinolaj) nívó-

kiegyenlítődésének t időtartamát mérik. A műszer geometriai méretei és az átszívás 

nyomásviszonyai állandóak, a homokoszlop magassága változó, viszont leolvasható, tehát 

csak az átszívási időt kell mérni. A fajlagos felület az idő négyzetgyökével arányos. Mivel a 

homokoszlop magassága az eltérő tömörödés miatt változó, minden homokoszlop 
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magassághoz tartozik egy kalibrációs diagram. Ezek a diagramok egy nomogramot alkotnak, 

erről olvasható le a fajlagos felület érték. A Blaine-féle készüléket, valamint a fajlagos felület 

érték leolvasásához szükséges nomogramot a 19. ábra mutatja be. 

 

19. ábra: A Blaine-féle fajlagos felület meghatározó készülék és a fajlagos felület 

meghatározásához szükséges diagram [2] 

A permeabilitás-mérés a szemcsék külső felületére korlátozódik, a mikró és makró 

repedések ezzel a módszerrel nem érzékelhetők és nem alkalmazható az eljárás néhány 

tizedmikronnál finomabb szemcséknél sem. Pontosabb mérési eredmény érhető el porok 

esetében a gázadszorpciós és folyadékadszorpciós fajlagosfelület-méréssel, ami azon 

alapszik, hogy a szilárd anyag felületén ismert dimenziójú molekulák vagy ionok 

monomolekuláris rétegben adszorbeálódnak. Az öntödékben ezt a fajta mérési módszert nem 

alkalmazzák [7, 23].  

Az öntödében alkalmazott homokok fajlagos felülete, mivel nem éri el az 1 m2/g értéket, 

emiatt a standard BET módszerrel, N2 adszorpcióval 77 K-en történő mérése nem ad 

megbízható eredményt. Abban az esetben, ha a homok fajlagos felülete cm2/g tartományban 

van a Kr adszorpció használata szükséges. A homokmagok és az azokat felépítő összetevők 

minél pontosabb meghatározása elengedhetetlen az alaposabb komplex és egzakt minősítés 

szempontjából. 

Fontos sajátosság a Blaine-féle fajlagosfelület-mérés gyakorlati alkalmazása során, hogy 

az eltérő anyagsűrűségű homokok fajlagos felület értékei különbözőek lesznek azonos 

felület esetén is. Az eltérő anyagsűrűség miatt a fajlagos felület meghatározásához szükséges 

bemérendő minta tömegét korrigálni kell. Az öntödei homokok sűrűségében megmutatkozó 

kis eltéréseket figyelmen kívül lehet hagyni, azonban a nagy sűrűség különbség miatti 

térfogat differenciát korrekciózni szükséges. 
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 A következő képlet segítségével lehetséges a kvarchomokétól eltérő sűrűségű homok 

vizsgálathoz szükséges tömegének meghatározása: 

𝑚𝑥 = 𝑚𝑘𝑣𝑎𝑟𝑐ℎ𝑜𝑚𝑜𝑘 ∙
𝜚𝑥

𝜚𝑘𝑣𝑎𝑟𝑐ℎ𝑜𝑚𝑜𝑘
 (5) 

ahol: 

mx:   a vizsgálandó homokminta tömege [g], 

mkvarchomok:  a vizsgálathoz szükséges kvarchomok tömege (50 g) [g], 

ρx:   a vizsgálandó homokminta sűrűsége [g/cm3], 

ρkvarchomok:  a kvarchomok sűrűsége (2,65 g/cm3) [g/cm3] [37]. 

 

2.3.5. A szemcse alak és felületi jellemzők értelmezése 

 

A nagy nagyításban készített felvételek összehasonlíthatók szakirodalomban 

megtalálható alak és felületi jellemzők meghatározására készített etalonképekkel, lásd 20. 

ábra. Így nemcsak a homokszemcsék alakja, hanem a felületi jellemzők is meghatározhatók 

vizuálisan. 

 

20. ábra: Az alak- és felületi jellemzők meghatározása [2] 

Öntészetben a homokok alak és felületi jellemzőiket kizárólag kép alapján minősítjük. 

Mivel ezek a jellemzők jelentős mértékben befolyásolják a szilárdsági tulajdonságokat, a 

gázáteresztő képességet továbbá a magból felszabaduló gázok idejét és intenzitását, ezért 

ezeknek a jellemzőknek a pontosabb minősítése szükséges. 
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2.4. A formák és a homokmagok granulometriai jellemzőinek hatása a 

mechanikai szilárdságra 

 

Ahhoz, hogy szilárd formát vagy homokmagot kapjunk, kötőanyag hozzáadása szükséges 

a kiválasztott alaphomokhoz. A kötőanyag függetlenül attól, hogy milyen típusú bevonja a 

homokszemcsék felületét, kötőanyag bevonatot létrehozva a szemcsék felületén. Ezt mutatja 

be a 21. ábra.  

 

21. ábra: A kötőanyaggal bevont homokszemcse felülete, láthatók a kötőanyaggal telt 

repedések, barázdák [38] 

A kialakult kötőanyagfilm tömörítés hatására kötéshidak révén a szilárd 

homokszemcséket összetartja. A homokszemcsék felületén kialakult kötőanyag 

rétegvastagságát számos tényező befolyásolja, egyrészt befolyásolja a kötőanyag 

mennyisége, másrészt a homokszemcsék morfológiája, alakja, mérete, illetve a 

homokszemcse felületi minősége. A kötőanyagigény megnövekedését okozza a 

homokszemcsék felületén lévő mélyedések, repedések, barázdák, amelyek megtelnek 

kötőanyaggal, ezáltal csökkenthetik a homokszemcsék közötti találkozásoknál kialakuló 

kötéshidak méretét [38]. 

A homokszemcsék között kialakult kötéshidak tulajdonságai határozzák meg a forma 

vagy homokmag mechanikai szilárdságát. A formák és a homokmagok szilárdsága a 

homokszemcsék és a kötőanyag szilárdságából, illetve a közöttük kialakult kötés 

szilárdságából tevődik össze. Tehát a formák és a homokmagok szilárdsága a kötőanyag és 

a homokszemcse közötti adhéziós és kohéziós erejének összessége. A formák és a 

homokmagok szilárdságát számos tényező befolyásolja. Ezeknek az összetevőknek 

összefoglalását a 22. ábra mutatja be. 
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22. ábra: A formák és homokmagok szilárdságát befolyásoló tényezők [39] 

A formák vagy magok szilárdságának „megszűnése” szilárdsági értékeken belüli 

adhéziós és kohéziós erők alapján 3 féleképpen történhet: 

➢ kohéziós törés: a kötőanyag kohéziós ereje (K) kisebb, mint a kötőanyag és a homok 

közötti adhéziós erő; a tönkremenetel a kötőanyagban valósul meg; főként a 

szervetlen kötőanyagokra (vízüveges kötőanyagokra) jellemző. 

➢ adhéziós és kohéziós törés: (A) és (K) kombináció; a tapadási erők és a kohéziós erők 

egyensúlyban vannak; ez a tönkremenetel típus jellemző a bentonitos 

formázókeverékekre.  

➢ adhéziós törés: tapadás megszűnése, A<<K; a kohéziós erők nagyobban, mint az 

adhéziós erők, ennek következtében a törés a homokszemcsék felületéről történő 

kötőanyag leválásával valósul meg; jellemzően a szerves kötőanyagok esetében 

előforduló tönkremenetel [6, 40, 41]. 

A 23. ábrán látható a tönkremenetelek típusai. 

  

Kohéziós törés  Adhéziós törés  Homokszemcse törése 

23. ábra: A formák vagy homokmagok közötti kötés megszűnésének típusai [38] 

A szilárdsági értékekre a szemcseméreten felül jelentős befolyásoló hatása van a felületi 

minőségnek is. Az öntödei kvarchomokok mikrofelületének különbözősége a mért 

szilárdsági értékek nagy eltérését okozhatja. Ezt bizonyítja annak a kutatásnak az 

eredménye, ahol az azonnali, az 1 és a 24 órát követő hajlítószilárdságot vizsgálták két 

különböző felületi minőségű homokból azonos előállítási paraméterekkel készült 

próbatestek esetében. A vizsgálatok során mért hajlítószilárdság értékek közötti különbség 

akár kétszeres is lehet az eltérő felületi minőség miatt. A 24. ábrán látható, hogy az azonnali 

hajlítószilárdság-mérés eredménye Badger homok használata esetén kétszeres, mint német 

a) b) c) 
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kvarchomok alkalmazásával. A homokokról készült SEM felvételek alapján meghatározható 

az eltérő homok felület, a német kvarchomok esetében erősen barázdált, míg a Badger 

kvarchomok esetében kevésbé barázdált a homok felülete [42, 43]. 

 

24. ábra: A német kvarchomok és a Badger homokról (GBM) készített SEM felvételek és a 

különböző homokokból készített homokkeverékek hajlítószilárdság értékei [42, 43] 

Hasonlóan Frank Iden és társai kutatásaik eredményeire alapozva igazolták, hogy a 

homokszemcsék felületi minősége nagyrészt befolyásolja a kötőanyagigényt. Cold box 

technológiával készített homokmagok esetében vizsgálták a homokszemcséket összetartó 

kötéshidak szerkezetét (25. ábra), amely meghatározza a homokmag szilárdsági 

tulajdonságait, stabilitását.  

 

25. ábra: A kötőanyaggal körbevont homokszemcsék és a kötőanyaghíd, valamint annak 

szerkezete és fázisai [38] 

A kötéshidak esetében az alábbi fázisokat határozták meg, az 1-es fázist, amely sűrű külső 

réteg; a 2-es fázist, mely egy finom pórusú szerkezet; a 3-as fázist, ami egy durva pórusú 

szerkezet és a 4-es fázist, amely egy korallszerű szerkezet. A kötőanyag két komponensének 

a homokkal történő összekeverése – homogenizálása – során a kötőanyag a homokszemcsék 

felületén egy vékony filmréteget képez. A szemcsék felületi mélyedéseit, barázdáit, 

repedéseit tölti ki, ezt követően a homokszemcséket egyenletesen beborítja. A 

homokszemcsék felületi struktúrája nagy mértékben befolyásolja a szükséges kötőanyag 

mennyiségét, ezáltal a kialakult kötőanyagfilm vastagságát, a homokszemcsék közötti 

érintkezési felületek nagyságát [38, 44]. 

Szintén ezt igazolja egy kötőanyaggyártó által elvégzett kísérlet is, ahol közel azonos 

granulometriai tulajdonságú homokokból készült próbatestek hajlítószilárdsági eredményeit 

hasonlították össze. A vizsgált három homok közötti lényeges különbség csak az eltérő 

felületi minőségben van, melyet jól érzékeltet a 26. ábra. A három különböző típusú 
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kvarchomok hasonló granulometriai jellemzőkkel – közepes szemcsenagyság, finomsági 

szám – rendelkezik.  

          

26. ábra: A vizsgált kvarchomokok eltérő felületi struktúrája [45] 

(Homok 1 – sima felület nagy mélyedéssel, Homok 2 – sima felület, Homok 3 – erősen 

barázdált felület.) 

A három kvarchomokból cold box technológiával homokmag próbatesteket készítve 

azonos kötőanyag tartalommal (1,2% – a homok tömegére vonatkoztatva) hajlítószilárdság-

vizsgálatokat végeztek, melyek eredményeképpen különböző kötéserősségeket tapasztaltak, 

mely akár kétszeres szilárdságbeli különbséget eredményezett (27. ábra). 

 

27. ábra: A különböző felületi minőségű kvarchomokokból készített próbatestek azonnali és 

24 órát követő hajlítószilárdsági eredményei [45] 

A szilárdsági tulajdonságokban tapasztalt különbözőségeket a mikrofelületi eltérés 

okozza. A legkisebb szilárdságot a sima felületű homok (Homok 2), a legnagyobb 

szilárdságot pedig az erősen barázdált felületű homok (Homok 3) használata esetén mérték. 

A majdnem kétszeres szilárdságbeli növekményt az adhéziós, vagyis a tapadási erő 

növekedése eredményezi. A „látszólag” közel azonos granulometriai tulajdonságú homokok 

eltérő viselkedést is mutathatnak öntészeti felhasználás szempontjából. Ezért nem lehet 

figyelmen kívül hagyni egyetlen egy homokra jellemző paramétert sem, hiszen jelentős 

hatása lehet szilárdsági vagy akár gázáteresztő képesség tekintetében [45].  

A homokok mikrofelülete nagyon fontos szerepet játszik a kötőanyag-szükséglet 

szempontjából is. Megfelelő homok választása esetén kötőanyag-megtakarítás érhető el 

ugyanolyan szilárdság és sok esetben kedvezőbb gázáteresztő képesség elérése mellett.   

 Homok 3  Homok 2  Homok 1 
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2.5. A formázó- és maghomokkeverékekhez használatos kötőanyagok 

bemutatása 

 

Mindazok a követelmények, amelyeket a formákkal és a homokmagokkal szemben 

támasztunk meghatározzák milyen típusú kötőanyagrendszer szükséges a megszilárdításhoz. 

A 28. ábrán látható Bindernagel alapján összesített forma- és magkészítési eljárások 

csoportosítása. 

 

28. ábra: A forma- és maggyártási folyamatok Bindernagel rendszerezése alapján [46] 

Az öntödékben használatos kötőanyagok csoportosítása többféleképpen lehetséges; kötés 

módja szerint lehetnek kémiai, fizikai, vagy mechanikai kötésű kötőanyagok. A 

kötőanyagok összetétele szerint pedig lehetnek szervesek, vagy szervetlenek. A térhálósítás 

folyamata katalizátorral, vagy reagenssel, hőközléssel vagy ezek kombinációjával 

meggyorsítható. [7] 

A kutatómunkám során nedves bentonitos formázókeverékeken, valamint fenolgyantás 

önkötő maghomokkeverékeken végeztem vizsgálatokat. A 28. ábrán jelöltem pirossal 

bekeretezve a két különböző eljárást. Ezen eljárásokat részletezem bővebben a 

disszertációban.  

 

2.5.1. A mechanikai kötésű eljárás ismertetése 

 

A mechanikai kötéssel történő megszilárdítás esetében a bentonitos eljárásról 

beszélhetünk. Előnye, hogy a kötés a homokszemcsék között azonnal létre jön. Hátránya, 

hogy nagy mértékű szilárdságot nem ad.  
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2.5.1.1. A nedves bentonitos eljárás bemutatása 

 

A nedves bentonitos homokformába való öntés az egyik legelterjedtebb technológia 

különösképpen öntöttvas öntvények gyártására. Az egyik ok a formázóanyag többszöri 

felhasználásában rejlik, ugyanis ~90%-ban visszanyerhető, – frissítést követően – majd újra 

felhasználható. A bentonitos formázóanyagok általános összetétele a következő: 

➢  kb. 85–95% alaphomok (általában kvarchomok, de lehet olivin- vagy 

cirkonhomok is), 

➢ 5–10% bentonit, 

➢ 2–5% víz, 

➢ 3–9% fényeskarbonképző [47]. 

Fizikai kötésű kötőanyag az agyag, illetve bentonit (29. ábra), ami kötőanyagként víz 

hozzáadásával megdagadva kötést hoz létre a homokszemcsék között. A bentonit nagy 

montmorillonit tartamú, vulkáni eredetű agyagásvány. Több mint 75%-ban montmorillonitot 

(Al2(OH)2[Si4O10]nH2O) és 6–8%-ban kaolinitet (Al4(OH)8[Si4O10]) tartalmaz.  Fajlagos 

felülete és duzzadóképessége nagy, a vizet jól adszorbeálja, ezáltal a szerkezete fellazul, 

ennek következtében géles állapotba kerül, így könnyen össze tudja tartani a 

homokszemcséket.  

 

29. ábra: A bentonit por [48] 

Felépítése két különböző szerkezeti egységből tevődik össze. Az egyik tetraéderes, a 

központi Si4+ köré négy O2- kapcsolódik. A másik oktaéderes, amelynek középpontjában egy 

Al3+ kation áll, eköré hat oxigén, illetve hidroxidion kötődik. A szerkezeti felépítést mutatja 

be a 30. ábra [1, 2, 6, 47]. 

 

30. ábra: A montmorillonit kristályszerkezete [49] 
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A kialakult kötés erősségét befolyásolja a homokszemcsék nagysága, és azoknak az 

eloszlása, felületének minősége, az érintkező felület nagysága, illetve a kötőanyag 

rétegvastagsága.  

Rendkívül fontos nedves bentonitos formázóanyag készítése esetén a keverék 

homogenizálása, azaz alapos elkeverése. Annak érdekében, hogy minél jobban a 

homokszemcsék felületére tapadjon a bentonit és víz elegye a keverés során a keveréket 

nyomásnak és gyúrásnak kell kitenni. Keverés során nagyon fontos befolyásoló paraméter a 

keverési idő. A túl rövid keverési idő alatt nem alakulnak ki teljes mértékben a 

homokszemcsék közötti kötéshidak (31. ábra), a hosszú keverés pedig összetöredezheti, 

roncsolhatja őket.  

 

31. ábra: A homokszemcsék közötti kötéshíd a bentonitos formázókeverékben [47, 50] 

A nedves bentonitos formázóanyagok esetében a következő vizsgálatok a 

legelterjedtebbek: 

➢ a nedvességtartalom, 

➢ az aktív bentonittartalom,  

➢ az izzítási veszteség, 

➢ az illékony anyagtartalom, 

➢ a tömöríthetőség, 

➢ a gázáteresztő képesség, 

➢ a nyomószilárdság, 

➢ a szakítószilárdság, 

➢ a nedves szakítószilárdság meghatározása [47]. 

 

2.5.2. A kémiai kötésű eljárások ismertetése 

 

A kémiai kötésű kötőanyagok két fő csoportra oszthatók, lehetnek szerves vagy 

szervetlen kötésűek. A szerves kötőanyagok előnye, hogy megfelelő méretpontosságot, jó 

felületi minőséget adnak, továbbá öntés után többnyire kiégnek. A szerves kötésű 

kötőanyagok alkalmazása igen elterjedt, azonban környezetvédelmi szempontból nagyon 

károsak. Emiatt a kutatások és a fejlesztések a szervetlen kötőanyagokat helyezik előtérbe.  

A kémiai kötésű eljárások csoportosítását a 10. táblázatban mutatom be. 
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10. táblázat: A kémiai kötésű formázó- és maghomokkeverékek típusai [51] 

 Eljárás neve Kötőanyag Katalizátor/Edző 

Hőre kötő 

eljárások 

Héjhomok (Croning 

eljárás) 

Fenol-formaldehid 

Novolak gyanta 
Hexametilén-tetraamin 

Hot box 
Furán- vagy 

fenolgyanta 
Kloridok és nitrátok 

Warm box Furángyanta Látens sav 

Olajkötésű eljárás 
Lenmag vagy egyéb 

növényi olaj 
Gabona + bentonit + víz 

Gázelárasztásos 

eljárások 

Fenol-uretán 
Fenolgyanta + 

polimer izocianát 
Tercier amin gőz 

SO2 eljárás Furángyanta SO2 

FRC eljárás Akril-epoxi gyanta Hidrogén-peroxid + SO2 

Fenol-észter Bázikus fenolgyanta Észter gőz katalizátor 

Nátrium-

szilikát/CO2 

rendszer 

Nátrium-szilikát CO2 

Önkötő 

eljárások 

Furán sav katalizált Furángyanta Sav katalizátor 

Fenol sav katalizált Fenolgyanta Sav katalizátor 

Olaj-uretán 
Alkidgyanta + 

polimer MDI 
Folyékony amin 

Fenol-uretán 
Fenol formaldehid + 

polimer MDI 
Folyékony amin 

Észter kötésű 

bázikus fenol 
Bázikus fenol Folyékony észter 

Szilikát vagy észter-

katalizált 
Nátrium-szilikát Folyékony észter 

Poliol-izocianát 

rendszer 

Folyékony poliol 

gyanta 
Folyékony poliizocianát 

Alumínium-foszfát 
Folyékony alumínium 

foszfát 
Fém-oxid por 

 

2.5.2.1. Az önkötő fenolgyantás eljárás bemutatása 

 

Az eljárást a szintén önkötő furángyantás rendszerek helyettesítésére fejlesztették ki, 

előnye, hogy nem tartalmaz nitrogént. Az önkötő eljárásokra általánosan igaz az, hogy 

erősebb savra van szükség katalizátorként a térhálósodáshoz, mivel sem magas hőmérséklet, 

sem gáz átfúvása nem segíti. A fenolgyantás önkötő keverékekhez általában szerves savakat 

használnak, mint például a paratoluol-szulfonsav (PTS), hogy az öntödei alkalmazásokhoz 

szükséges sebességgel végbe menjen a kikeményedés.  
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32. ábra: Az önkötő műgyantakötésű kötőanyag két komponense: a fenolgyanta és a 

savkatalizátor [52] 

A fenolgyanta fenolhomológból és aldehidekből képződő polikondenzációs termék. A 

fenol és a fenolhomológok szerkezeti képletét a 33. ábra mutatja be. 

 

33. ábra: A fenol és a fenolhomológok szerkezeti képlete [83] 

Általában nagyobb méretű formák és magok készítésére használják [8, 28]. Az adagolt 

gyanta mennyisége kb. 1–2% a homok tömegére vonatkoztatva, a katalizátoré pedig 40–

45% a gyanta tömegére vonatkoztatva. A fenolgyantás önkötő eljárás kikeményedési 

mechanizmusa a következő: 

Fenolgyanta + savkatalizátor → kikeményedett polimer + víz [53] 

A katalizátor aktiválja a gyanta kondenzációs reakcióját és fokozza a térhálósodási 

reakciót. A kondenzációs reakció során vízmolekulák alakulnak ki, amelyek hígítják a 

savkatalizátort, amely így lassítja a kikeményedést [54]. 

Az önkötő fenolgyantás eljárás során kialakuló kikeményedési karakterisztikát a 34. ábra 

szemlélteti. 

 

34. ábra: Az önkötő műgyantás homokkeverékek tipikus kikeményedési karakterisztikája 

[47, 55] 
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A műgyantakötésű maghomokkeverékek leggyakoribb vizsgálatai a következők: 

➢ a nedvességtartalom, 

➢ az izzítási veszteség, 

➢ a gázáteresztő képesség, 

➢ a szakítószilárdság, 

➢ a meleg szakítószilárdság, 

➢ a hajlítószilárdság, 

➢ a meleg hajlítószilárdság meghatározása. 

Az említett vizsgálatokhoz a próbatest készítése a következőképpen történhet. A 

homokkeverék forma- vagy magszekrénybe juttatását követően tömörítjük. A tömörítés 

többféle módon történhet; tömöríthetjük a próbatesteket kézi tömörítést alkalmazva, kézi 

döngölővel készítve vagy gépi tömörítést, esetleg maglövést választva. A kiválasztott 

kötőanyag homokhoz való hozzákeverésével kapott formázó- vagy maghomokkeverékekből 

próbatestek készítését követően további vizsgálatokra nyílik lehetőség, melyekkel a formák 

vagy homokmagokra jellemző tulajdonságok minősíthetők. Általános esetben az általam is 

alkalmazott próbatest készítés folyamatát mutatja be a 35. ábra. 

 

35. ábra: A próbatest készítés folyamata 

A formázóanyagok és a homokmagok összehasonlító vizsgálatai esetében is nagyon 

fontos, hogy a próbatestek azonos előállítási paraméterek mellett készüljenek el. Azonos 

tömörítettség mellett, azonos térfogatsűrűségű próbatestek esetében lehet releváns az 

összehasonlító elemzés. A különböző homoktípusok esetében az eltérő szemcsealak vagy 

szemcseméret, esetleg nem azonos anyagsűrűség miatt nehezen megvalósítható, hogy 

azonos térkitöltöttségű próbatesteket kapjunk. A következő fejezeben a térkitöltöttség 

hatását mutatom be.  
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3. A HOMOKMAG ÉS AZ AZT ALKOTÓ HOMOK TULAJDONSÁGAI 

KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

 

A természetes vagy mesterséges homokok különböző alakkal, mérettel, eltérő 

elrendeződéssel és eloszlással rendelkező szemcsés anyagok halmaza. A szemcseszerkezet 

jelentősen befolyásolja a formázóanyagok tulajdonságait. Elméletben, ha azonos átmérőjű 

és azonos alakú, vagyis gömbölyű szemcsékből épül fel a szemcsés anyaghalmaz, akkor a 

36. ábrán bemutatott módon történhet a szemcsék elrendeződése. Látható, hogy a szemcsék 

térkitöltöttségének megváltozása jelentős hatással van a porozitás mértékére.  

 

36. ábra: A szemcsék elrendeződésének hatása a porozitásra [3, 61] 

A valóságban azonban nem szabályos gömb alakúak a szemcsék és nem is azonos 

méretűek. A kívánt szemcsefrakciókkal beállítható a szemcseszerkezet, ezáltal 

megválasztható a kívánt porozitás mértéke, ennek következtében pedig módosulhat a 

térfogatsűrűség. Mind a pórustartalom és mind a térfogatsűrűség jelentősen befolyásolhatja 

a szilárdsági és a gázáteresztési tulajdonságokat. Öntészeti szempontból igen jelentős a 

homokmagok térkitöltöttsége. A különböző szemcseméretű homokból felépülő 

homokmagok permeabilitása mindaddig nem változik, amíg a kisebb szemcsék a nagyobbak 

közé beékelődnek anélkül, hogy a durva szemcsék közötti távolságot megváltoztatnák. Így 

csak a homokmagok térfogatsűrűségében tapasztalható változás. Ha a kisebb szemcsék 

mennyisége tovább növekszik, így a durva szemcsék közötti távolságot megnövelik, nő a 

porozitás mértéke is [3]. Ezt mutatja be a 37. ábra.  

 

37. ábra: A különböző szemcseméret hatása a porozitásra [3] 
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Nemcsak a porozitás és ezáltal a gázáteresztő képesség változik, hanem öntés során a fém 

könnyebben behatolhat a homokszemcsék közé, ezzel pedig öntvény felületi minőség 

romlást, öntvényhibát eredményezhet [3]. Ilyen öntvényhiba például a felületi penetráció, 

lásd 38. ábra, amely hiba oka a kedvezőtlen forma tulajdonságok (kicsi szilárdság, nagy 

gázáteresztő képesség, nagy szemcseméretű homok, gyenge tömörítés). 

 

38. ábra: A felületi penetráció [56] 

A granulometriai jellemzőkön kívül az eltérő tömörítés hatására is megváltozik a 

térfogatsűrűség és a pórustérfogat. A szemcsék elrendeződésének, azaz a porozitás 

mennyiségének és ezáltal a térfogatsűrűségnek a megváltozása nagy mértékű hatással van 

az alábbi tulajdonságokra: 

➢ a szemcsék közötti kapcsolódási pontok számának változásával módosul a 

homokmagok szilárdsága, 

➢ a szemcsék alakjának és méretének változásával változik a porozitás mértéke, ezáltal 

változik a homokmagok gázáteresztő képessége is, 

➢ a szemcsék fajlagos felületének és felületi minőségének változása a kötőanyag 

szükséglet változását eredményezi, amely nemcsak a szilárdsági értékekre hat, 

hanem az öntés közben felszabaduló gáz mennyiségét is befolyásolja. 

Tehát igen jelentős és fontos jellemző a homokmagok térfogatsűrűsége, amely a 

szilárdsági és a gázáteresztő képesség szempontjából is fontos paraméter.  

Azonos típusú alaphomokokból felépülő formák vagy homokmagok esetében megfelelő 

összehasonlítási alap a térfogatsűrűség akkor, ha azonos a szemcseméret, a szemcseeloszlás 

és a szemcsealak. A térfogatsűrűséget és ezáltal a porozitás mértékét ugyanis ezen tényezők 

jelentősen befolyásolhatják. Azonban, ha különböző típusú alaphomokból készült 

próbatestek jellemzőit szeretnénk összehasonlítani, akkor az eltérő anyagsűrűség, a 

különböző alakú szemcsék vagy a szemcseméret és szemcseeloszlás eltérése miatt a 

térfogatsűrűség, mint összehasonlításialap feltételekkel használható.  

Olga Geraseva mester diplomadolgozatában 4 különböző típusú öntödei homokot, 

valamint fémgranulátumot (rozsdamentes acél granulátum) használt hajlítószilárdság-

vizsgálataihoz. A fémgranulátumot különböző mennyiségben keverte a homokokhoz.  
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39. ábra: Az a) H32 kvarchomok, b) kromithomok, c) cirkonhomok, d) bauxithomok és az 

e) fémgranulátum scanning elektronmikroszkópos felvételei (A homokok esetében N=100×, 

a fémgranulátum N=30× nagyítású felvétel) [57] 

A pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételek (39. ábra) alapján hasonlította 

össze a homokszemcsék alakját, valamint a felületi eltéréseket. A homokokból cold box 

technológiával készített hajlítószilárdság-vizsgálathoz próbatesteket, melyekhez azonos 

mennyiségben kevert kötőanyagot (0,6% gyanta AskoCure 355 és 0,6% edző AskoCure 

655).  

 

40. ábra: A különböző homokkal készített próbatestek hajlítószilárdság-mérés eredményei 

azonnal, próbatest készítést követően 1, 4 és 24 órával, mellette az alkalmazott homokok és 

a fémgranulátum szitaanalízis eredménye [57] 

Az eredmények alapján, melyet a 40. ábra mutat be, megállapította a szerző, hogy a 

bauxithomokkal érhető el a legnagyobb hajlítószilárdság a többi homok hajlítószilárdság 

értékeihez képest. Ennek a nagy szilárdságnak az oka összefüggésben van a szemcseméret-

eloszlással. Mivel a bauxithomokkal készített próbatestek nagy térfogatsűrűségűek, ennek 

köszönhetően a homokmagban lévő kötéshidak száma megnövekszik, ami a nagy 

a) b) c) 

e) d) 
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szilárdságot eredményezi. A homokmagok végszilárdsága nagy mértékben függ a 

kötéshidak karakterisztikájától és számától. Minél nagyobb a térfogatsűrűsége a homokmag 

próbatestnek, annál kisebb a porozitás mértéke ugyanakkor annál több a kialakult kötéshidak 

száma, ezáltal pedig a szilárdság értéke. A porozitás mértéke egyrészről függ a 

szemcsemérettől. A másik térfogatsűrűséget, porozitást befolyásoló tényező a szemcsék 

alakja. Minél gömbölyűbb a homokmagot alkotó homokszemcse alakja, annál inkább 

csökken a homokmag térfogatsűrűsége. Minél sarkosabb, szögletesebb a homokszemcse 

alakja, annál inkább nagyobb a térfogatsűrűsége [57]. 

Martin Conev és társai kísérletük során a granulometria hatását vizsgálták a 

hajlítószilárdságra a próbatest készítést követően azonnal (30 másodperc után), 1 és 24 óra 

elteltével. Azonos homoktípus esetében két különböző szemcseméretű homokból (finom SH 

35 és durva SH 32) és ezeknek különböző mennyiségű kombinációjából készítettek 

homokkeverékeket. A homokkeverékek azonos kötőanyag-mennyiséggel szervetlen 

kötőanyaggal (Inotec 4158 – 2,3%, adalékanyag Promotor WJ 4000 – 1,2%) készültek 

azonos előállítási paraméterek mellett. A kapott szilárdsági eredmények a 41. ábrán 

láthatóak. 

 

41. ábra: A 30 másodpercet, 1 órát és 24 órát követő hajlítószilárdság-mérés eredményei 

különböző szemcseméretű homokok kombinációjából készített homokkeverékek esetén [58] 

Az 1 óra elteltével mért hajlítószilárdsági értékek stabil trendet mutatnak. A 

legalacsonyabb hajlítószilárdsági értékeket abban az esetben mérték, amikor 100%-ban a 

finom vagy a durva szemcseméretű homokot alkalmazták. A finom frakció mennyiségének 

növelésével szilárdságnövekedés érhető el, egészen addig, míg 50–50%-ban oszlik meg a 

frakciók aránya, ahol egy szilárdság minimumot tapasztaltak. Tovább növelve a finom 

frakció mennyiségét szilárdság csökkenést tapasztaltak; szimmetrikusan, mint a durva 

frakció nagyobb részarányánál.  A próbatestek tömegét is megvizsgálták, hogy abból a 

próbatest térfogatsűrűségére következtethessenek. Az eredményeket a 42. ábra szemlélteti. 
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42. ábra: A próbatestek tömege a térfogatsűrűség megállapításához [58] 

A tömegmérési eredmények alapján megállapították, hogy a tisztán finom szemcséjű 

próbatestek tömege a legalacsonyabb mértékű, így ezen próbatestek térfogatsűrűsége a 

legalacsonyabb. Alacsonyabb, mint a 100%-ban durva homok esetében. A durva frakcióhoz 

adott finom frakció mennyiségének növelésével nő a próbatestek tömege egészen az 50–

50%-os megoszlásig, ahol a legnagyobb értéket mérték. A finom frakció mennyiségének 

további növelésével csökken a próbatestek tömege. Mivel a térfogatsűrűség megállapítása 

nem adott elegendő magyarázatot, ezért a szitaanalízis eredményében keresték a 

magyarázatot a szilárdsági értékek alakulására. A kísérlet eredményei alapján azt a 

következtetést vonták le, hogy már kis mennyiségű finom frakció hozzáadása a durvább 

homokba, vagy a durva homok hozzáadása a finom szemcséjű homokba a szilárdsági értékek 

növekedését okozzák, többlet kötőanyag hozzáadása nélkül. Az alaphomok 

granulometriájának módosításával szilárdságnövekedés mellett kötőanyag takarítható meg. 

Megállapítják, hogy gyakorlatilag nincs különbség hajlítószilárdság szempontjából, hogy a 

finom homokhoz durva frakciót vagy a durva homokhoz finom frakciót adagolunk. Fontos 

információ a homokok szemcseméret-eloszlása, melyet az egyenletességi fokkal lehet 

kifejezni. A mérések alapján megállapították, hogy a szemcseméret-eloszlás jelentős 

befolyásoló tényező abban az esetben, ha ugyanannak a homoktípusnak két különböző 

méretű frakcióját keverik össze nagyobb szilárdság elérése érdekében. Abban az esetben a 

legkisebb az egyenletessége a homokkeveréknek, amikor 50–50%-ban tartalmazza a két 

frakció mennyiségét, ekkor a legalacsonyabb a szilárdság [58]. 

Vasková és társai olyan kísérletsorozatot végeztek el, melyben különböző típusú 

homokokat: kvarc és nemkvarc, különböző szemcse alakú: gömbölyű és szögletes, valamint 

különböző szemcseméretű: finom és durva vizsgáltak szervetlen kötőanyagot alkalmazva. A 

homokkeverékek esetében a különböző homoktípusokat kombinálták egymással eltérő 

mennyiségi eloszlásban. Az így elkészített próbatesteknek vizsgálták a szilárdságát, 

gázáteresztő képességét, illetve a hőállóképességét.  Az alaphomok szlovákiai bányából 

származó kvarchomok (A durva – AFS 40, d50=0,39 mm), mely esetében másik frakciót is 

A finom (AFS 70) használtak a vizsgálatokhoz. A B homok (AFS 65) csehországi 

kvarchomok, mely a lekerekített, gömbölyűbb szlovák homokkal ellentétben sarkos, 

kevésbé gömbölyű. A C homok (AFS 65) mesterséges öntödei homok, amelyet elektromos 

ívkemencében bauxit olvasztásával és túlhűtésével állítanak elő. A C homok szinte tökéletes 

gömb alakú szemcsék jellemzik. A D homok (AFS 65) szintén mesterséges homok, amely 

mullit kristályokból készül, égetéssel. A homok típusokat a 43. ábra mutatja be.  



 

40 

 

43. ábra: A vizsgált homoktípusokról készített SEM felvételek (50×):  

a) A homok, b) B homok, c) C homok, d) D homok [59] 

A gázáteresztőképesség-mérés esetében nem a tömörített szabványos hengeres 

próbatesten végezték a mérést, hanem laza, tömörített homokon, melyet a gázáteresztő 

képesség mérő készülék speciális kiegészítő tartozékával valósítottak meg. Az 

eredményeket a 44. ábra szemlélteti.  

 

44. ábra: Az eltérő homoktípusok különböző mennyiségű kombinációinak 

gázáteresztőképesség-mérés eredményei [59] 

A mérési eredmények igazolták, hogy a finom homok kis mennyiségű adagolása is 

jelentős gázáteresztő képesség csökkenést okoz. Az A finom homok mennyiségének 

növelésével majdnem exponenciálisan csökken a gázáteresztő képesség. Érdekesség, hogy 

a C homok alaphomokhoz történő 10 és 20%-os mennyiségben történő hozzáadásával sem 

csökken a gázáteresztő képesség az eredeti A durva értékéhez képest. Egészen 50–50%-os 

megoszlásig igen magas gázáteresztő képesség érték jellemző a kombinációk esetében. 

Leginkább a D homokkal történt keverék esetén szembetűnő a különbség. Minkét 

mesterséges homok tökéletesen gömbölyű alakú szemcsékből áll, a különbség, hogy a C 

homok esetében több a finomszemcse tartalom; ennek ellenére mégis a kombinációk esetén 

magasabb gázáteresztő képesség jellemző egészen 30–70%-os megoszlásig, ahol megfordul 

a tendencia és a D homokkal nagyobb a mért érték.  

A szilárdsági vizsgálatokhoz a homokkeverékeket azonos előállítási paraméterekkel 

készítették. A kötőanyag folyékony komponensének mennyisége 2% és a por 

komponensének mennyisége pedig 0,9%. A mérési eredményeket a 45. ábra összegzi.  
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45. ábra: Az eltérő homoktípusok különböző mennyiségű kombinációiból készített 

próbatestek hajlítószilárdság-mérés eredményei [59] 

Az A durva az A finom homokkal kevert kombinációinak eredményei az előzőekben 

bemutatott kutatás eredménye.  A B homok hozzáadása egyértelműen lerontotta a szilárdsági 

értékeket, amit a szerző a sarkos szemcsealakkal magyaráz, valamint a szitaanalízis alapján 

kapott eredményekből a magas finomszemcse tartalom és több alkotós szemcseeloszlás 

miatt. A C homok esetében, minél nagyobb mennyiséget kevernek az A durva homokhoz, 

annál nagyobb szilárdság érhető el. A jelentős mértékű hajlítószilárdságnövekedést két okkal 

indokol, egyrészt a homok majdnem tökéletes gömbölyű alakja, másrészt pedig a felületi 

szerkezete. A gömbölyű alaknak köszönhetően jól tömörödnek a homokszemcsék, megnő 

az érintkezési pontos száma, ezáltal pedig maximális számú kötéshidat hozhatnak létre. A 

felületi szerkezete mikropórusokkal teli, ami miatt a kötőanyag jobb tapadása lehetséges. A 

D homok hozzáadásával ellentétes eredményt értek le, mint a C homok esetében. A 

szilárdság csökkenés oka a D homok nagy fajlagos felülete, valamint a nagy vízfelvevő 

képessége. A kutatási munka mélyebb betekintés adott a különböző típusú öntödei homokok 

eltérő mennyiségben összekevert kombinációiból készített homokmagok tulajdonságainak 

változásáról [59]. 

A szakirodalmak alapján összegezhető, hogy a formák és a homokmagok permeabilitási 

és szilárdsági tulajdonságait jelentősen befolyásolja az alaphomok granulometriai 

jellemzőinek a legkisebb mértékű változása is. A szemcsés rendszerek esetében nagyon sok 

a befolyásoló paraméter, ami a publikált kutatási eredmények nehézkes, bonyolult 

kiértékelésén meg is látszik. Sok esetben hiányos vagy nem elegendő magyarázat adódik a 

szilárdsági értékek változása okán. Ezen ismeretanyagok hiánya alapozza meg, azt a 

célomat, hogy a gázáteresztő képesség és a szilárdsági változások értelmezéséhez szükséges 

a homokmagok alapanyagának a homoknak és a homokmag tulajdonságainak alaposabb 

megismerése. A következő fejezetben mutatom be a saját méréseimhez választott 

alapanyagokat, valamint az elvégzett vizsgálatokat.  
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4. A KUTATÓMUNKÁM SORÁN ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

BEMUTATÁSA 

 

4.1. A vizsgálatokhoz alkalmazott alapanyagok és azok alapvizsgálati 

eredményeinek ismertetése 

 

A doktori kutatómunkám során az általam elkészített próbatestek gázáteresztő 

képességet, valamint mechanikai szilárdságát vizsgáltam. Az eredményeket hagyományos 

úton és új minősítés szerint is kiértékeltem. A homokszemcsék alakja az egyik legfontosabb 

tulajdonságokat befolyásoló paraméter, ami a kötéserősségen túl lényegesen befolyásolja a 

keverék tömöríthetőségét és ezen keresztül a gázáteresztő képességét is. Ezért 

vizsgálataimhoz különböző szemcsealakkal rendelkező homoktípusokat választottam. A 

kiválasztás egyik szempontja az volt, hogy a homokok alakjukban különbözzenek, de a 

közepes szemcseméretük közel azonos legyen. Ezáltal a különböző szemcsealakok 

gázáteresztő képességre gyakorolt hatását tudom kimutatni. Másrészről olyan 

homoktípusokat választottam, amelyek granulometriai tulajdonságok alapján nagyon 

hasonlóak, azonban felületi minőségükben különböznek. A másik igen fontos tényező pedig 

a szemcseméret. A szemcseméret eltérést pedig frakciókra (durva, közepes, finom) 

szitálással értem el. Így a heterogén szemcseszerkezet kedvezőtlen befolyásoló hatását is 

kizártam.  

A mérésekhez a GBM 45 típusú kvarchomokra esett a választás. Európában kizárólag a 

GIBA GmbH ausztriai cég forgalmazza. A kvarchomokot a BADGER MINING CORP. az 

USA-ban bányássza. Az európai kvarchomokokkal szemben számos előnye van, 

egységesebb felületi minőség és simább szemcsefelület mellett jó regenerálhatóság jellemzi 

[62]. Választottam egy európai kvarchomokot, az SH 33 típust, melyet a sajdikove humence-

i (Szlovákia) homokbányában fejtenek ki. A szemcsék kedvező alakja (erősen gömbölyített), 

ezáltal ebből a homokból készített homokmagok kötőanyagigénye igen alacsony, így 

használatuk gazdaságos [63]. A további homoktípusok esetében speciális homokokat 

választottam, melyeket a Hüttenes Albertus Chemische Werke GmbH árusít. Az egyik a 

Bauxitsand W55, amely bauxithomok azáltal, hogy igen gömbszerű szemcsealakú, igen 

nagy mechanikai szilárdságot biztosít. A másik pedig a J-Sand, amely természetes ásványok 

keveréke 48,5%-ban földpátot tartalmaz, 47,5%-ban pedig kvarcot. A szemcse alakját 

tekintve szögletes [14]. 

 

4.1.1. A szitaanalízis eredményeinek bemutatása 

 

A vizsgálatokhoz alkalmazott homokok alakjának ellenőrzése céljából 

sztereomikroszkópos felvételek Zeiss Stemi 2000 típusú sztereomikroszkóppal (46. ábra) 

készültek, melyet a 47. ábrán szemléltetek.  
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46. ábra: A Zeiss Stemi 2000 típusú sztereomikroszkóp [64] 

 

                            

   

47. ábra: A vizsgált GBM 45 kvarchomok (a), az SH 33 kvarchomok (b), a Bauxitsand W55 

(c) és a J-Sand (d) sztereomikroszkópos felvétele (N=20×) 

A felvételek alapján igazolást nyertek a gyártók és forgalmazók általi megállapítások. A 

leggömbölyűbb szemcsealakkal a bauxithomok rendelkezik, míg a legsarkosabb a J-homok. 

A két kvarchomok nagyon hasonló a szemcsék alakját tekintve a GBM 45 kicsit 

gömbölyűbb, kevésbé sarkos, mint az SH 33.  

A kiválasztott homoktípusok pontosabb összehasonlításához granulometriai analízist 

végeztem, melynek eredményét a 48. ábra tartalmazza.  

a) 

c) 

b) 

d) 



 

44 

 

48. ábra: A vizsgált homokok szemcseeloszlása oszlopdiagrammon és kumulatív görbén 

(DIN ISO 3310/ASTM E11 szerint) 

Az öntödei homok szemcseméret-eloszlását Fritsch ANALYSETTE 3 PRO vibrációs 

szita (15. ábra) segítségével határoztam meg. A Magyar Szabvány szerinti gyors üzemi 

mérésekhez ajánlott szabványos lyukbőségű (1,0; 0,63; 0,315; 0,2; 0,1; 0,063; 0 mm) 

szitasor helyett, a DIN ISO 3310/ASTM E11 szabvány szerinti szitasorral végeztem el a 

mérést, annak érdekében, hogy minél pontosabb eredményt kapjak a homokok 

szemcseeloszlásáról. A szitasorok szabványos lyukbőség méreteit a 11. táblázatban 

foglalom össze. 

  



 

45 

11. táblázat: Az MSZ, DIN ISO 3310 és az ASTM E11 szabvány szerinti szitasor 

méreteinek összehasonlítása 

 

MSZ szerinti szabványos 

szita lyukbőség méretek 

[µm] 

DIN ISO 3310/ASTM E11 

szerinti szabványos szita 

lyukbőség méretek [µm] 

1. >1000 >710 

2.  630 500 

3. 315 355 

4. – 250 

5. 200 180 

6. – 150 

7. – 125 

8. 100 90 

9. <63 <63 

A szitaanalízis eredményeinek számszerű összegzését a 12. táblázatban mutatom be.  

12. táblázat: A vizsgált homokok alapvizsgálatának eredményeit tartalmazó táblázat (DIN 

ISO 3310/ASTM E11 szerint) 

 GBM 45 

kvarchomok 

SH 33 

kvarchomok 

Bauxitsand 

W55 
J-Sand 

Átlagos szemnagyság 

(diagramból) [mm] 
0,32 0,31 0,28 0,29 

Átlagos szemnagyság 

(számolt) [mm] 
0,31 0,32 0,29 0,30 

Finomsági szám [–] 44 44 48 46 

Egyenletességi fok [%] 52 61 57 59 

Sarkossági tényező[–] 1,29 1,33 1,05 1,34 

Fajlagos felület [cm2/g] 115 115 130 150 

Sűrűség [g/cm3] 2,65 2,6 3,1 2,66 

Halomsűrűség [g/cm3] 1,6 1,56 1,63 1,47 

pH [–] 6,8 6,64 6,3 6,35 

A szemcse alakja 
kissé 

gömbszerű 

kissé 

gömbszerű 
gömbszerű sarkos 

A granulometriai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgálatokhoz 

alkalmazott homokok 3, illetve 4 fő frakcióból állnak és a szemcseméret-eloszlásuk 

különböző. A bauxithomok a finomabb, apróbb szemcséket tartalmazza legnagyobb 

mennyiségben, míg az SH 33 kvarchomok a finom szemcséket a legkisebb mennyiségben 

tartalmazza a négy homok szemcseméret eloszlását összehasonlítva. Átlagos 

szemcseméretet tekintve majdnem azonosak. Finomsági számuk szintén nagyon közeli 

értékek. Egyenletességi fok esetében a GBM 45 alacsonyabb értékű a többi homokhoz 

képest. A két kvarchomok fajlagos felülete azonos értékű a bauxithomoké nagyobb, a 
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legnagyobb fajlagos felülete pedig a J-homoknak van. Tehát kialakul a mért értékek alapján 

egy sorrend. A gömbszerű alakkal azonosított bauxithomok fajlagos felülete nagyobb, mint 

a két kevésbé gömbszerű kvarchomok fajlagos felülete. Ez az eredmény ösztönzött a fajlagos 

felület alaposabb vizsgálatára.  

 

4.1.2. A súlyozott fajlagos felület bevezetése 

 

A homokok fajlagos felület értékét két paraméter határozza meg: 

➢ a szemcse alakja, és a  

➢ a szemcse mérete (ahhoz kapcsolódóan pedig az eloszlása). 

A homokszemcsék méreteloszlása is jelentősen befolyásolja a fajlagos felületet, mivel 

meghatározó a fajlagos felület értékben a különböző mennyiségű frakciók mennyisége és 

egymáshoz viszonyított aránya. A 13. táblázatban különböző szemcseeloszlások elméleti 

eseteiben a szemcseeloszlás mennyiségi figyelembevételével meghatározott súlyozott 

fajlagos felület értékeket mutatok be. 

13. táblázat: Az eltérő szemcseeloszlás figyelembevételével kiszámított súlyozott fajlagos 

felület értékek 

Szemcseeloszlás mennyisége 

[%] 

Egységnyi fajlagos felület 

[cm2/g] 

Súlyozott fajlagos 

felület 

Finom Közepes Durva Finom Közepes Durva [cm2/g] 

5 30 65 129,1 74,7 45,9 58,7 

10 30 60 129,1 74,7 45,9 62,9 

15 30 55 129,1 74,7 45,9 67,0 

20 30 50 129,1 74,7 45,9 71,2 

25 30 45 129,1 74,7 45,9 75,3 

30 30 40 129,1 74,7 45,9 79,5 

35 30 35 129,1 74,7 45,9 83,7 

40 30 30 129,1 74,7 45,9 87,8 

45 30 25 129,1 74,7 45,9 92,0 

50 30 20 129,1 74,7 45,9 96,2 

55 30 15 129,1 74,7 45,9 100,3 

60 30 10 129,1 74,7 45,9 104,5 

65 30 5 129,1 74,7 45,9 108,6 

70 30 0 129,1 74,7 45,9 112,8 
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Az egységnyi fajlagos felület (Fi) az alábbi képlet alapján számítható ki: 

𝐹𝑖 =
6 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑖

2

𝑑𝑖
3 ∙ 𝜋 ∙ 𝛾

=
22,6

𝑑𝑖
  

(6) 

ahol:  

Fi: az egységnyi fajlagos felület [cm2/g], 

di:  a szemcsehatárok számtani középértéke [mm], 

γi: a kvarchomok sűrűsége (2,65 g/cm3) [g/cm3] [29].  

A táblázatban láthatóak azok a feltételezett szemcseeloszlás esetek, melyekben a közepes 

frakció mennyisége változatlan, azonban a finom frakció mennyiségét 5%-tól 70%-ig 

növelve, ugyanakkor a durva frakció mennyiségét 65%-ról 0%-ra csökkentve hogyan 

módosul a súlyozott fajlagos felület értéke. A súlyozott fajlagos felület 58,7 cm2/g-tól 112,8 

cm2/g-ig változik a durva frakció mennyiségének csökkenése és a finom frakció 

mennyiségének növekedése által. Az így meghatározott fajlagos felület értéket súlyozott 

fajlagos felületnek neveztem el. A súlyozott fajlagos felület értéket úgy határozom meg valós 

esetekben, hogy a szitaanalízis során szétválasztott frakciók (finom: 0,1–0,25 mm; közepes: 

0,25–0,355 mm; durva: 0,355–0,630 mm) fajlagos felület értékeit megmérem külön-külön. 

Ezután a különböző frakciók fajlagos felület értékeit súlyozva a szitaanalízis során 

meghatározott adott szemcsefrakció „térfogathányad” értékeivel összegzem azokat. 

Képlettel így írható le: 

𝐹súlyozott = (
𝑚𝐹 ∙ 𝐹𝑣𝐹

100
) + (

𝑚𝐾 ∙ 𝐹𝑣𝐾

100
) + (

𝑚𝐷 ∙ 𝐹𝑣𝐷

100
)  

(7) 

ahol: 

 Fsúlyozott:  a súlyozott fajlagos felület [cm2/g], 

 mF:   a finom frakció mennyiség aránya szitaanalízis alapján [g], 

 FvF:   a finom frakció mért fajlagos felülete [cm2/g], 

 mK:   a közepes frakció mennyiség aránya szitaanalízis alapján [g], 

 FvK:   a közepes frakció mért fajlagos felülete [cm2/g], 

 mD:   a durva frakció mennyiség aránya szitaanalízis alapján [g], 

 FvD:   a durva frakció mért fajlagos felülete [cm2/g]. 

Az általam vizsgált homokok esetében meghatároztam a súlyozott fajlagos felület 

értékeket, amelyet a 14. táblázatban mutatok be. A bauxithomok esetében a vizsgált 

mennyiségeket ebben az esetben is korrigáltam a sűrűségkülönbségnek megfelelően.  

14. táblázat: A vizsgált homokok mért és súlyozott fajlagos felület értékei 

 

MÉRT FAJLAGOS 

FELÜLET [cm2/g] 

SÚLYOZOTT FAJLAGOS 

FELÜLET [cm2/g] 

GBM 45 115 116 

SH 33 115 110 

BAUXITSAND W55 130 109 

J-SAND 150 130 
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A négy homok közül a Bauxithomok és a J-sand esetében történt jelentős változás a 

súlyozott fajlagos felület értékekben a mért fajlagos felület értékekhez képest. A mért 130 

cm2/g fajlagos felület értékhez képest a súlyozott fajlagos felület érték 109 cm2/g lett a 

Bauxitsand W55 esetében. A fajlagos felület érték 16,1%-kal csökkent, ha az eredményeket 

összehasonlítom. A J-sand értéke pedig a mért 150 cm2/g- ról változott 130 cm2/g-ra. A J-

sand esetében pedig 13,3% a csökkenés a fajlagos felület értékek esetében. A súlyozott 

fajlagos felület értékeket sorrendbe rakva látható, hogy átrendezi a korábbi, azaz a mért 

fajlagos felület értékek alapján felállított sorrendet. Az új sorrend alapján a bauxithomok 

esetében a legkisebb a fajlagos felület a négy homokot összevetve. A korábbi azonos értkéke 

változott a kvarchomokok esetében az SH 33 homoké csökkent, míg a GBM 45 esetében 

minimálisan nőtt. A J-sand tekintetében a mért és a súlyozott fajlagos felület összevetése 

esetén is a legnagyobb értékkel rendelkezik a többi homokhoz képest.  

A kutatásom során alkalmazott öntödei homokok fajlagos felületének vizsgálatakor azt 

tapasztaltam, hogy a különböző anyagsűrűség esetén javasolt korrigált bemérendő tömeg 

önmagában nem elégséges a pontos vizsgálati eredmény eléréséhez. A szemcsés anyagok 

esetén mért fajlagos felület érték pontosításának céljából egy új, úgynevezett súlyozott 

fajlagos felület értéket dolgoztam ki. A szemcseméret-eloszlásának figyelembevételével 

javaslom az öntödékben alkalmazott homokok fajlagos felület értékének meghatározását. 

 

4.1.3. A halomsűrűség-mérés ismertetése 

 

A szemcsés anyagok tömörítés nélküli térkitöltő képességéről a halomsűrűség ad 

információt. A halomsűrűség-mérésre többféle módszer létezik. Az általam választott 

módszer alapján a halomsűrűség meghatározásához a homokot mérőhengerbe juttatjuk 

állandó magasságból, ügyelve az állandó sebességű ömlesztésére. A mérőhengerbe 

ömlesztett homok felületét síkra húzva tömegét meghatározva, az alábbi képlettel 

számolható a halomsűrűség: 

𝜌Halomsűrűség =
𝑚𝑚+𝑎 − 𝑚𝑎

𝑉mérőhenger
 (8) 

ahol: 

ρHalomsűrűség: a szemcsés anyagok halomsűrűsége [g/cm3], 

mm+a:  a szemcsés anyaggal teli mérőhenger tömege [g], 

ma:   a szemcsés anyag tömege [g], 

Vmérőhenger:  a mérőhenger térfogata [cm3]. 

A halomsűrűség-mérés esetében, mivel tömegmérésen alapul, ezért a kvarchomoktól 

eltérő anyagsűrűségű öntödei homok esetében korrigálni szükséges a mért értéket. A kapott 

halomsűrűség értékét ezáltal vissza lehet vezetni a kvarchomokok sűrűségének megfelelő 

értékre. Ezért a bauxithomok mért 1,91 g/cm3 halomsűrűség értéke átszámolva megfelel 1,63 

g/cm3 értéknek. A továbbiakban a bauxithomokból készült próbatestek tömegét és a 

térfogatsűrűségét is hasonlóképpen korrigálom.  
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A vegyes szemcseszerkezet hatásainak kiküszöbölése érdekében, valamint a különböző 

szemcseméret-változás és a szemcsealak eltérés okozta különbségek megállapítása 

érdekében a GBM 45 és az SH 33 kvarchomokok esetében összehasonlító vizsgálatokat 

irányoztam meg, melyeket méretszerinti frakciókra bontott homokkeverékekből készített 

próbatesteken végeztem el. A különböző szemcseméret eléréséhez a kvarchomokokat a 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetben frakciókra bontották, 

amelyek a következő méretűek: 

➢ 540–300 μm – durva frakció, 

➢ 300–220 μm – közepes frakció, 

➢ 220–110 μm – finom frakció. 

A két granulometriai szempontból nagyon hasonló kvarchomok esetében a felületi 

minőség összehasonlítása céljából pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételek 

készültek a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben.  A homokminták 

aranygőzölést követően kerültek a mikroszkóp vizsgálóterébe. A berendezést a 49. ábra 

mutatja be.  

 

49. ábra: A Zeiss EVO MA10 típusú scanning elektronmikroszkóp [65] 

A homokok felületének alaposabb vizsgálatához készített felvételeket az 50. ábrán 

mutatom be.  

    

a) b) 
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50. ábra: A kvarchomokokról készített elektronmikroszkópos (SEM) felvétel 

a) GBM 45 (N=50×), b) GBM 45 (N=500×), c) SH 33 (N=50×) és d) SH 33 (N=500×) 

A nagy nagyítású (N=500×) képen látható, hogy a GBM 45 típusú öntödei kvarchomok 

felületén sok apró barázda található ellentétben az SH 33 típusú homok felületéhez képest. 

Azért kell megjegyezzem ezt az érdekességet, mivel a homokot forgalmazó cég a homok jó 

tulajdonságait a sima szemcsefelületnek tulajdonítja [42, 43, 63]. Azonban a SEM felvételek 

alapján a sima homokszemszemcse (GBM 45) felülete nagy nagyításban látható, hogy sok, 

kisebb mélyedéssel tarkított. A 26. ábrán látható szakirodalom alapján bemutatott Homok 3-

típushoz hasonlóan, erősen barázdált felülettel rendelkezik.  

A frakciókra bontott kvarchomokok esetében a fajlagos felület és a halomsűrűség 

értékeiket határoztam meg, mely eredményeket a 15. táblázat tartalmazza.  

15. táblázat: A frakciókra szitált homokok fajlagos felületének és halomsűrűségének 

eredményeit tartalmazó táblázat 

 GBM 45 kvarchomok 

DURVA   KÖZEPES   FINOM 

SH 33 kvarchomok           

DURVA   KÖZEPES   FINOM 

Fajlagos felület 

[cm2/g] 
85 120 185 90 115 170 

Halomsűrűség 

[g/cm3] 
1,63 1,58 1,55 1,62 1,56 1,55 

A különböző szemcseméretű frakciók esetében mért fajlagos felület értékeken látható, 

hogy a szemcseméret csökkenéssel a fajlagos felület értékek nőnek mindkettő homok 

esetében. A két homok durva frakciója esetében a GBM 45-ös kvarchomokon mért fajlagos 

felület volt kisebb, míg közepes és finom frakciónál az SH 33-as kvarchomok értéke.  

A halomsűrűség mindegyik homok esetében a durva frakción mérve a legnagyobb és a 

finom frakció esetében a legkisebb érték. A durva és a közepes frakciók esetében a GBM 

45-ös kvarchomokon nagyobb mértékű halomsűrűséget tapasztaltam, mint az SH 33-as 

homokon mérve, míg a finom frakciók esetében azonos értékeket.  

 

 

 

c) d) 
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4.1.4. Az alaktényező meghatározásának bemutatása 

 

A kvarchomokok méretszerinti frakcióra bontásával az azonos alakú és felületi minőségű 

frakciók szemcseméretbeli különbözőségét szerettem volna elérni. A különböző frakciók 

homokszemcséinek alakjának hasonlóságát képelemzés segítségével ellenőriztem. A GBM 

45 kvarchomok különböző frakciókból véletlenszerűen kiválasztott 12–18 darab 

homokszemcsének sztereomikroszkóppal készített felvételét ImageJ program segítségével 

bináris képpé alakítva meghatároztam a homokszemcsék alaktényezőit. A program 4 féle 

alakfaktort képes számolni, ezek közül 3 alaktényező típus esetében is elvégeztem az 

összehasonlítást. A homokszemcsékről készült felvételek az 51. ábrán láthatók. 

 

  

  

  

51. ábra: A GBM 45 homokszemcsék sztereomikroszkóppal (bal oldalt) készített felvételei 

és az ImageJ képelemző szoftver által készített bináris képei 

a) Durva frakció, b) Közepes frakció, c) Finom frakció 

A különböző alaktényezőket a következőképpen számítja a program [66]: 

➢ „Circularity”, mint körkörösség: 

a) - 2  

b) - 2  

c) - 2  

a) - 1  

b) - 1  

c) - 1  
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Circularity=4π∙
[A szemcse területe]

[A szemcse kerülete]2
 

(9) 

 

➢ „Roundness”, mint kerekség: 

Roundness=4∙
[A szemcse területe]

π∙[A szemcse főtengelye]2
 

(10) 

➢ „Solidity”, mint gömbölyűség: 

Solidity=
[A szemcse területe]

[A szemcse konvex területe]
 

(11) 

 

A számított alaktényezők ábrázolását különböző frakciók esetén az 52–54. ábrákon 

szemléltetem.  

 

52. ábra: A különböző GBM 45 frakciók esetén számított „Circularity” körkörösség 

alaktényező ábrázolása 
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53. ábra: A különböző GBM 45 frakciók esetén számított „Roundness” kerekség 

alaktényező ábrázolása 

 

 

54. ábra: A különböző GBM 45 frakciók esetén számított „Solidity” gömbölyűség 

alaktényező ábrázolása 

A diagramokon jól látható, hogy a különböző alaktényezők eltérő szórással adják a mért 

értékeket. A legnagyobb szórással a „Roundness”, azaz kerekség alaktényező adta az 

értékeket, amelyek 0,6–0,95 között változnak; a legkisebb szórással pedig a „Solidity”, 

gömbölyűség alakfaktor, ami 0,92–0,99 közötti értékek. Összeségében megállapítható, hogy 

a különböző frakciók szemcséinek alakját tekintve számottevő különbség nincs. További 

vizsgálataink szempontjából fontos, hogy a különböző frakciók homokszemcséinek alakját, 

makrofelületüket tekintve azonosak, eltérés csak szemcseméretükben van. 
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4.2. A vizsgált homokkeverékek bemutatása 

 

A forma- vagy magkészítés folyamata először az adott összetételű homokkeverék 

előállításával kezdődik, majd kézi vagy gépi berendezés segítségével különböző tömörítési 

energiával készíthető el a kész forma vagy homokmag. Ebben a fejezetben mutatom be a 

kutatómunkám során vizsgált homokkeveréket és azok elkészítésének folyamatát. 

 

4.2.1. A bentonitos homokkeverék készítés folyamatának ismertetése 

 

A formázóanyagok és a maghomokkeverékek esetében az összetevők mennyiségének 

meghatározását követően történik az előállításuk. A nedves bentonitos homokkeverék 

készítés lépései: 

➢ A kvarchomokot a keverőgépbe (55. ábra) töltjük. 

➢ Elindítva a keverőberendezést kb. 1% vizet adagolunk, majd előkeverést végzünk.  

➢ A bentonit teljes mennyiségének hozzáadásával további előkeverést végzünk.  

➢ A víz fennmaradt mennyiségét adagoljuk a keverékhez, majd további 5–6 perces 

keverés követi. 

➢ A formázókeverék a keverőgép ajtajának nyitásával üríthető. 

 

  

55. ábra: A Multiserw Morek féle TYP LM 2c kollerjáratos görgős keverőberendezés [67] 

A vizsgálataimhoz formázókeverékeket készítettem a két eltérő kvarchomok – GBM 45 

és SH 33 – frakcióiból (durva: 540—300 µm, közepes:  300—200 µm és finom: 220—110 

µm frakciókból). A keverékek azonos előállítási paraméterek mellett készültek, 

laboratóriumi keverőben szabványnak megfelelően készítve.  

A homokkeverékek elkészítéséhez a következő általános receptúrát alkalmaztam: 

• 4% desztillált víz, 

• 8% bentonit – BENTOPLAST 30. 

(A keverékek sem karboadditívet, sem adalékanyagot nem tartalmaztak.)  

A homokkeverékek elkészítését követően, légmentesen zárva tartva 1–2 óra várakozási 

idő után különböző számú döngölőütéssel (három, öt, hét és kilenc) készített szabványos (50 
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mm magas, 50 mm átmérőjű) hengeres próbatestek gázáteresztőképesség-vizsgálatát 

végeztem el. 

A próbatestek elkészítése kézi döngölővel történt, mely berendezést az 56. ábra mutatja 

be.  

 

56. ábra: A döngölőkészülék [67] 

 

4.2.2. A műgyantakötésű homokkeverék készítésének bemutatása 

 

A műgyantakötésű homokkeverékek készítésének lépései eltérnek a bentonitos 

homokkeverék készítés lépéseitől. A keverék készítés lépései a következők: 

➢ A kimért kvarchomokot a keverő táljába töltjük. 

➢ 1 perces keverési idővel a katalizátort a homokhoz adjuk. 

➢ Majd újabb 1 perces keverési idővel a gyanta mennyiségét is a keverékhez adjuk.  

 

 

57. ábra: A Multiserw-Morek laboratóriumi keverőberendezés 

A kutatómunkám során önkötő fenolgyantát alkalmaztam a homokkeverékek 

elkészítéséhez. A műgyantakötésű homokkeverékek esetében a kötőanyag mennyiségének 

megadása a homok tömegére vonatkoztatva történik. A homokkeverékek készítéséhez ebben 

az esetben az alábbi receptúrát használtam: 

• 1% fenolgyanta (homok tömegére vonatkoztatva) – Furtolit 4003, 

• 0,4% katalizátor (homok tömegére vonatkoztatva) – Härter RS 20. 

Az önkötő fenolgyantás homokkeverékek elkészítését követően minél rövidebb idő alatt, 

valamint lehetőség szerint állandó hőmérsékletet tartva (körülbelül 20–22 °C) szabványos 
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hengeres és hasáb alakú próbatesteket készítettem. Az elkészített homokkeverékeket 20 

másodpercig történő 100, 300 és 500 N/cm2 vagyis 1, 3 és 5 MPa nyomással Multiserw-

Morek tömörítő berendezésével (58. ábra) tömörítettem hengeres, illetve hasáb alakú 

próbatesteket.  

 

58. ábra: A Multiserw-Morek típusú tömörítő berendezés [67] 

A hengeres próbatestek esetében megszilárdulást követően mértem a gázáteresztő 

képességüket, valamint a hasáb alakú próbatesteken hárompontos hajlítószilárdság-mérést 

végeztem a próbatestek elkészítését követően 30 perc, 1 óra és 24 óra elteltével. A szilárdsági 

eredmények esetében a próbatest készítését követő 1 órás szilárdsági értékeket választottam 

a kiértékelés alkalmazásához. A próbatestek és azok magszekrényei az 59. ábrán láthatóak. 

 

  

59. ábra: Az ø50×50 mm magas hengeres próbatest és a próbatest magszekrénye, valamint 

a szabványos hasáb alakú próbatest és annak magszekrénye  

A próbatestek főbb méreteit a 60. ábrán mutatom be. 

 

60. ábra: A gázáteresztőképesség- és a hajlítószilárdság-vizsgálat henger és hasáb alakú 

próbatesteinek a főbb méretei [29]  
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4.3. Az elvégzett vizsgáltatok bemutatása 

 

4.3.1. A gázáteresztő képesség vizsgálata 

 

A formák és a homokmagok gázáteresztő képessége több szempontból is igen fontos 

jellemző. Öntés közben az olvadék gyors áramlása miatt levegőbezáródás alakulhat ki. Ha 

nincs megfelelő gázelvezetés, akkor a formaüregbe záródott levegő miatt porozitás 

keletkezhet a megszilárdult öntvényben. A levegő és gázbezáródás keletkezésének másik 

lehetséges forrása az olvadék nagyhőmérsékletének hatására a formából vagy a 

homokmagból felszabaduló gáz. Gázfejlődés lehetséges egyrészről a forma és a homokmag 

nedvességtartalmából, amely 100 °C felett gőzfelszabadulással jár, valamint a nagy hő 

hatására a kötőanyag komponenseinek bomlásából, másrészről pedig lehetséges acél vagy 

öntöttvas öntés esetén a határfelületen lejátszódó reakciók eredményeképpen keletkező 

gázokból. A megfelelő gázelvezetéssel (légzőfuratokkal vagy a homokmagon keresztül) 

megakadályozható a kialakult öntvényhiba, azonban előfordulhat, hogy ezek a gázok 

hirtelen olyan nagy mennyiségben keletkeznek, hogy nincs elégséges idő vagy tér ahhoz, 

hogy megfelelően elvezetődjenek. A homokmagok belsejében megnövekedett nyomás 

alakulhat ki, aminek következtében gázbuborékok juthatnak az olvadékba, ezért a porozitás 

és a gázáteresztő képesség vizsgálata elengedhetetlen az ilyen típusú öntvényhibák 

elkerülése végett [53, 68, 77]. 

A formák és a homokmagok porózus anyagok, porozitásuknak mértéke számos 

tényezőtől függhet. A porozitás csökkenés, azaz a térfogatsűrűség-növekedés a 

homokszemcsék granulometriai jellemzőinek, azaz a homokszemcsék alakjának, méretének, 

szemcseméret eloszlásának, valamint a kötőanyag mennyiségének, a tömörítés mértékének; 

bentonitos formázókeverékek esetén a víz- és iszaptartalomnak, valamint az adalékanyagok 

mennyiségének függvénye. A forma vagy mag tömörsége, a tömörítés mértéke, a forma 

térfogatsűrűségével vagy porozitásával, illetve a vele arányos gázáteresztő képességgel 

jellemezhető [68, 78, 79, 80, 81]. 

A gázáteresztő képesség mértéke az alább felsorolt tényezőktől függ: 

➢ az alaphomok szemcséinek méretétől, 

➢ az alaphomok szemcséinek alakjától,  

➢ az alaphomok szemcseméret eloszlásától, 

➢ a nedvességtartalomtól, 

➢ a kötőanyag-mennyiségétől, 

➢ a tömörítettség mértékétől. 

A gázáteresztőképesség-mérésének kimeríthetetlenségét és aktualitását bizonyítják azok 

a publikációk, melyek újabbnál-újabb eredményeket közölnek manapság is. Egyik példa erre 

D. Sundaram és társai által közölt tanulmány, melyben a gázáteresztő képesség és a porozitás 

közöti kapcsolatot vizsgálták furán műgyantás homokkeverékekből készített próbatesteken. 

A mérési eredmények alapján megállapították, hogy a permeabilitás jobban függ a 
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pórusátmérőtől, és a porozitás csak másodlagosan befolyásolja a gázáteresztő képességet 

[82]. 

 

4.3.2. A gázáteresztőképesség-mérés bemutatása 

 

A gázáteresztőképesség-mérés az egyik leggyakrabban alkalmazott forma vagy 

homokmag minőség-ellenőrzési vizsgálati módszerek egyike. Gázáteresztőképesség-

vizsgálatra minden olyan berendezés alkalmas, amely levegőt nyom vagy szív át a tömörített 

próbatesten és/vagy a próbatestbe, amely lehetővé teszi a levegőmennyiség, a 

nyomáskülönbség és az átáramoltatási időmérést. Korábban merülőharangos eljárással 

történt a tömörített próbatestek gázáteresztőképességének-mérése. Napjainkban elektromos, 

centrifugál ventilátorral felszerelt berendezések biztosítják a szükséges levegőnyomást.  

A gázáteresztőképesség-mérés elve azon alapul, hogy a párhuzamos homlokfelületű, 

tömörített, hengeres próbatesten átáramló levegő térfogata, térfogatárama függ a próbatest 

keresztmetszetétől, a véglapokon fennálló nyomáskülönbségtől, a levegő átáramlásának 

időtartamától és a homoktest fajlagos gázáteresztő képességétől, valamint a homoktest 

magasságától. A gázáteresztő képesség számítása képlettel így írható le: 

𝐺𝑘 =
𝑉 ∙ ℎ

𝐴 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡 
 

(12) 

ahol:  

Gk: a próbatest gázáteresztő képessége [–], 

V:  a próbatesten átáramló levegő térfogata [cm3], 

h:  a próbatest magassága [cm], 

A:  a próbatest keresztmetszete [cm2], 

p:  a próbatest véglapjainál fennálló nyomáskülönbség [cm v.o-ban], 

t:  a levegő áramlásának időtartama [min] [4, 29, 70]. 

 

A mai modern mérőműszerek már közvetlenül mutatják  a mért gázáteresztő képességet. 

A gázáteresztőképesség-vizsgálat (Gk) során szabványos Ø50×50 mm-es hengeres 

próbatesten állandó nyomás mellett levegőt áramoltatunk át a mérőműszerbe épített kalibrált 

levegőátengedő nyíláson keresztül. A próbatesten átáramló levegőtérfogatnak csak egy 

bizonyos hányada áramlik át a porózus anyagon. Mivel a homokkeverékből álló próbatest 

porózus anyag, zárt és nyitott pórusokat tartalmaz, ezért a próbatest alatt dinamikus 

nyomásesés jön létre. A próbatest másik végén kilépő levegő térfogata kisebb, mint a 

beáramló, mivel adott mennyiségű levegő a próbatestben marad. Egy bizonyos idő eltelte 

után a próbatest alatt a dinamikus nyomásesés állandósul. A kialakult nyomáskülönbség 

értékét az elektromos mérőkészülék átkonvertálja, és a gázáteresztő képesség a nyomásmérő 

megfelelő skálájáról közvetlenül leolvasható (61. ábra). 
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61. ábra: A DISA-típusú elektromos gázáteresztő képesség mérő berendezés mellette a 

homokmagok befogására szolgáló felfújható bélésű hüvely [2] 

A mérés során a meghatározott mennyiségű vizsgálandó homokkeveréket a 

döngölőhüvelybe kell mérni 1,0 g pontossággal, majd kézi döngölőberendezést alkalmazva 

három döngölőütéssel tömörített próbatest készíthető megengedett mérethatátok közötti 

magassággal (50 ± 1 mm). Próbatest készíthető adott nyomású tömörítő berendezéssel is. A 

formázókeverékek gázáteresztőképesség-mérésének esetében az elkészített próbatestet a 

döngölőhüvelyben kell hagyni és a hüvelyt a mérőberendezés légmentesen záródó 

hüvelyülékére kell helyezni, ezután elvégezhető a mérés. A műgyantakötésű megszilárdított 

hengeres próbatesten a gázáteresztőképesség-mérés az erre a célra szolgáló felfújható bélésű 

hüvelybe helyezve végezhető el [69]. 

A kész formák és a homokmagok felületi gázáteresztőképességének-mérésére is 

lehetőség van. A felületi gázáteresztő képesség a forma vagy a homokmag falára helyezett 

speciális vizsgálófej segítségével történik. A fejből állandó nyomású levegő áramlik ki, 

amely a forma vagy a homokmagon áthatol. Hasonlóan, mint a hengeres próbatest esetében 

a mérőműszer fejében a nyomáskülönbség változik, ami a gázáteresztő képességet határozza 

meg. A mért gázáteresztő képesség érték a készülék nyomásmérőjéről – hasonlóan, mint a 

szabványos próbatestek esetében – közvetlenül leolvasható [4]. 

 

4.3.3. A hajlítószilárdság-vizsgálat ismertetése 

 

A hajlító igénybevétel a leginkább jellemző terhelési típus, ami a homokmagokra hat 

öntést megelőzően és öntés során. A hajlítószilárdság-mérés arról ad információt, hogy a 

szabványos próbatestnek mekkora a kötéserőssége. A hajlítószilárdság a próbatest húzó- és 

nyomóerő kombinált hatásával szembeni ellenállását jellemzi, melyet a 62. ábra mutat be.   

 

62. ábra: A húzó- és nyomóerők a hatása a szemcsékre a hárompontos hajlítás során [71] 

 



 

60 

A hajlítószilárdság (σhajlító [N/cm2]) a következő képlettel számítható: 

𝜎hajlító = 𝐹 ∙
3 ∙ 𝑙

2 ∙ 𝑎3
 

(13) 

ahol: 

 σhajlító: a próbatest hajlítószilárdsága [N/cm2], 

F:  a terhelő erő [N], 

 l:  a két támasz egymástól való távolsága [cm], 

 a:  a próbatest oldalhosszúsága [cm]. [72] 

Huang és Mobley modellje alapján a forma vagy a homokmag szilárdsága az alábbi 

egyenlet alapján meghatározható: 

𝜎𝐵 = 𝜎𝑗 ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝐴𝑗 (14) 

ahol: 

 σB:  a forma vagy homokmag szilárdsága [N/cm2], 

 σj:  az egyes kötések szilárdsága [N/cm2], 

 Nc: a felületegységre jutó kötések száma [1/cm2], 

 Aj: a kötéshidak átlagos felülete [cm2] [73]. 

A modell alapján a formák vagy a homokmagok szilárdsága és az egyes homokszemcsék 

között kialakult kötések szilárdsága kapcsolatban állnak egymással a (14)-es egyenlet 

szerint. A kötéshidak átlagos felülete függ az átlagos szemcsemérettől és a kötőanyag-

tartalomtól. A felületegységre jutó kötések száma pedig függ a szemcsemérettől és a magban 

lévő levegő mennyiségétől, azaz a porozitás mennyiségétől (20–40%). A modell egyenlő 

mértékű normál (húzó és nyomó), valamint nyíró igénybevételeket, illetve egyenletes 

keverést feltételez (a kötőanyag eloszlása egyenletes és a kötéshidak egyforma méretűek) 

[74]. 

 

4.3.4. A hajlítószilárdság-mérés bemutatása 

 

Az elkészített szabványos hasáb alakú próbatestet a szilárdságvizsgáló berendezés (63. 

ábra) két egymástól 150 mm távolságra lévő támaszára kell helyezni, majd az alátámasztási 

távolság felezőpontján egyenletesen növekvő erővel a próbatest eltöréséig kell terhelni. A 

berendezés a törés pillanatában a próbatest keresztmetszetére ható legnagyobb hajlító 

nyomatékot határozza meg. A méréseimhez a Multiserw-Morek Universal Strength Testing 

Machine szilárdságvizsgáló berendezést használtam. A maximális hajlítószilárdság értéke a 

berendezés digitális kijelzőjéről leolvasható.  A méréseket különböző idő elteltével 

végezhetjük el. 
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63. ábra: A Multiserw-Morek típusú univerzális szilárdságvizsgáló berendezés [67] 

A homokmagok „életciklusát” lekövetve a különböző idő elteltével mért szilárdságokat 

megkülönböztetjük: 

➢ Kezdőszilárdság, amely a homokmag elkészítését követően mért szilárdság. 

Arról ad információt, hogy a homokmag előállítását követően mennyire 

sérülékeny.  

➢ Végszilárdság, ami a legszámottevőbb paraméter. Különböző technológiával 

előállított homokmagok esetében eltérő mennyi idő elteltével érhető el. 

Lehetséges akár a homokmag megszekrényből kivétele után akár 1 óra elteltével. 

Ezen szilárdság érték a homokmagok felhasználásakor, szállításakor, valamint 

öntés közben a ráható igénybevételekkel szembeni ellenállását jellemzi.  

➢ Maradó-szilárdság a gyakorlatban ez a szilárdság érték a magok öntés utáni 

üríthetőségéről ad információt [46]. 

A hajlítószilárdság-mérés során a kezdő-, valamint a végszilárdságot vizsgáltam. A kapott 

eredmények közül a végszilárdság-mérés értékeit mutatom be. 

A következő fejezetben egy modellrendszeren keresztül mutatom be az alapösszefüggéseket 

meghatározó paraméterek és jellemzők közötti kapcsolatokat. A célom a komplexebb és 

könnyebb értelmezhetőség a granulometriai jellemzők és a gázáteresztő képesség, valamint 

a szilárdsági tulajdonságok között. 
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5. A HOMOKFORMÁK ÉS A MAGOK GRANULOMETRIAI 

TULAJDONSÁGAINAK MODELLEZÉSE 

 

A homokmagok különböző fázisokból épülnek fel, amelyeket a 64. ábrán mutatok be. 

 

64. ábra: Az a) a homokmagok 3 fázisból álló struktúrájának és a b) a különböző fázisok 

térfogatos megoszlásának sematikus ábrázolása [60] 

A homokmagok térkitöltésének modellezésekor a kötőanyag mennyisége (a kötőanyag 

tömege, a térfogata) pontosan meghatározható, mivel ismert mennyiségű kötőanyagot 

adagolunk a homokhoz. A kötőanyagfilm vastagságát azonban számos tényező befolyásolja, 

például a kötőanyag viszkozitása, a kötőanyag hőmérséklete, a kötőanyag kémiai 

összetétele, a homok hőmérséklete, a keverés egyenletessége, a homok felületének 

barázdáltsága vagyis a felületi minősége, ezért ezekben a modellekben csupán a 

homokszemcséket szokás ábrázolni. A 36. ábrán szereplő térkitöltöttségi modellek 

részletesebb bemutatását a 65–67. ábrán részletezem. A 65. ábrán egy olyan kétdimenziós 

térkitöltési modell látható melyben a homokszemcséket szimbolizáló körök mérete azonos, 

tehát azonos átmérővel rendelkeznek és a körök középpontját összekötő egyenesek 90°-os 

szöget zárnak be.  

 

65. ábra: A kétdimenziós térkitöltési modell [3] 

A 65. ábrán látható modell esetén a porozitás, tehát a levegő mennyisége a 

homokszemcsék között 47,6%. Ha ugyanezen azonos méretű kör alakú szemcsék 

elrendezését úgy módosítjuk, hogy a kör középpontját összekötő egyenesek egy rombusz 

alakot rajzolnak ki, akkor a rendszer térkitöltöttsége javulni fog, tehát a porozitás mértéke 

csökken, mely ebben az esetben 39,5% lesz. Ezt az elrendezést a 66. ábra szemlélteti. 
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66. ábra: A kétdimenziós térkitöltési modell, kedvezőbb térkitöltöttséggel [3] 

Ha a 66. ábrán látható elrendezést kiegészítjük, és egy térbeli rendszerben ábrázoljuk, 

ahol a gömbök középpontját összekötő egyenesek egy háromszög alapú szabályos gúlát 

adnak ki, akkor a térkitöltöttség tovább javul, a porozitás mértéke 25,9%-ra esik vissza. Ezt 

a térbeli elrendezést az 67. ábra szemlélteti. 

 

67. ábra: A háromdimenziós térkitöltési modell [3] 

Ezek az egyszerű modellek is jól szemléltetik azt, hogy a szemcsés anyagokból felépülő 

rendszerek a térkitöltöttség szempontjából a legkisebb változásra is mennyire érzékenyen 

reagálnak. Valós körülmények között a szemcsék mérete, alakja és felületi minősége is 

széles határok között változhat, ezzel nehezítve a homokmagok tulajdonságainak 

jellemzését. Ezen paraméterek megváltozása számos öntészeti szempontból fontos 

tulajdonságot befolyásol; a homokmagok gázáteresztő képességét, a szilárdsági 

tulajdonságokat, valamint a kötőanyagigényt, mely szoros kapcsolatban áll az öntés közben 

képződő gázmennyiséggel. 

A következőkben bemutatásra kerülő modellrendszer mind az alak, mind pedig a felületi 

minőség (érdesség) térkitöltöttségre gyakorolt hatását vizsgálja és egy olyan minősítő 

rendszert vezet be, mely elméleti és gyakorlati szempontból a homokmag granulometriai és 

térfogati tulajdonságait komplexebben minősíti, lehetővé téve a különböző tulajdonságú 

magok paramétereinek számszerű minősítését. Ezen összefüggésrendszer alkalmazásával a 

különböző kísérletsorozatok összehasonlíthatóvá válnak és a homokmagok tulajdonságai 

jobban értelmezhetőek.  
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5.1. A térkitöltöttség és a fajlagos felület kapcsolatának vizsgálata 

 

A 68. ábrán látható egy virtuálisan elképzelt kétdimenziós magból olyan négyzet, 

melynek oldalhosszúsága „1 cm”. Két részre osztottam a területet. A sraffozott fele a homok 

térfogatát jelképezi, az üres terület pedig a magrészben található levegő térfogatát.  

 

68. ábra: A kétdimenziós modell, melyben a magban található levegő részaránya 50%, a 

homok részaránya 50% 

Ebben az esetben a homokot jelképező terület a homok térfogatával arányos és 

mennyisége 50%. A levegőt jelképező terület pedig a levegő térfogatával arányos és 

mennyisége szintén 50%. A homokhoz tartozó kerület, (mely a homok felületével arányos) 

értéke: 3 cm. 

Ha kiszámítjuk a homok területének és a kerületének a hányadosát, akkor megkapjuk a 

homok térfogathoz tartozó felület arányát. Ennek az értéknek jelenleg nincs elnevezése az 

öntészeti szakterületen belül, ezért bevezetem a Homok Modul minősítő számot. 

Mértékegysége centiméter, jelölése SM (Sand Module). 

A SM kiszámítása háromdimenziós rendszer esetén a következő módon történik: 

𝑆𝑀 =
𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾

𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾
 

(15) 

ahol: 

SM:   a homok modul [cm], 

VHOMOK:  az adott magrészben vagy a magban található homok térfogata [cm3], 

AHOMOK:  az adott magrészben vagy magban található homok teljes felülete 

[cm2]. 

A SM kétdimenziós rendszer esetén a következő képlettel számolható: 

𝑆𝑀 =
𝑇𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾

𝐾𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾
 

(16) 

ahol: 

SM:   a homok modul [cm], 

THOMOK:  az adott magrészben vagy a magban található homok területe [cm2], 

KHOMOK:  az adott magrészben vagy magban található homok teljes kerülete 

[cm]. 
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A 68. ábrán bemutatott kétdimenziós modell esetében a homok modul értéke a 

következőképpen számolható: SM=0,5 cm2/3 cm = 0,1667 cm. 

A következőkben további modelleket mutatok be, melyekben a homok és a levegő 

területaránya nem változik, csupán a homok felülete növekszik. Ezt úgy értem el, hogy a 68. 

ábrán látható modellben szereplő homok területét kezdetben két részre osztottam, majd az 

osztások számát folyamatosan eggyel növeltem. Ennek megfelelően az 1 cm 

oldalhosszúságú magrészben található fázisrészek a 69. ábrán látható módon változnak. 

 

69. ábra: A kétdimenziós magmodellek, melyben a magban található levegő részaránya 

50%, a homok részaránya 50%, eltérő homok kerülettel 

A 69. ábrán látható magrész modellekben szereplő fontosabb adatokat a 16. táblázat 

tartalmazza. 

16. táblázat: A kétdimenziós magrészmodellek fontosabb adatai 

  
1. 

Modell 

2. 

Modell 

3. 

Modell 

4. 

Modell 

5. 

Modell 

A magrész (négyzet) oldalélének 

hossza [cm] 
1 1 1 1 1 

Levegő részarány [%] 50 50 50 50 50 

Homok részarány [%] 50 50 50 50 50 

Levegő fázisok darabszáma 1 1 2 3 4 

Homok fázisok darabszáma 1 2 3 4 5 

Homok területe a magrészben 

[cm2] 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Homok kerülete a magrészben 

[cm] 
3 5 7 9 11 

Homok modul (SM) [cm] 0,1667 0,1 0,0714 0,0556 0,0455 
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A 16. táblázatban található adatok alapján megállapítható, hogy elméletben létrejöhet 

olyan homokmag vagy homokmagrész, melyben a homok és a levegő részaránya, vagyis a 

térkitöltöttség azonos, de a homok felülete és ezáltal a homok fajlagos felülete is eltérő, jelen 

esetben növekszik. A 69. ábrán látható modellek esetén a fajlagos felület a homok 

kerületének változásával arányos mértékben változik. Ennek következtében a homok modul 

(SM) is változik, azonos pórustérfogat (levegő mennyiség) mellett. A fajlagos felület 

növekedése valós homokeverékek esetén az alábbi következményeket vonja maga után: 

➢ megváltozik a kötőanyag rétegvastagsága, 

➢ eltérő lesz a homokmag szilárdsága, 

➢ megnövekszik a kötőanyagigény. 

Ezek mindegyike eltérő magminőséget eredményez a granulometriai tulajdonságok 

megváltozása miatt.  

 

5.2. A granulometriai tulajdonságok és a felületi minőség térkitöltöttségre 

gyakorolt hatásának vizsgálata 

 

A következőkben egy másik modellrendszeren keresztül vizsgáltam meg az eltérő 

granulometriai tulajdonságok és az eltérő felületi minőség térkitöltöttségre gyakorolt hatását. 

A 70. ábrán látható egy „a” oldalhosszúságú négyzet alakú mag, melyben 25 darab kör alakú 

szemcsét helyeztem el, ezek szimbolizálják a homokszemcséket. A körök átmérője: d=a/5. 

A körök középpontját összekötő egyenesek 90°-os szöget zárnak be, tehát a modell 

megegyezik a 65. ábrán látható kétdimenziós modellel. 

 

70. ábra: A kétdimenziós modell a térkitöltöttség vizsgálatához 

A magra jellemző adatokat a 17. táblázat tartalmazza.  
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17. táblázat: A 70. ábrán látható modell jellemző adatai 

A szemcsék sugara [cm] 1 

A mag (négyzet) oldalának hossza [cm] 10 

A mag területe [cm2] 100 

Szemcseszám a magon belül [db] 25 

Levegő részarány, azaz a 

pórusmennyiség [%] 
21,5 

Homok részarány [%] 78,5 

A szemcsék területe a magban [cm2] 78,5 

A szemcsék kerülete a magban [cm] 157 

Homok modul (SM) [cm] 0,5 

Ez a modell a referenciamodell a további vizsgálatokhoz. A továbbiakban kicseréltem a 

homokszemcséket szimbolizáló köröket olyan sokszögekre, melyek átlói megegyeznek a 70. 

ábrán látható modellben szereplő körök átmérőjével. Ilyen sokszögek lehetnek a 4, 8, 12, 16 

oldalú szabályos sokszögek, melyeket a 71. ábra szemléltet. 

 

71. ábra: A szabályos sokszögek 

Ezek a szabályos sokszögek az eltérő szemcsealakot, tehát az eltérő granulometriai 

szerkezetet szimbolizálják. Megtartva azt a szabályt, hogy a középpontjaikat összekötő 

egyenesek 90°-ot zárnak be egymással és 25 darab szemcsével szükséges kitölteni a teret 

úgy, hogy a szemcsék csak pontszerűen illeszkedhetnek egymáshoz, akkor az elrendezésük 

megegyezik a 70. ábrán látható modell elrendezésével. Mivel az átlójuk megegyezik a 70. 

ábrán látható modellben szereplő körök átmérőjével, a szitaanalízissel történő minősítés 

során azonos átlagos szemnagyság és azonos egyenletességi fok jellemezné az eltérő 

granulometriai tulajdonságú rendszereket. Tehát a granulometriai tulajdonságok 

jellemzésére alkalmazott egyik legfőbb vizsgálati módszer nem tud különbséget tenni ezen 

szemcsék között, hiszen mindegyik szemcse csak egy bizonyos méretnél nagyobb (a kör 

átmérője) lyukbőségű szitán képes átesni.  

A szabályos sokszögekkel kitöltött magrész jellemző adatait a 18. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 



 

68 

18. táblázat: A különböző szemcsealakokat tartalmazó modellek jellemző adatai 

 Kör Négyoldalú Nyolcoldalú Tizenkétoldalú Tizenhatoldalú 

A szemcsék sugara vagy 

átlójának a fele [cm] 
1 1 1 1 1 

A magrész (négyzet) 

oldalának hossza [cm] 
10 10 10 10 10 

A magrész területe 

[cm2] 
100 100 100 100 100 

Szemcseszám a 

magrészen belül [db] 
25 25 25 25 25 

Pórusmennyiség 

(levegő részarány) [%] 
21,5 50 29,25 25 23,5 

Homok részarány [%] 78,5 50 70,75 75 76,5 

A szemcsék területe a 

magrészben [cm2] 
78,5 50 70,75 75 76,5 

A szemcsék kerülete a 

magrészben [cm] 
157 141,5 153 155,25 156 

Homok modul (SM) 

[cm] 
0,5 0,35 0,46 0,48 0,49 

A 18. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az eltérő szemcsealakkal, tehát az 

eltérő granulometriai szerkezettel rendelkező modellek esetén a térkitöltöttség 50–78,5% 

között változik. Ez azonos anyagsűrűség esetén (háromdimenziós rendszerben) eltérő 

térfogatsűrűséget eredményez. Az érintkezési pontok száma, minden egyes modellben 

azonos, tehát ha a szemcsék felülete kötőanyaggal lenne bevonva, a kötéshidak száma 

minden esetben azonos lenne. A szemcsék alakjából adódó eltérés miatt a kötéshidak alakja 

is lényegesen eltérne, melynek hatása lenne a szilárdsági tulajdonságokra is. A 

pórusmennyiség, vagyis a levegő részaránya 21,5–50% között változik, mely a 

háromdimenziós homokmagok esetén a pórustérfogatot adja meg. A pórustérfogat a 

homokmagok esetén szoros összefüggésben áll a gázáteresztő képességgel, tehát a 

különböző térkitöltöttségű rendszerek esetén a gázáteresztő képesség is jelentősen változhat.  

Az eltérő szemcsealakon kívül az eltérő felületi minőség is további hatást gyakorolhat a 

homokmagok tulajdonságaira. A következő vizsgálat során megváltoztattam a szabályos 

sokszögek felületét, mely változást fog előidézni a szemcsék kerületében. Félkör alakú 

bemetszésekkel láttam el a jelenleg egyenes oldalakat. Az első esetben minden sokszög 

esetében a félkör alakú bemetszés átmérője az oldalél hosszának a fele lesz. Ezt egy „K” 

indexszel jelöltem. Tehát az ilyen alakú bemetszésekkel ellátott sokszögek jelölése: 4K, 8K, 

12K, 16K. A szabályos sokszögeket a 72. ábra szemlélteti.  
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72. ábra: A bemetszésekkel ellátott szabályos sokszögek. A bemetszések átmérője az oldalél 

hosszának a fele 

A második esetben minden sokszögnél a félkör alakú bemetszés átmérője az oldalél 

hosszának a tizedrésze lesz. Ezt egy „KK” indexszel jelöltem. Tehát az ilyen alakú 

bemetszésekkel ellátott sokszögek jelölése: 4KK, 8KK, 12KK, 16KK. A szabályos 

sokszögeket a 73. ábra szemlélteti.  

 

73. ábra: A bemetszésekkel ellátott szabályos sokszögek. A bemetszések átmérője az oldalél 

hosszának a tizedrésze 

Ezek alapján összehasonlítottam a négyzet alakú szemcse mindhárom típusát, amelyet a 

74. ábra szemléltet. 

 

74. ábra: A modellben szereplő négyzet alakú szemcse különböző variációi 

A 74. ábra alapján megállapítható, hogy minden sokszög esetén a szitaanalízissel történő 

minősítés során azonos minősítő számokat kapunk (átlagos szemcseméret, közepes 

szemnagyság), hisz az átlók mérete még mindig azonos a köré írható kör átmérőjével. 

Szemmel is megállapítható, hogy a legnagyobb kerülete a 4K jelölésű szemcsének van, a 

második legnagyobb a 4KK jelölésű szemcsének és a legkisebb kerülettel a szabályos 

négyszög rendelkezik. Ha ezeket az eltérő kerületeket (amelyek háromdimenziós modell 

esetében felületek) azonos mennyiségű kötőanyaggal vonnánk be, akkor a kötőanyagfilm 
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vastagsága eltérő lenne. Az egyes szemcsék közötti illeszkedési pontok száma és jellege 

azonos geometriájú szemcse esetén nem változik, tehát a kötéshidak száma azonos, de a 

megváltozott kötőanyagfilm vastagsága eltérő kötéshíd geometriát eredményezne, melynek 

szintén hatása lenne a szilárdsági tulajdonságokra. Elhelyezve ezeket a „K” és „KK” 

indexszel jelölt sokszögeket a 70. ábrán látható alapmodellnek megfelelő elrendezésben 

megvizsgáltam a főbb jellemzőiket. 

A „K” és „KK” indexszel jelölt sokszögekből álló homokmagrész főbb jellemzőit a 19. 

táblázat szemlélteti.  

19. táblázat: A „K” és „KK” indexszel jelölt sokszögekből álló homokmagrész főbb 

jellemzői 

  Kör 4K 8K 12K 16K 4KK 8KK 12KK 16KK 

A szemcsék sugara vagy 

átlójának a fele [cm] 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A magrész (négyzet) 

oldalának hossza [cm] 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

A magrész területe [cm2] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Szemcseszám a magrészen 

belül [db] 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Pórusmennyiség (levegő 

részarány) [%] 
21,5 69,51 40,89 32,96 29,47 50,78 29,72 25,32 23,74 

Homok részarány [%] 78,5 30,49 59,11 67,04 70,53 49,22 70,28 74,68 76,26 

A szemcsék területe a 

magrészben [cm2] 
78,5 30,49 59,11 67,04 70,53 49,22 70,28 74,68 76,26 

A szemcsék kerülete a 

magrészben [cm] 
157 181,18 197,89 200,46 200,46 149,03 162,77 164,89 164,89 

Homok modul (SM) [cm] 0,5 0,17 0,3 0,33 0,35 0,33 0,43 0,45 0,46 

A 19. táblázat adatai alapján több – első ránézésre ellentmondásos – megállapítást 

tehetünk. A 12K és a 16K jelölésű modellek esetén a homokmagban található szemcsék bár 

alakjukban eltérők, a szemcsék teljes kerülete mégis megegyezik, a területük pedig eltérő. 

Ugyanez tapasztalható a 12KK és a 16KK jelölésű modellek esetén is. Ez alapján 

megállapítható, hogy eltérő kitöltöttséggel rendelkező rendszerek (háromdimenziós esetben 

éltérő térfogatsűrűségű rendszerek) esetén is előfordulhat, hogy a szemcsék felülete – ami 

háromdimenziós esetben a fajlagos felülettel áll kapcsolatban – azonos.  

Ezt a különbséget jól mutatja a szemcsék térfogatának és a szemcsék felületének arányát 

jellemző homok modul (SM) eltérő értéke is. Ezek alapján megállapítható, hogy az 

alaphomok granulometriai tulajdonságainak minősítésére használt fajlagos felület és a 

szitaanalízissel megállapítható minőségi számok (közepes szemnagyság, egyenletességi fok) 

nem ad pontos leírást a magban található valós viszonyokról.  

A homok modul (SM) ezen esetekben tapasztalható eltérő értéke alapján azt 

feltételezhetnénk, hogy az SM önmagában alkalmas lehet a magban található belső 

granulometriai viszonyok jellemzésére. Ha a 19. táblázatban szereplő adatokat 

megvizsgáljuk, akkor az is szembetűnik, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor az SM 
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értéke azonos (12K és 4KK modellek), de az azonos SM érték különböző terület/kerület 

arányból származik. Háromdimenziós modell esetében ez azt jelenti, hogy eltérő 

szemcsetérfogat és eltérő szemcsefelület azonos SM értéket ad. Ez azt bizonyítja, hogy az 

SM önmagában nem alkalmas a homokmag belső granulometriai tulajdonságainak 

jellemzésére. Minden esetben figyelembe kell venni a mag térkitöltöttségét, azaz 

(háromdimenziós esetben a) térfogatsűrűségét is. A térkitöltöttséget jellemezheti a 

homokmagban található (háromdimenziós esetben a pórustérfogat azaz) a pórusmennyiség 

vagy levegő részarány (%) vagy (háromdimenziós esetben a térfogatsűrűség azaz) a homok 

részarány (%).  

A homokmagok belső granulometriai jellemzésére tehát a homok modul (SM) és a 

pórusmennyiség (%) (levegő részarány %) együttes alkalmazása szükséges. 

Az eddig bemutatásra került összes kétdimenziós modell adatait megvizsgáltam és az 

azokból levonható következtetéseket tettem. Az eddig bemutatott modellek adatait a 20. 

táblázat tartalmazza.  

20. táblázat: A kör, a szabályos sokszögek és a „K” és a „KK” indexszel jelölt 

sokszögekből álló homokmag főbb jellemzői 

 

A 

szemcsék 

sugara 

vagy 

átlójának 

a fele 

[cm] 

A 

magrész 

(négyzet) 

oldalának 

hossza 

[cm] 

A 

magrész 

területe 

[cm2] 

Szemcseszám 

a magrészen 

belül [db] 

Pórus-

mennyiség 

(levegő 

részarány) 

[%] 

Homok 

részarány 

[%] 

A szemcsék 

területe a 

magrészben 

[cm2] 

A szemcsék 

kerülete a 

magrészben 

[cm] 

Homok 

modul 

(SM) 

[cm] 

Kör 1 10 100 25 21,5 78,5 78,5 157 0,5 

4 1 10 100 25 50 50 50 141,5 0,35 

4K 1 10 100 25 69,51 30,49 30,49 181,18 0,17 

4KK 1 10 100 25 50,78 49,22 49,22 149,03 0,33 

8 1 10 100 25 29,25 70,75 70,75 153 0,46 

8K 1 10 100 25 40,89 59,11 59,11 197,89 0,3 

8KK 1 10 100 25 29,72 70,28 70,28 162,77 0,43 

12 1 10 100 25 25 75 75 155,25 0,48 

12K 1 10 100 25 32,96 67,04 67,04 200,46 0,33 

12KK 1 10 100 25 25,32 74,68 74,68 164,89 0,45 

16 1 10 100 25 23,5 76,5 76,5 156 0,49 

16K 1 10 100 25 29,47 70,53 70,53 200,46 0,35 

16KK 1 10 100 25 23,74 76,26 76,26 164,89 0,46 

A 20. táblázat adatai alapján megállapítottam, hogy nem csak a 4KK és a 12K jelölésű 

modellek esetén fordul elő SM egyezés, hanem további modellek esetén is. Ezek a 8 és 16KK 

jelölésű, valamint a 4 és 16K jelölésű modellek esetén is megegyező értékeket adnak, eltérő 

kitöltöttség mellett.  

A 75. ábra a homok modul (SM) és a pórusmennyiség (%), vagy pórustérfogat azaz a 

levegőmennyiség (%) kapcsolatát szemlélteti. 
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75. ábra: A homok modul (SM) és a pórusmennyiség (%) kapcsolata 

A 75. ábra alapján megállapítható, hogy előfordulhat olyan eset, hogy a kitöltöttség közel 

azonos (a levegő részarány közel azonos, azaz a pórusmennyiség közel azonos), de az SM 

eltérő. Ez figyelhető meg a ~30%-os pórusmennyiség esetén, ahol a 8, 8KK és 16K jelölésű 

modellek eltérő SM értékkel rendelkeznek. Ez háromdimenziós rendszerek esetén azt jelenti, 

hogy eltérő szemcsetérfogatú és ehhez kapcsolódóan eltérő szemcsefelületű kombinációk 

esetén is azonos térfogatsűrűséget tudunk elérni. 

Ez a homokmagok esetében azt jelentheti, hogy azonos tömegű magok (azonos 

anyagsűrűség esetén), eltérő tömörítést alkalmazva, (melynek oka lehet például az eltérő 

lövőnyomás), a magon belül eltérő felülettel rendelkeznek, mivel a fajlagos felületük is 

különböző. Ha a kötőanyagot a homok tömegéhez viszonyítva adagoljuk a rendszerhez, 

akkor az öntés során képződő gáz mennyisége is azonos, bár az eltérő fajlagos felület miatt 

a kötőanyagfilm vastagsága is különböző.  

A 70. ábrán látható kétdimenziós modell esetén a homokmagon belül az érintkezési 

pontok száma azonos, tehát az érintkezési pontokon kialakuló kötéshidak száma is 

megegyezik. Mivel a szemcsék alakja eltér egymástól és a kötőanyagfilm vastagsága is 

eltérő, azonos kötéshíd szám esetén is eltérő lesz a kötéshidak geometriája, tehát a magok 

szilárdsága is különböző lesz.  

A 75. ábra alapján az is megállapítható, hogy a homokmag-modellnél előfordulhat olyan 

eset is, amikor a SM azonos (vagy nagyon kicsi a különbség), de ehhez eltérő 

pórusmennyiség, tehát eltérő térfogatsűrűség tartozik. Ez a modellben három esetben fordul 

elő. A 4KK és 12K esetében, ahol a SM értéke 0,33 cm, a 4 és 16K esetben SM 0,35 cm 

érték mellett, valamint a 8 és 16KK modelleknél, ahol a SM értéke 0,46 cm. Mindhárom 

esetben jelentős különbség tapasztalható a pórusmennyiség értékében. Ez háromdimenziós 

esetben azt jelentené, hogy a szemcsén található kötőanyagréteg vastagsága azonos, a 

szemcsék a szitaanalízis szempontjából megegyeznek, de az eltérő térfogatsűrűség és eltérő 

alak miatt a térfogategységre eső kötéshidak alakja eltérő, tehát a szilárdságuk is különbözik. 
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Mivel különbözik a térkitöltöttségük, valamint a magon belül eltérő homokfelület nagysága 

miatt a kötőanyagból felszabaduló gázmennyiség szempontjából is különbözőek lesznek.  

 

5.3. A fajlagos felület értékének hibája és hiányossága a homokmagon belül 

található granulometriai tulajdonságok minősítésénél 

 

A homok valódi fajlagos felülete 1 g homok felületét adja meg cm2-ben. A Blaine fajlagos 

felület mérő készülék használatával a bemért (szabványosan 50 g) homok valódi fajlagos 

felületének vizsgálata történik. A mérési módszer azon alapul, hogy adott keresztmetszetű 

és magasságú homokoszlopon ismert mennyiségű levegőt szívunk át, szabályozott 

nyomásviszonyok mellett. Az átszívás ideje arányos a homok fajlagos felületével. A műszer 

geometriai méretei és az átszívás nyomásviszonyai állandóak, a homokoszlop magassága 

változó, viszont leolvasható, tehát csak az átszívási időt kell mérni. A fajlagos felület az idő 

négyzetgyökével arányos. Mivel a homokoszlop magasság az eltérő tömörödés miatt 

változó, minden homokoszlop magassághoz tartozik egy kalibrációs diagram. Ezek a 

diagramok egy nomogramot alkotnak, erről olvasható le a fajlagos felület érték. Ez a 

nomogram kvarchomokok vizsgálata esetén alkalmazható. Abban az esetben, ha a 

kvarchomok sűrűségétől eltérő sűrűségű öntödei homok esetében szeretnénk meghatározni 

a fajlagos felületét, akkor a méréshez szükséges minta tömegét korrigálni kell. 

A mérés eredménye azonban pontatlan. A hiba oka, hogy a levegő átszíváson alapuló 

mérési módszer nem tudja eléggé kimutatni az eltérő felületi minőségű homokok fajlagos 

felületének különbségét. Másrészt az eltérő tömörödésből adódóan a fajlagos felület értéke 

különböző lehet.  

Ezt a hibát a homok modul (SM) használatával kiküszöbölhetjük.  

 

5.4. A homok modul (SM) értékének meghatározása a gyakorlatban 

 

A SM értéke az adott homokmagon belül megadja a homokmagon belül található homok 

térfogatának és a homok felületének az arányát. 

A SM értékének meghatározásához az alábbi adatokra van szükség: 

➢ a mag térfogata: Vmag [cm3], 

➢ a mag (homok) tömege: mmag [g], 

➢ a homok sűrűsége (anyagsűrűség): ρ [g/cm3], 

➢ a homok fajlagos felülete (súlyozott fajlagos felület): Fsúlyozott (Fv) [cm2/g]. 

Ezek alapján a SM értékének a meghatározásához ki kell számolni a magon belül található 

homok térfogatát, valamint a felületét: 

➢ a térfogategységre eső homok térfogata, [cm3]: 

𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 =
𝑚𝑚𝑎𝑔

𝜌
 

(17) 
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➢ a térfogategységre eső homok felülete, [cm2]: 

𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 = 𝐹𝑣 ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑔 (18) 

 

A homok modul (SM) értékének meghatározása a (15)-es egyenlet alapján történik: 

𝑆𝑀 =
𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾

𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾
=

𝑚𝑚𝑎𝑔

𝐹𝑣 ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑔 ∙ 𝜌
 

(19) 

Az egyenletbe behelyettesítve a (17)-es és a (18)-es egyenleteket, majd az egyszerűsítést 

elvégezve a következő egyenletet kapjuk. Így a SM értéke magtól függetlenül is 

meghatározható az alábbi összefüggéssel: 

𝑆𝑀 =
1

(𝐹𝑣 ∙ 𝜌)
 

(20) 

ahol:  

SM:  a homok modul [cm], 

Fv:  a homok mért fajlagos felülete [cm2/g], 

ρ:  a homok sűrűsége (anyagsűrűség) [g/cm3]. 

Ez alapján megállapítható, hogy a SM értéke figyelembe veszi az anyagsűrűséget is, így 

használatával korrigálható a jelenleg használt fajlagos felület mérésénél keletkező hiba, 

valamint lehetőség nyílik a különböző alaphomokból készült homokmagok tulajdonságainak 

összehasonlítására. 

 

5.5. A fajlagos kerület meghatározása a kétdimenziós modellben 

 

A szemcse fajlagos felülete háromdimenziós esetben meghatározható az alábbi 

összefüggéssel: 

𝐹𝑣 =
𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾

𝑚𝑚𝑎𝑔
 

(21) 

ahol: 

 Fv:   a homok mért fajlagos felülete [cm2/g], 

 AHOMOK: a térfogategységre eső homok felülete [cm2], 

 mmag:  a mag (homok) tömege [g]. 

A homokmag tömege pedig a következő egyenlet alapján határozható meg: 

𝑚𝑚𝑎𝑔 = 𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 ∙ 𝜌 (22) 

ahol: 

 mmag:  a mag (homok) tömege [g], 

 VHOMOK: a térfogategységre eső homok térfogata [cm3], 

 ρ:   a homok sűrűsége (anyagsűrűség) [g/cm3]. 
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A kétdimenziós modellben nem létezik a mmag, mivel a szemcséknek nincs tömegük. A 

mmag a szemcse területével arányos (ha sűrűséget 1-nek vesszük vagy kihagyjuk a képletből), 

mivel a VHOMOK a TSZEMCSE-vel arányos. Az AHOMOK értéke pedig a szemcse kerületével 

(KSZEMCSE) arányos. Ezek figyelembevételével a szemcsék fajlagos kerülete a kétdimenziós 

modellben az alábbi összefüggéssel megadható: 

𝐹𝐾2𝐷 =
𝑇𝑆𝑍𝐸𝑀𝐶𝑆𝐸

𝐾𝑆𝑍𝐸𝑀𝐶𝑆𝐸
 

(23) 

ahol: 

 FK2D:  a homokot szimbolizáló szemcsék fajlagos kerülete 2D-ban [cm], 

 KSZEMCSE: a homokot szimbolizáló szemcse kerülete 2D-ban [cm], 

 TSZEMCSE: a homokot szimbolizáló szemcse területe 2D-ban [cm2].  

A kétdimenziós modell fajlagos kerület értékeit a 21. táblázat tartalmazza. 

21. táblázat: A kétdimenziós modell fajlagos kerület értékei 

  Fajlagos kerület értékek 2D esetben [cm] 

Kör 2 

16 2,04 

12 2,07 

8 2,16 

16KK 2,16 

12KK 2,21 

8KK 2,32 

4 2,83 

16K 2,84 

12K 2,99 

4KK 3,03 

8K 3,35 

4K 5,94 

A 21. táblázatban látható, hogy a fajlagos kerület ugyanazt az sorrendet adja, amit a 

háromdimenziós esetben is kapnánk. A legkisebb fajlagos kerülete a körnek van, a 

legnagyobb pedig a négyzetnek. 

A SM alkalmazásával, mivel az a homokmagokban található szemcsék granulometriai 

(geometriai) tulajdonságait írja le, figyelembe véve az anyagsűrűséget, nagyobb 

pontossággal írhatók le a homok térfogatáshoz tartozó felületi viszonyok. 

 

5.6. A homokmagok minősítése a homok modul (SM) és a magban található 

pórusmennyiség használatával 

 

A 75. ábra alapján megállapítható, hogy a homokmagokban található valós 

granulometriai és térfogatsűrűségbeli összefüggések minősíthetők legyenek, ahhoz a homok 

modul (SM) és a magban található pórusmennyiség (levegőmennyiség (%)) együttes 

használata és figyelembevétele szükséges. Ennek alapján bevezetem a Homokmag 

Minőségindex CQi (Core Quality Index) minősítő számot, mely a homokmagban található 
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(levegő százalékos mennyiségének), azaz a pórusmennyiségnek (%) és a homok modul (SM) 

értékének a hányadosa. 

Az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

𝐶𝑄𝑖 =
𝑃%

𝑆𝑀
 

(24) 

ahol: 

 CQi:  a homokmag minőségindex [–], 

 P%: a homokmagban található pórusmennyiség [%], 

 SM:  a homok modul [cm]. 

A CQi alkalmazásának létjogosultsága és előnyei: 

➢ A CQi használatával nagyobb pontossággal írhatók le a granulometriai viszonyok. 

➢ A CQi használatával a homokmag méretétől (dimenzióitól) és az alaphomok 

minőségétől függetlenül minősíthetők a homokmag granulometriai és térkitöltöttségi 

viszonyai. 

➢ A CQi használatával a homokmagot előállító maglövőgépeknél jelentkező esetleges 

szegregációból eredő hibák és különbségek gyors minősítése válik lehetővé. A 

kötőanyag (gyanta) leégetését követően a fajlagos felület meghatározható. A mag 

méreteinek, az anyagsűrűség és a mag tömegének ismeretében a CQi meghatározható 

és a különböző homomagok minőségi mutatói összehasonlíthatóvá válnak. 

A kétdimenziós modellhez tartozó CQi értékeket a 22. táblázat tartalmazza. 

22. táblázat: A kétdimenziós modellhez tartozó CQi értékek 

 

Pórus- 

mennyiség 

(levegő 

részarány) 

[%] 

Homok 

részarány 

[%] 

A szemcsék 

területe a 

magrészben 

[cm2] 

A szemcsék 

kerülete a 

magrészben 

[cm] 

Homok 

modul 

(SM) 

[cm] 

Fajlagos 

kerület 

értékek 

2D 

esetben 

[cm] 

Homokmag 

minőségindex 

(CQi) 

Kör 21,5 78,5 78,5 157 0,5 2 43 

4 50 50 50 141,5 0,35 2,83 141,5 

4K 69,51 30,49 30,49 181,18 0,17 5,94 413 

4KK 50,78 49,22 49,22 149,03 0,33 3,03 153,76 

8 29,25 70,75 70,75 153 0,46 2,16 63,25 

8K 40,89 59,11 59,11 197,89 0,3 3,35 136,86 

8KK 29,72 70,28 70,28 162,77 0,43 2,32 68,82 

12 25 75 75 155,25 0,48 2,07 51,75 

12K 32,96 67,04 67,04 200,46 0,33 2,99 98,55 

12KK 25,32 74,68 74,68 164,89 0,45 2,21 55,9 

16 23,5 76,5 76,5 156 0,49 2,04 47,92 

16K 29,47 70,53 70,53 200,46 0,35 2,84 83,75 

16KK 23,74 76,26 76,26 164,89 0,46 2,16 51,32 
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A 22. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a CQi különböző értékei lehetővé 

teszik a homokmagokban található homokszemcsék és a térkitöltöttség egy számértékben 

történő összegzését. 

A 76. ábra a kétdimenziós modellben különböző szemcsékből összeállított homokmaghoz 

tartozó CQi értékeket szemlélteti. 

 

76. ábra: A kétdimenziós modellben különböző szemcsékből összeállított homokmaghoz 

tartozó CQi értékek 

A CQi és a különböző maggyártás során alkalmazott paraméterek együttes vizsgálata 

pontosabb összefüggésrendszerek megalkotását teszi lehetővé. Ilyen vizsgálati paraméterek 

lehetnek: 

➢ a gázáteresztő képesség, 

➢ a kötőanyag mennyisége, 

➢ a kötőanyag minősége, 

➢ a különböző alaphomokok használata, 

➢ a különböző granulometriai szerkezetű homokok használata, 

➢ az eltérő magkészítési paraméterek használata (pl. eltérő lövőnyomás). 

A következőkben ugyanilyen modellrendszeren keresztül vizsgáltam meg az eltérő 

granulometriai tulajdonságok és az eltérő szemcseméret térkitöltöttségre gyakorolt hatását. 

A 77. ábrán látható három azonos „a” oldalhosszúságú négyzet alakú mag, melyekben 25 

darab (azonosan, mint a 70. ábrán látható modell esetében), további két esetben pedig 100 

és 400 darab kör alakú szemcsét helyeztem el, a homokszemcséket szimbolizálva. A körök 

átmérője: d1=a/5; d2=a/10; d3=a/20. A körök középpontját összekötő egyenesek szintén 90°-

os szöget zárnak be. 
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77. ábra: A további kétdimenziós magmodellek a térkitöltöttség vizsgálatához 

A magmodellekre jellemző adatokat a 23. táblázat tartalmazza.  

23. táblázat: A 77. ábrán látható magmodellek adatai 

Kör 
1. 

magmodell 

2. 

magmodell 

3. 

magmodell 

A szemcsék sugara [cm] 1 0,50 0,25 

A mag (négyzet) oldalának hossza [cm] 10 10 10 

A mag területe [cm2] 100 100 100 

Szemcseszám a magon belül [db] 25 100 400 

Pórusmennyiség (levegő részarány) [%] 21,5 21,5 21,5 

Homok részarány [%] 78,5 78,5 78,5 

A szemcsék területe a magban [cm2] 78,5 78,5 78,5 

A szemcsék kerülete a magban [cm] 157 314 628 

Homok modul (SM) [cm] 0,5 0,25 0,125 

Fajlagos kerület értékek 2D esetben egy 

szemcsére [cm] 
2 4 8 

Homokmag minőségindex (CQi) 42,92 85,84 171,68 

Egységnyi porozitás mértéke (4db 

szemcse által közre zárt pórus területe) 

[cm2] 

0,86 0,21 0,05 

A 23. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az eltérő szemcsemérettel rendelkező 

modellek esetén a térkitöltöttség nem változik. Az érintkezési pontok száma az eltérő 

szemcseméret miatt különböző. Az 1. magmodell esetében a legkevesebb, a 3. magmodell 

esetében a legtöbb a kötéshidak száma, mely különbségnek meg kell mutatkoznia a 

szilárdsági értékekben is. A pórusmennyiség, azaz a levegő részaránya (%) sem változik, 

amely jellemző háromdimenziós homokmagok esetén a pórustérfogatot adja meg. Mivel a 

pórustérfogat összefüggésben áll a gázáteresztő képességgel homokmagok esetén, ezért a 

különböző szemcseméretű homokokból felépülő rendszerek esetén a gázáteresztő képesség 

sem változhatna jelentősen. Azonban növekvő szemcseméret azonos tömörítettség (azonos 

térfogatsűrűség) esetén növeli a gázáteresztő képességet, a kisebb szemcseméretű azonos 

térfogatsűrűségűre tömörített forma vagy homokmag esetén. A gázáteresztő képesség 

különbséget nem a nagyobb pórusmennyiség érték adja, mivel a mértéke azonos az egyenlő 

1. magmodell 2. magmodell 3. magmodell 
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térfogsűrűségből adódóan; hanem a pórusok alakjának, a formájának egységnyi méretének 

eltérése. Ezt igazolja az a kutatás is, melyben mérésekkel igazolva megállapították a szerzők, 

hogy a gázáteresztő képesség elsősorban a pórusok átmérőjétől függ, a porozitás mennyisége 

csak másodlagos hatással van a permeabilitásra [82]. 

A továbbiakban az eltérő szemcsealak hatásának vizsgálatához a 77. ábrához hasonló 

modellben a 8K jelölésű sokszögeket helyeztem el. A magrészek adatait hasonlóképpen 

kiszámítottam, melyeket a 24. táblázatban mutatok be. 

24. táblázat: A 8K jelölésű sokszöggel kitöltött 77. ábrán látható magmodellek adatai 

8K 
1. 

magmodell 

2. 

magmodell 

3. 

magmodell 

A szemcsék köré írható kör sugara [cm] 1 0,50 0,25 

A mag (négyzet) oldalának hossza [cm] 10 10 10 

A mag területe [cm2] 100 100 100 

Szemcseszám a magon belül [db] 25 100 400 

Pórusmennyiség (levegő részarány) [%] 40,8 40,8 40,8 

Homok részarány [%] 59,2 59,2 59,2 

A szemcsék területe a magban [cm2] 59,2 59,2 59,2 

A szemcsék kerülete a magban [cm] 196,6 393,2 786,4 

Homok modul (SM) [cm] 0,3 0,15 0,075 

Fajlagos kerület értékek 2D esetben egy 

szemcsére [cm] 
3 7 13 

Homokmag minőségindex (CQi) 135,51 271,02 542,05 

Egységnyi porozitás mértéke (4db 

szemcse által közre zárt pórus területe) 

[cm2] 

1,63 0,41 0,10 

A 8K jelölésű sokszögekkel kitöltött magmodellek esetében is megállapítható, hogy a 

térkitöltöttség nem változik. Mindhárom magmodell esetében azonos a levegőrészarány, 

azaz azonos a pórusmennyiség.  

Ugyanígy kiszámítottam az összes eddig bemutatott sokszög esetében a három 

magmodell rendszerre jellemző adataikat.  Annak érdekében, hogy a szemcsealak és a 

szemcseméret-változás hatásának összehasonlítását megvizsgáljam, egy diagramon 

ábrázoltam a kapott értékeket, kiemelve a körrel és a 8K jelölésű sokszöggel kitöltött 

magmodellek esetében kiszámított homok modul (SM) és pórusmennyiség (%) értékeit.  Ezt 

szemlélteti a 78. ábra.  
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78. ábra: A homok modul (SM) és a pórusmennyiség (%) kapcsolata a körrel és a 8K 

jelölésű sokszöggel kitöltött magmodellek esetében  

Ha a kör vagy 8K szemcsével kitöltött magmodellek esetében a különböző méretű 

szemcsékkel kitöltött magmodelleket, azaz az 1., 2., vagy a 3. magmodelleket hasonlítjuk 

össze a magmodell részeket kitöltő szemcséket illetően alakjukban eltérőek, ám a 

szitaanalízissel történő minősítés során azonos eredményt kapnánk, mivel átmérőjük 

megegyezik. A magmodellek számított pórustérfogata, pórusmennyisége a szemcseméret 

változásával nem változik. A homok modul értékek viszont jól mutatják a különbséget.  A 

valóságban gázeresztő képességük is különböző lenne. Az egységnyi pórusméret 

függvényében ábrázoltam a pórusmennyiséget, mely értékeket a 23. és a 24. táblázat értékei 

alapján a 79. ábra mutat be.  

 

79. ábra: Az egységnyi pórusterület (pórusméret) és a pórusmennyiség (%) kapcsolata a 

körrel és a 8K jelölésű sokszöggel kitöltött magmodellek esetében 
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A 79. ábra alapján mind a kör alakú szemcsék és mind a 8K jelölésű sokszögek 

alkalmazása esetén a nagyobb méretű szemcsék közötti pórus mértéke nagyobb, az apróbb 

szemcsék közötti pórusterület kisebb méretű. Egységnyi pórusméretváltozásnak három oka 

lehetséges: 

➢ szemcseméret-változás, 

➢ szemcsealak-változás, 

➢ tömörítés-változás. 

Az általam bemutatott modellrendszerben mind a szemcsealaknak és mind a 

szemcseméretnek a változása vizsgálható.  

Összehasonlítva a 78. és a 79. ábrát látható, hogy a SM jól írja le a magmodellekben lévő 

térfogati viszonyokat. A homokmag belső térfogati felépítettségéről többlet információhoz 

juthatunk azáltal, ha alkalmazzuk, mint minőségi jelzőt. A 80. ábra szemlélteti, hogy ha ezen 

elméleti modelleket a valóságban (3D-ban) képzelnénk el és a jelenleg használatos 

összehasonlítás alapján próbálnánk kiértékelni a jellemzőiket, azaz a térfogatsűrűség 

alapján.  

  

80. ábra: A térfogatsűrűség (δ) és a pórusmennyiség (%) kapcsolata a körrel és a 8K 

jelölésű sokszöggel kitöltött magmodellek esetében 

A térfogasűrűség alapján történő összehasonlítás nehézségét jól mutatja be a 80. ábra. A 

két rendszer esetében az eltérő szemcsealakból adódó különbséget jól mutatja be, azonban a 

szemcseméret-változást nem tudja lekövetni. Amiatt, hogy a szemcseméret-változással a 

homokmagban lévő levegő mennyisége, vagyis a pórusmennyiség nem változik, a 

homokmag térfogatsűrűsége azonos. Így az eltérő szemcseméretű homokból felépülő, de 

azonos térfogatsűrűségű homokmagok mért értékei egy pontban látszanak. Emiatt lehetséges 

a mért gázáteresztő képesség eltérő értékei esetében, hogy nem feltétlenül adódik azonnal 

megfelelő magyarázat, csak további paraméterek külön-külön megvizsgálása esetén.   
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A 81. ábra szemlélteti a homokmag minőségindex (CQi) és a magmodellek kitöltéséhez 

alkalmazott a szemcséket szimbolizáló sokszögek fajlagos felültének kapcsolatát.  

 

81. ábra: A homokmag minőségindex (CQi) és az egy szemcsét szimbolizáló sokszögek 

fajlagos felületének kapcsolata 

A 81. ábrán látható a magmodellek esetében kiszámított homokmag minőségindex (CQi) 

értékek és az egy szemcsét szimbolizáló sokszögek fajlagos felülete közötti összefüggés. 

Megállapítható, hogy az elméleti magmodelleken számított CQi és a szemcse fajlagos 

felülete között lineáris kapcsolat áll fenn. A szemcse fajlagos felület értékének 

növekedésével a CQi értéke is nő. Ezen elméleti magmodellek alapösszefüggéseinek a 

valóságban történő visszaigazolása céljából elvégzett vizsgálatsorozatot és annak 

eredményeit a következő fejezetben mutatom be. 
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6. A KUTATÓMUNKA SORÁN ELVÉGZETT MÉRÉSEK 

EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

 

6.1. A gázáteresztőképesség-mérés eredményeinek ismertetése 

 

A gázáteresztő képességet nedves bentonitos és műgyantakötésű homokkeverék esetében 

is vizsgáltam. A vizsgálathoz adott összetételű homokkeverékeket készítettem a két eltérő 

kvarchomok – GBM 45 és SH 33 – frakcióiból (durva: 540—300 µm, közepes:  300—200 

µm és finom: 220—110 µm frakciókból). A keverékek azonos előállítási paraméterek mellett 

készültek. Mind a nedves bentonitos homokkeverékek, mind pedig az önkötő fenolgyantás 

maghomokkeverékek esetében mért mérési eredmények 3 párhuzamos mérésből származó 

átlagértéket jelölnek.  

 

6.1.1. A nedves bentonitos homokkeverékek vizsgálati eredményeinek 

bemutatása frakciókra bontott eltérő homoktípusok esetében 

 

A nedves bentonitos homokkeverékek esetében a vizsgálati paramétereket a 25. 

táblázatban foglaltam össze. 

25. táblázat: A nedves bentonitos homokkeverékek vizsgálati paraméterei 

Alkalmazott homoktípusok GBM 45 SH 33 

Összetétel 4% víz, 8% bentonit 

Tömörítés 3, 5, 7 és 9 döngölő ütés 

 

A vizsgálati eredményeket a hagyományosnak mondható módon az ütésszám 

függvényében ábrázoltam, melyeket a 82. és a 83. ábrák mutatnak be. 
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82. ábra: A vizsgált homokkeverékekből készített próbatestek térfogatsűrűsége az ütésszám 

függvényében 

 

83. ábra: A vizsgált homokkeverékekből készített próbatestek mért gázáteresztő képessége 

az ütésszám függvényében 

Látható, hogy a vizsgálati eredmények teljesen megfelelnek a szakirodalomban 

leírtaknak. A tömörítés növelésével csökken a porozitás, így nő a térfogatsűrűség, ezzel 

pedig csökken a gázáteresztő képesség. A gázáteresztő képesség a tömörített homok 

pórusosságával arányos. Korábbi vizsgálatok alapján megállapították, hogy megközelítően 

érvényes az az összefüggés, hogy azonos térfogatsúlyú (δ) keverékhez arányosan azonos 

gázátbocsátó képesség tartozik [78]. Ezt az állítást cáfolják az általunk mért vizsgálati 

eredmények. A mért gázáteresztő képesség térfogatsűrűség függvényében történő 

ábrázolásával, melyet a 84. ábra szemléltet jól látható, hogy azonos térfogatsűrűséghez 
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különböző gázáteresztő képesség is tartozhat, illetve azonos gázáteresztő képesség elérhető 

különböző térfogatsűrűségű homokkeverékekből készített próbatestek esetén is. 

  

84. ábra: A vizsgált nedves bentonitos homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a térfogatsűrűség (δ) függvényében 

A 84. ábra alapján megállapítható, hogy ~1,63 g/cm3 térfogatsűrűség érték adódott négy 

homokkeverék esetében a durva frakciójú SH 33 öt ütéssel, a közepes frakciójú GBM 45 öt 

ütéssel, a közepes frakciójú SH 33 kilenc ütéssel és a finom frakciójú SH 33 kilenc ütéssel 

készített próbatesteknél. Ezen próbatestek esetében a gázáteresztő képesség pedig 30–160-

ig változik. A valóságban olyan eset valóban előfordul, hogy azonos térfogatsűrűség érhető 

el különböző tömörítő ütésszámmal készített próbatestek esetében, amelyek azonos 

szemcseméretű, de eltérő fajlagos felületű homokokból készültek, valamint azonos 

tömörítéssel készített, de eltérő szemcseméretű homokkal is elérhető azonos térfogatsűrűség. 

Ha a két különböző homoktípus közepes frakciójának három döngölő ütéssel tömörített 

próbatesteinek, valamint a durva frakciók kilenc ütéses próbatesteinek esetében 

összehasonlítjuk az eredményeket láthatjuk, hogy eltérő térfogatsűrűség mellett azonos 

gázáteresztőképesség-érték jellemző. Az azonos gázáteresztő képesség abból adódik, hogy 

bár a különböző homoktípusok esetében a szemcsék alakja eltérő, mivel azonos méretre 

bontottuk őket, így az érintkezési pontok száma mindkét homok esetében közel azonos. 

Mivel alakjukban különbözőek, ennek következtében eltérően tömörödnek és így 

térfogatsűrűségük is eltérő. Ugyanakkor a szemcseméret különbség (durva és közepes) és a 

tömörítés eltérés (három vagy kilenc döngölésszám) együttes hatása, azonos pórusosságot, 

azaz azonos gázáteresztő képességet, de eltérő térfogatsűrűséget eredményez. 

A valóságban olyan eset is előfordul, hogy azonos térfogatsűrűség érhető el különböző 

tömörítő ütésszámmal készített próbatestek esetében, amelyek azonos szemcseméretű, de 

eltérő fajlagos felületű homokokból készültek. Ilyen a GBM 45 kvarchomok közepes 
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frakciójának öt ütéssel tömörített és az SH 33 homok durva frakciójának öt ütéssel, a közepes 

és a finom frakciójának kilenc ütéssel tömörített próbatesteknek az esete.  

Annak érdekében, hogy jobb összehasonlítási alap álljon rendelkezésre, mely alapján a 

mérési eredmények egyszerűbben értelmezhetőek a homokmag minőségindex (CQi) 

használatával értékeltem ki az eredményeket. A 85. ábrán mutatom be a vizsgálat során 

kapott eredmények ábrázolását az új minősítő modellrendszer alapján.  

   

85. ábra: A vizsgált nedves bentonitos homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a homokmag minőségindex (CQi) függvényében 

A diagram alapján látható, hogy a két eltérő homoktípus esetében a CQi értékek 

különbözőek. A homokmag minőségindex függvényében történő ábrázolással a mérési 

eredmények jól elkülönülnek, így könnyebb kiértékelést tesz lehetővé a módszer.  

Megvizsgáltam közelebbről a GBM 45 és az SH 33 közepes frakciójának esetében a 

három döngöléssel tömörített próbatestek mérési eredményeit. Mindkét homoktípus 

próbatestjeinek pórustartalma (porozitása) közel azonos, megközelítőleg 39%. (A számított 

értékeket a melléklet M.4. táblázata tartalmazza részletesen.) A próbatesten belüli homok 

térfogata 59%, melyben szintén nincs különbség. A próbatestek tömege már eltérő, a GBM 

45 kvarchomok esetében 157 g, míg az SH 33 homok alkalmazásával 154 g. Ennek 

következtében a próbatestek térfogatsűrűsége is különböző, amit a különböző szemcsealak 

miatti eltérő tömörödés okoz. A SM értékek kismértékű eltérését az eltérő homokfelület, 

vagyis az eltérő fajlagos felület érték okozza. A fajlagos felület értéknek a különbözősége a 

homokszemcse alakjának és a felületi minőségének differenciájából adódik. Ugyan a 

fajlagos felület értékben eltérés mutatható ki, azonban a CQi értékben nincs jelentős 

különbség, amit jól mutat, hogy a mért Gk értékben sincs eltérés. Ezt az esetet mutatja 

sematikus rajzon a 86. ábra, melyen a homokszemcsék között a levegő útjában nincs jelentős 

eltérés. 
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86. ábra: A homokszemcsék a GBM 45 és az SH 33 kvarchomok közepes frakciójának 

(azonos döngölő ütés – három ütés) esetében sematikusan ábrázolva 

A GBM 45 kvarchomok közepes frakciójának öt döngöléssel tömörített és az SH 33 

kvarchomok szintén közepes frakciójának kilenc ütéssel tömörített próbatestjeinek esetében 

a térfogatsűrűségükben nincs különbség, azonban gázáteresztő képességük eltérő. A számolt 

levegő mennyisége 37–38%. A próbatesten belüli homok térfogata szintén 60 és 62%, 

kismértékű az eltérés. A próbatestek tömegében sem adódik számottevő különbség GBM 45 

esetében 160 g, míg SH 33 esetében pedig 161 g, így térfogatsűrűségük azonos mértékű. A 

tömörítés mértéke eltérő. Az eltérő SM értékek az eltérő homok felületből adódik, így a CQi 

értékek is különbözőek, ami jól reprezentálja a Gk értékben lévő számottevő kontrasztot. 

Ennek a példának az ábrázolását mutatja be a 87. ábra. 

 

87. ábra: A homokszemcsék a GBM 45 és az SH 33 kvarchomok közepes frakciójának 

különböző tömörítés (öt és kilenc döngölő ütés) esetében sematikusan ábrázolva 

Megvizsgáltam az általam választott két eltérő kvarchomok méretszerinti frakcióinak 

alkalmazásával nedves bentonitos homokkeverékből készített próbatestek gázáteresztő 

képessége és a homokmag minőségindex közötti kapcsolatot. A mérésekhez azonos 

előállítási paraméterekkel előállított szabványos, Ø50×50 mm magas, hengeres próbatestek 

készítése különböző mértékű tömörítés (3, 5, 7 és 9 ütés) alkalmazásával történtek. A 

próbatesteken készítést követően azonnal mértem a gázáteresztő képességet. A különböző 

homokok eltérő frakcióinak alkalmazásával készített próbatestek gázáteresztő képessége és 

a homokmag minőségindex közötti összefüggést különböző tömörítés esetén a következő 

egyenletek írják le: 

3 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −15,16 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 327,72 

𝑅2 = 0,92 

(25) 
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5 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −12,43 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 258,47 

𝑅2 = 0,93 

(26) 

7 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −12,36 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 240,47 

𝑅2 = 0,96 

(27) 

9 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −11,27 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 215,28 

𝑅2 = 0,94 

(28) 

ahol,  

Gk: a gázáteresztő képesség [–], 

CQi:  a homokmag minőségindex [–]. 

 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált próbatestek esetében a 

gázáteresztő képesség és a homokmag minőségindex között megközelítőleg lineáris 

kapcsolat áll fenn. A homokmag minőségindex értékének csökkenésével nő a gázáteresztő 

képesség értéke. A tömörítés növelésével csökken a homokmag minőségindex és a 

gázáteresztő képesség értéke is. 

A továbbiakban műgyantakötésű maghomokkeverékek esetében vizsgáltam meg a 

gázáteresztő képesség és a homokmag minőségindex közötti kapcsolatot. Az önkötő 

fenolgyantás homokkeverékek készítéséhez először a frakciókra bontott GBM 45 típusú 

kvarchomokot alkalmaztam. Majd további vizsgálatokhoz 4 különböző homoktípust 

választottam.   

 

6.1.2. A műgyantakötésű, önkötő fenolgyantás homokkeverékek vizsgálati 

eredményeinek ismertetése frakciókra bontott GBM 45 homoktípus esetében 

 

A vizsgálati paramétereket a 26. táblázat foglalja össze. 

26. táblázat: A műgyantakötésű homokkeverékek vizsgálati paraméterei a frakcióra bontott 

GBM 45 kvarchomok alkalmazása esetén 

Alkalmazott homoktípus GBM 45 

Összetétel 

1% gyanta (homok tömegére 

vonatkoztatva),  

40% katalizátor (gyanta 

tömegére vonatkoztatva) 

Tömörítés 1, 3 és 5 MPa 

 

Hasonlóképpen, mint a bentonitos homokkeverékek vizsgálati eredményeinek 

ismertetése esetén a műgyantakötésű homokkeverékek mérési értékeinek a bemutatását is a 

térfogatsűrűség függvényében ábrázoltam először. Az eredményeket a 88. ábra szemlélteti.  
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88. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a térfogatsűrűség (δ) függvényében, különböző frakciókra bontott 

GBM 45 homoktípus esetén 

A 88. ábrán látható, hogy térfogatsűrűség függvényében ábrázolva a mért 

gázáteresztő képesség értékek lényegesen különbözőek a különböző frakciók esetében adott 

tömörítést tekintve. A gázáteresztő képességben mérhető nagy különbség oka a 

szemcseméret különbség. A durva frakciójú homokkeverékből készített próbatestek 

gázáteresztő képessége volt a legnagyobb, és a finom frakcióból készült homokmagok 

esetében a legkisebb gázáteresztő képességet tapasztaltam. Adott frakción belül tekintve a 

mért gázáteresztő képesség értékeket az állapítható meg, hogy a finom frakció különböző 

mértékkel tömörített eredményei esetében kisebb az értékek közötti eltérés, mint a közepes 

vagy a durva frakció eredményei esetében. (Kivéve a durva frakció 1 és 3 MPa-val tömörített 

próbatestjeinek esetében, ahol a mért Gk azonos értékű.) 

Hasonlóan, mint nedves bentonitos homokkeverékek vizsgálati eredményeinél, 

műgyantakötésű homokkeverékek esetén is előfordult olyan eset, amikor azonos 

térfogatsűrűség esetén eltérő gázáteresztő képesség érték mérhető. Az azonos 

térfogatsűrűség különböző szemcsemérettel – durva és finom –, valamint eltérő tömörítéssel 

– 3 és 5 MPa – készült próbatestek esetében adódott. Közelebbről vizsgáltam meg a GBM 

45 durva és finom frakciójának esetében a 3 és az 5 MPa-val tömörített próbatestek mérési 

eredményeit. Mindkét esetben a próbatestek tömege, térfogatsűrűsége, a homokmagon belüli 

homok térfogata, valamint a porozitás mennyisége közel azonos. A durva frakció (3 MPa) 

esetében 153,4 g, míg a finom frakciónál (5 MPa) 154,5 g a próbatestek tömege. 

Térfogatsűrűségük megegyezik ~1,54 g/cm3. A homok térfogata durva frakciónál 57,89 

cm3, míg finom frakció esetében 58,32 cm3. A porozitás mennyiség pedig durva frakció 

esetén 41,7%, finom frakciónál pedig 41,6%. A szinte megegyező porozitás mennyiség 

ellenére a gázáteresztő képesség igen különböző; durva frakció esetén 600, a finom frakció 

esetén pedig 140. A két esetben a próbatestek tömegre és térfogatra is azonos mennyiségű 
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homokot tartalmaznak, a próbatestek porozitása szintén megegyezik, ennek ellenére 

gázáteresztő képességük teljes mértékben eltérő. A különbséget az eltérő szemcseméret 

okozza, ezáltal a homokszemcsék közötti pórusok különböző mérete, ami a levegő útjának 

eltérő haladását eredményezi.  

A következő diagramon a mért értékek CQi függvényében való ábrázolását mutatom be. 

   

89. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a homokmag minőségindex (CQi) függvényében, különböző 

frakciókra bontott GBM 45 homoktípus esetén  

A 89. ábra alapján megállapítható, hogy a tömörítettség növekedésével csökken a 

gázáteresztő képesség és csökken a CQi értéke is. [75] A CQi függvényében történő Gk 

értékek ábrázolása esetén megállapítható, hogy a durva és a közepes frakcióból készült 

próbatestek esetében a tömörítés növelésével nagyobb mértékben csökken a gázáteresztő 

képesség, azonban kisebb mértékben csökken a CQi érték, mint a finom frakció esetében, 

amely esetben nagyobb CQi csökkenéshez kisebb Gk csökkenés tartozik. A megállapítás a 

diagramról azonnal és egyértelműen megállapítható. A különböző szemcseméretű azonos 

homoktípusba tartozó homokból készült próbatestek gázáteresztőképesség-mérés 

eredményei alapján megállapítható, hogy az új típusú minősítő módszer a 

gázáteresztőképesség-mérés esetében jól alkalmazható. 

Megvizsgáltam a GBM 45 típusú kvarchomok méretszerinti frakcióinak alkalmazásával 

műgyantakötésű maghomokkeverékekből készített próbatestek gázáteresztő képessége és a 

homokmag minőségindex közötti kapcsolatot. A mérésekhez azonos előállítási 

paraméterekkel előállított szabványos, Ø50×50 mm magas, hengeres próbatestek készítése 

különböző mértékű tömörítés (1, 3 és 5 MPa) alkalmazásával történtek. A próbatesteken 

szilárdulást követően mértem a gázáteresztő képességet. A GBM 45 kvarchomok különböző 

frakcióinak alkalmazásával készített próbatestek gázáteresztő képessége és homokmag 
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minőségindex közötti összefüggést különböző tömörítés esetén a következő egyenletek írják 

le: 

1 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −35,26 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 912,11 

𝑅2 = 0,98 

(29) 

3 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −37,68 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 911,80 

𝑅2 = 0,93 

(30) 

5 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −32,50 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 782,77 

𝑅2 = 0,92 

(31) 

ahol,  

Gk: a gázáteresztő képesség [–], 

CQi:  a homokmag minőségindex [–].  

 

A mért gázáteresztő képesség eredményeket és a számolt homokmag minőségindex 

értékeket a melléklet M.5. táblázata tartalmazza részletesebben. A mérési eredmények 

alapján megállapítható, hogy a vizsgált próbatestek esetében a gázáteresztő képesség és a 

homokmag minőségindex között közel lineáris kapcsolat áll fenn. A homokmag 

minőségindex értékének csökkenésével nő a gázáteresztő képesség értéke. 

A továbbiakban a 4.1-es fejezetben bemutatott különböző öntödei homoktípusok esetében 

mért vizsgálati eredmények bemutatásával folytatom, mely homokokra jellemző, hogy 

granulometriai szempontból különbözőek, ugyanakkor közepes szemcseátmérőjük közel 

egyenlő. 

 

6.1.3. A műgyantakötésű önkötő fenolgyantás homokkeverékek vizsgálati 

eredményeinek bemutatása különböző homoktípusok esetében 

 

A különböző homoktípusokból készített műgyantakötésű maghomokkeverékek vizsgálati 

paramétereit a 27. táblázat szemlélteti. 

27. táblázat: A műgyantakötésű homokkeverékek vizsgálati paraméterei a különböző 

homoktípusok alkalmazása esetén 

Alkalmazott 

homoktípus 
GBM 45 SH 33 

BAUXITSAND 

W55 
J-SAND 

Összetétel 
1% gyanta (homok tömegére vonatkoztatva),  

40% katalizátor (gyanta tömegére vonatkoztatva) 

Tömörítés 1, 3 és 5 MPa 

 

A 90. ábrán láthatóak az eltérő alaphomokból készített gázáteresztőképesség-méréshez 

szükséges szabványos hengeres próbatestek. 
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90. ábra: A különböző alaphomok használatával műgyantakötésű homokkeverékekből 

készített hengeres próbatestek  

A különböző homoktípusok alkalmazásával készített önkötő fenolgyantás 

homokkeverékek gázáteresztőképesség-mérés eredményeinek ábrázolása a térfogatsűrűség 

függvényében a 91. ábrán látható. 

 

 

91. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a térfogatsűrűség (δ) függvényében, különböző homoktípusok 

esetén 

A 92. ábrán ugyanezen eredményeknek a CQi függvényében történő ábrázolását mutatom 

be.  

GBM 45 SH 33 
BAUXITSAND 

W55 J-SAND 
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92. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a homokmag minőségindex (CQi) függvényében, különböző 

homoktípusok esetén  

Egyértelmű összefüggés nem vonható le a különböző szemcsealakkal rendelkező, 

valamint heterogén szemcseeloszlású homokok gázáteresztőképesség-mérés eredményeinek 

a CQi függvényében való ábrázolása alapján. A homogén, vagyis leszitált, azaz frakciókra 

bontott homokok esetében jól alkalmazható, ugyanis két igen fontos paramétert sikerült 

kizárni, az egyik a homokszemcsék alakja. Azáltal, hogy ugyanazon homokból vett, de eltérő 

szemcseméretű frakciókat hasonlítottam össze, a különböző frakciók szemcsealakja azonos. 

(4.1.4-es fejezetben képelemzéssel történő vizsgálat során igazoltam.) Ugyanakkor a két 

vizsgált kvarchomok esetében igen nagy a hasonlóság mind szemcsealakot, szemcseméretet, 

és fajlagos felületet is tekintve.  Eltérés az egyenletességi fok esetében volt tapasztalható. 

Tehát a homokmagok tulajdonságait befolyásoló paraméterek közül a különböző 

homoktípusok esetében az eltérő szemcsealak, a szemcseméreteloszlás, valamint a finom 

szemcse tartalom, ami rendkívül fontos. Ezen tényezők figyelembevétele szükséges, mivel 

ezen paraméterek határozzák meg a homokmagban lévő valós viszonyokat alkotó homokok 

granulometriai jellemzőit. A CQi-t különböző homokok alkalmazásakor láthatjuk, hogy 

főként az alaphomok fajlagos felülete határozza meg, abban az esetben, hogy ha azonos 

előállítási paraméterek mellett készülnek és közel azonos granulometriai jellemzőkkel 

rendelkeznek. Látható a számított értékeken, amelyet a melléklet M.7. táblázata tartalmazza, 

hogy a homok térfogata és a levegő százalékos mennyiségének értéke pórustérfogat nem 

különbözik olyan nagy mértékben, mint azt a kapott Gk-mérés értéke indokolná. Például a 

GBM 45 és a Bauxithomok esetében, amely homokokból készült próbatestek 1 MPa-val 

történt tömörítés esetén a GBM 45 homokkal készített próbatesten belül a homok térfogata 

59,6 cm3, a levegőrészarány 40%, amihez 400-as gázáteresztő képesség tartozik, míg a 

Bauxithomokkal készített próbatesten belül a homok térfogata 61,2 cm3, a levegőrészarány 

38%, amihez 200-as gázáteresztő képesség párosul; ez a Gk érték a fele a másik homokkal 
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mért Gk értékhez képest. A különbséget a homokszemcse alakjának és a felületének 

különbsége jelentősen befolyásolja. Ezért is fontos a mért fajlagos felület érték pontosítása 

a súlyozott fajlagos felület által. A homokmag minőségindex értékek meghatározásakor a 

súlyozott fajlagos felület értéket alkalmaztam. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 

a Bauxithomok CQi értékei közelebbiek a GBM 45 és az SH 33 homok CQi értékeihez. Ez 

a három homoktípus homokmag geometriai szempontból is egy csoportot alkot, ellenben a 

J-homokkal, amely eltér a többitől. A J-homok esetében eltérő a homokmagon belüli összes 

homok térfogat és a levegő részarány mennyisége a többi homok értékeihez képest, ezt jól 

mutatja a CQi értéke is. Érdekessége a kapott eredményeknek az a tény, hogy az 

alaphomokok granulometriai elemzése alapján a J-homok nem mutat jelentős eltérést a mért 

paraméterekben (a fajlagos felület értéken kívül). 

A 12. táblázatban bemutatott granulometriai vizsgálat mérési eredmények alapján mind 

a négy homok közel azonos átlagos szemcseátmérővel rendelkezik. A finomsági szám 

alapján két csoportra osztható a négy homoktípus, egyikben a GBM 45 és az SH 33; míg a 

másik csoportot a Bauxithomok és a J-homok alkotja. Az egyenletességi fok tekintetében 

pedig a GBM 45 homok értéke tér el a többi értéktől. A sarkosság esetében pedig a 

Bauxithomok értéke tér el a többi homok értékéhez képest. Mindezen értékek alapján, 

amelyek jelentősen befolyásolják a homokmagok gázáteresztő képességét nem mutatnak az 

SH 33 és a J-homok között különbséget granulomertiai szempontból. Ez a hasonlóság pedig 

gázáteresztést tekintve is tapasztalható. Mivel ezen granulometriai jellemzőknek az 

összevetése nehéz és összetett feladat, ezért szükséges egy olyan jellemző érték, vagy 

mutatószám, amely a granulometriai jellemzőket együttesen tartalmazza. Az alaphomokok 

főbb granulometriai paramétereit együttesen tartalmazó érték a Granulometriai Komplex CG 

(Complex of Granulometry). A CG az öntödei homokok granulometriai tulajdonságait 

összesítő mutatószám. 

 

6.2. A granulometriai komplex (CG) értékének meghatározása  

 

A granulometriai komplex (CG) a következő összefüggéssel határozható meg: 

𝐶𝐺 =
𝐸𝑓 ∙ 𝐹𝑠𝑧

𝑆
 

(32) 

ahol:  

 CG:  a granulometriai komplex érték [–], 

 Ef:  az egyenletességi fok [%], 

 Fsz: a finomsági szám [–], 

 S: a sarkossági tényező [–]. 

Ezek alapján a CG-ben az alaphomok egyenletességi fokának (számítása a 2. egyenlet 

alapján történik) és a finomsági számának (3. egyenlet) szorzatát arányosítjuk a sarkossági 

tényezővel (4. egyenlet).  
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A különböző homokok használta esetén történt gázáteresztő képesség mérési 

eredményeknek a Granulomteriai Komplex függvényében történő ábrázolását a 93. ábra 

mutatja be.  

 

93. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek mért 

gázáteresztő képessége a granulometriai komplex (CG) függvényében, különböző 

homoktípusok esetén  

Megvizsgáltam az általam választott különböző alaphomokok alkalmazásával 

műgyantakötésű maghomokkeverékekből készített próbatestek gázáteresztő képessége és a 

granulometriai komplex közötti kapcsolatot. A mérésekhez azonos előállítási 

paraméterekkel előállított szabványos, Ø50×50 mm magas, hengeres próbatestek készítése 

különböző mértékű tömörítés (1, 3 és 5 MPa) alkalmazásával történtek. A próbatesteken 

szilárdulást követően mértem a gázáteresztő képességet. A különböző homokok 

alkalmazásával készített próbatestek gázáteresztő képessége és az alaphomokok 

granulometriai komplexe közötti összefüggést különböző tömörítés esetén a következő 

egyenletek írják le: 

1 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −25,76 ∙  𝐶𝐺 + 863,72 

𝑅2 = 0,99 

(33) 

3 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −25,57 ∙  𝐶𝐺 + 834,72 

𝑅2 = 0,97 

(34) 

5 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −23,57 ∙  𝐶𝐺 + 780,53 

𝑅2 = 0,99 

(35) 

ahol,  

Gk: a gázáteresztő képesség [–], 

CG:  a granulometriai komplex [–]. 
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A mért gázáteresztő képesség eredményeket és a számolt granulometriai komplex 

értékeket a melléklet M.7. táblázata tartalmazza részletesebben. A mérési eredmények 

alapján megállapítható, hogy a vizsgált próbatestek esetében a gázáteresztő képesség és a 

próbatestek készítéséhez alkalmazott alaphomokok granulometriai komplex értéke között 

lineáris kapcsolat áll fenn. A granulometriai komplex értékének csökkenésével nő a 

gázáteresztő képesség értéke.   

Összességében tehát megállapítható, hogy a granulometriai komplex (CG) jól leírja az 

eltérő szemcsealakú, szemcsefelületű és inhomogén eloszlású homokok granulometriai 

jellemzőinek összefüggéseit, és azoknak a kapcsolatát a gázáteresztő képességgel. Az 

öntödei alaphomokok granulometriai komplex értékének ismeretében, melyhez a 

szitaanalízis alábbi mérőszámai (egyenletességi fok és finomsági szám), valamint a fajlagos 

felület mérése (sarkossági tényező) szükséges; előre jelezhető a gázáteresztő képesség 

értéke. Ezáltal azoknak a paramétereknek a változása, amelyek a gázáteresztő képességen 

keresztül mérhető, mint például tömörítettség, pórusméretének és alakjának változása a CG 

alkalmazásával lekövethető. Emiatt lehetséges, az eltérő szemcseméretű alaphomokokon túl 

az eltérő szemcsealakkal rendelkező alaphomokok összevetése. Korábban bemutatott 

szakirodalmi példa [59] magyarázata is adódik (44. ábra), ahol azonos homok különböző 

szemcseméretű frakcióinak és eltérő homoktípusok különböző mennyiségű kombinációinak 

hatását vizsgálták a gázáteresztő képességre. Az eredmények jól mutatják, hogy abban az 

esetben, amikor azonos homok különböző szemcseméretű frakcióit keverték össze a 

trendszerűség egyértelműen megállapítható. Abban az esetben, amikor különböző 

homoktípusokat vegyítettek különböző mennyiségben, akkor megnövekedett szórásmező 

mellett állapítható meg a trendszerűség. A kombinációk mennyiségi változásának 50–50%-

os megoszlásarányig a mért gázáteresztő képesség 100 és 350 között változik. A CG azokat 

a paramétereket veszi figyelembe (szemcseeloszlás, finomszemcse tartalom és a 

szemcsealak), amelyek jelentősen meghatározzák azokat a tényezőket, amelyek a 

gázáteresztő képességet befolyásolják. 

 

6.3. A granulometriai jellemzők és a szilárdsági tulajdonságok 

kapcsolatának modellezése 

 

A továbbiakban folytatom az előzőekben alkalmazott elméleti magmodellek alapján 

történő granulometriai és szilárdsági tulajdonságok kapcsolatának vizsgálatát. A 

granulometriai paraméterek és a szilárdsági tulajdonságok kapcsolatának modellezéséhez a 

77. ábrán bemutatott három eltérő méretű kör alakú szemcsékkel kitöltött kétdimenziós 

magmodellek szolgáltak a számítás alapjául. Az eltérő szemcseméret miatti szemcseszám 

különbség, ami az érintkezési pontok számának eltérését okozza szilárdság értékbeli 

különbséget eredményezhet. Ezen megállapítás elméleti alapokon történő vizsgálata céljából 

a 77. ábrát alapul véve, a magmodelleket kötőanyaggal kibővítve ábrázoltam. Az eltérő 

méretű homokszemcsékből felépülő magmodellek azonos mennyiségű kötőanyagot 

tartalmaznak mindhárom magmodell esetében. Kétdimenziós sematikus ábrán az azonos 
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mennyiség egyenlő kötőanyag-területet jelent. A kötőanyaggal kibővített magmodelleket a 

94. ábra szemlélteti.  

 

 

94. ábra: A feltételezett kötőanyagfilmréteggel kibővített magmodellek 

 

A három eltérő méretű kör alakú szemcsékkel kitöltött magmodellek esetében 

kiszámoltam a szemcsék között feltételezett kapcsolódási pontokon kialakult kötéshidak 

területét. A szemcsék közötti kötéshidak területének számításának alapjául szolgáló modellt 

a 95. ábra mutatja be.  

 

95. ábra: A homokszemcsék közötti kötéshíd területének számításához alkalmazott modell 

A 95. ábrán két homokszemcsét szimbolizáló kör köré ábrázoltam a feltételezett 

kötőanyagfilmréteget. A számításokhoz a kötéshíd területének azt a területet tekintettem, 

ami a két szemcse közötti kötőanyagfilmrétegek által fedésben van. Ez a terület az ábrán 

látható sraffozott rész.  

A számításhoz tehát azonos kötőanyag-mennyiséget feltételeztem a magmodellek teljes 

egységére meghatározva. Az azonos mennyiségű kötőanyaggal ábrázolt magmodellek 

esetén ezt azt jelenti, hogy a legnagyobb méretű szemcséből felépülő modellrendszer esetén 

a szemcse köré vastagabb, a szemcseméret csökkenésével pedig egyre vékonyabb 

kötőanyagfilm réteget kell elképzelni. Ezt mutatja be a 96. ábra, melyen a magmodellekből 

egy-egy szemcse és a körülötte lévő kötőanyagfilm látható kinagyítva.  

2. magmodell 3. magmodell 1. magmodell 
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96. ábra: A különböző szemcseméretek esetén feltételezett kötőanyagfilm rétegvastagság 

ábrázolása 

A számítás alapja tehát a különböző magmodelleket felépítő szemcséket körülvevő 

azonos kötőanyagmennyiség, de szemcseméretenként eltérő kötőanyagfilm vastagság. 

Számítással a különböző szemcsemérethez és szemcseszámhoz igazítva meghatároztam a 

kötőanyagfilm vastagságát, illetve a kötéshidak területét a magmodellek esetében. A 

számítás menetét a 2. számú melléklet tartalmazza bővebben. A 28. táblázat tartalmazza a 

kiszámított legfontosabb értékeket.   

28. táblázat: A magmodellek esetében számított kötéshidak területe és az ahhoz tartozó 

értékek adatai 

  
1. 

modell 

2. 

modell 

3. 

modell 

Szemcsék közötti illeszkedési pontok 

száma [db] 
40 180 760 

Kötőanyagfilm rétegvastagsága [cm] 0,25 0,125 0,0625 

Összes kötőanyagfilm területe a 

modellrendszeren belül [cm2] 
44,2 44,2 44,2 

Egy kötéshíd területe [cm2] 0,188 0,098 0,044 

Kötéshidak területe a magban [cm2] 7,5 17,6 33,4 

Meghatározva a szemcsék közötti kapcsolódási pontok számát látható, hogy az 1. modell 

esetében 40 db, a 2. modellben 180 db és a 3. modellben pedig 760 db érintkezési pont van 

a szemcsék között. Ezt követően a kötőanyag rétegvastagságát határoztam meg. Abban az 

esetben, ha nagyobb méretű szemcsével töltöm ki a magmodell területét, azaz az 1. 

magmodell esetében a kötőanyagfilm a legvastagabb, mivel ebben az esetben kevesebb 

szemcseszámon oszlik meg a kötőanyag mennyisége. Minél kisebb a szemcseméret, annál 

nagyobb a teret kitöltő szemcseszám, ezáltal pedig a kötőanyag rétegvastagsága is csökken. 

Kiszámítva egy kötéshíd területét a különböző magmodellek esetén, majd a szemcsék 

közötti kapcsolódási pontok számával megszorozva megadja az összes kötéshidak területét 

a magmodellekben. Ez alapján a legnagyobb összes kötéshíd területtel rendelkező modell a 

3. magmodell, amely esetében a legkisebb a szemcseméret, ezt ellensúlyozva a legnagyobb 

a szemcseszám. Gyakorlatban ez azt jelentené, hogy azonos kötőanyag-mennyiség esetén a 

különböző szemcseméretű homokok esetében azonos adhéziót feltételezve, nagyobb 
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szilárdság érhető el a finomabb szemcseméretű homokok alkalmazásával, mint durva homok 

használata esetében. Ez ellentmondásnak tűnik, ugyanis szakirodalom [26] alapján azt 

mondjuk, hogy a nagyobb fajlagos felületű homokok kötőanyagigénye nagyobb, azonos 

szilárdság elérése céljából, mint kisebb fajlagos felületű homokok alkalmazása esetén. Azzal 

a feltétellel, hogy ha a felületi minőségben nincs nagyméretű különbség, amely az adhéziós 

erőben eltérést okozhat.  

A valóságban a szilárdság növekmény két összetevőből állhat össze: 

➢ a homokszemcsék felületének a növekményéből, amely adhéziós növekményt 

eredményez,  

➢ a kohéziós növekményből, amely a kötéshidak méretéből és számából adódik. 

 

6.4. A hajlítószilárdság-mérés eredményeinek ismertetése 

 

A hajlítószilárdság-vizsgálatot a műgyantakötésű önkötő fenolgyantás 

homokkeverékeken végeztem el. A mérési eredmények minden esetben 3 párhuzamos mérés 

átlagértékét jelölik. A próbatestekhez szükséges homokkeverékeket ugyanúgy, mint a 

gázáteresztőképesség-mérés esetében azonos előállítási paraméterekkel készítettem el. A 

hajlítószilárdság-vizsgálathoz készített próbatestek receptúráját a 26. és a 27. táblázat írja le.  

 

97. ábra: A szabványos hasáb alakú próbatest a törést követően 

Hasonlóan, mint gázáteresztőképesség-vizsgálat eredményéinek kiértékelésekor a 

hajlítószilárdság-mérés értékeit a próbatestek térfogatsűrűségének függvényében 

ábrázoltam. A 98. ábrán az 1 óra pihentetést követően mért  hajlítószilárdság értékek 

ábrázolását a térfogatsűrűség függvényében a frakciókra bontott GBM 45 kvarchomok 

esetében szemléltetem. 
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98. ábra: A vizsgált műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek 1 óra 

pihentetést követően mért hajlítószilárdsága a térfogatsűrűség (δ) függvényében, 

különböző frakciókra bontott GBM 45 homoktípus esetén 

A 98. ábrán bemutatott eredmények nem igazolják a szakirodalmakban található 

megállapítást, miszerint a nagy fajlagos felületű alaphomok alkalmazásakor több kötőanyag 

szükséges, mint a kisebb fajlagos felületű homok esetén adódó azonos szilárdság eléréséhez. 

[26] Mérési eredményeim alapján megállapítottam, hogy az azonos mennyiségű 

kötőanyagot tartalmazó próbatestek 1 óra pihentetést követően vizsgált hárompontos 

hajlítószilárdsága 1 MPa-os tömörítés alkalmazása esetén az alaphomok fajlagos felületének 

növekedésével növekszik. A 185 cm2/g fajlagos felületű finom frakció esetében a 

legnagyobb a mért hajlítószilárdság értéke, a közepes frakciónak 120 cm2/g, 

hajlítószilárdsága kisebb, illetve a durva homoknak 85 cm2/g, mely esetében a 

hajlítószilárdság értéke a legkisebb. Tömörítés növelésével (3 és 5 MPa) ez a szilárdság 

különbség csökken, de trendszerűsége kimutatható. A tömörítés növelésével a 

térfogatsűrűség egy kritikus szintet átlépve elér egy határértéket, így hatása már nem 

mutatható ki. Az 1 MPa tömörítés alkalmazása esetén a különböző szemcseméretű frakciók 

használatával az elméleti modell alapján tett megállapítások visszaigazolást nyertek 

gyakorlatban.  

A granulometria változásának, azaz a szemcseméret csökkenésének a hatásával szemben 

ellentétes hatású a tömörítés növelésének a hatása a hajlítószilárdsági értékekre. A mért 

értékek jól mutatják, hogy a tömörítés növekedésével nő a térfogatsűrűség és nő a szilárdság, 

azonos granulometriai tulajdonságok mellett. Egyrészről nő a kötéshidak száma, másrészről 

pedig, megváltozik a kötéshidak karakterisztikája.  

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy elérhető azonos hajlítószilárdság 

azonos alaphomok, azaz azonos szemcsealakkal rendelkező eltérő szemcseméretű (finom és 

durva) frakcióiból eltérő tömörítés alkalmazása mellett.  
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A 99. ábra a durva és a finom frakció esetében mutatja a kötéshidak különbözőségét.  

 

99. ábra: A homokszemcsék közötti kötéshidak a GBM 45 kvarchomok durva (3 MPa) és 

finom (1 MPa) frakciójának esetében sematikusan ábrázolva 

A sematikus ábra jól mutatja, a két frakció esetében a homokszemcsék közötti kötéshidak 

jelentős eltérését. Míg durva frakció esetében a vastag kötéshíd karakterisztika, de kevesebb 

darabszám és nagyobb tömörítés, addig a finom frakciónál a vékony kötéshíd karakterisztika 

és a több darabszám, kisebb mértékű tömörítés jellemző. A mérési eredmények alapján 

megállapítható, hogy azonos mennyiségű kötőanyag alkalmazása esetén a finom frakció 

szemcséi között kialakult vékonyabb, azaz gyengébb kötéshidak a darabszám kompenzálás 

miatt összességében azonos szilárdságot eredményez, mint a durva frakció esetén nagyobb 

tömörítés alkalmazása esetén.  
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ÖSSZEFOGLALÁS, AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

A disszertációmban kidolgozott minőségi mutatószámok segítségével a különböző típusú 

alaphomokokból felépülő homokmagok vagy formák öntészeti szempontból fontos 

tulajdonságainak komplexebb összehasonlítása volt a fő célom. A korszerű öntvénygyártás 

nemcsak magának a formázási és a magkészítési technológiának a fejlesztését követeli meg, 

hanem ezen technológiák minősítésének újítását is. A formázó- és maghomokkeverékek, 

valamint ezek összetevőinek korszerű berendezésekkel történő vizsgálata, az eredmények 

újszerű kiértékelése, illetve újtípusú minősítési rendszerek alkalmazása elvárás az egzaktabb 

és komplexebb összefüggések megállapításához.  

A kutatómunkám első részében bemutattam a súlyozott fajlagos felület értéket, amely 

érték a szemcsés anyagok esetén mért fajlagos felület pontosítására szolgál. Majd a 

továbbiakban kétdimenziós elméleti modellek segítségével kidolgoztam a homok modul és 

a homokmag minőségindex mutatószámokat, majd valós – háromdimenziós – mérésekkel 

igazoltam ezen számok használhatóságát. A legfejlettebb öntödékben támasztott sokrétű 

követelményeknek, valamint a 3D nyomtatással történő homokmaggyártás terjedésének 

köszönhetően egyre gyakoribb a szintetikus és a mesterségesen előállított homokok 

használata. Az öntödei homokok különböző anyagtípusainak esetében a vizsgálati 

eredmények összehasonlíthatóságát megnehezíti a különböző anyagsűrűség, mivel a 

mérések többsége tömegmérésen alapul. A homok modul értéke kiküszöböli ezt a problémát, 

ugyanis az alaphomokok összehasonlítása a mérőszám segítségével nem anyagsűrűség 

független. Kidolgoztam a homokmag minőségindexet, amely érték együttesen tartalmazza a 

formára vagy a homokmagra jellemző pórustartalmát, azaz a porozitás mennyiségét és a 

formát vagy a homokmagot felépítő alaphomokra jellemző homok modul értékét. Vizsgálati 

eredményeim segítségével egy-egy homoktípus esetében meghatároztam a gázáteresztő 

képesség és a homokmag minőségindex közötti összefüggéseket leíró regressziós 

egyenleteket. Különböző homoktípusok vizsgálatára kifejlesztettem a granulometriai 

komplex minőségi mutatószámot, amely érték magába foglalja a homokmagot felépítő 

alaphomokra jellemző finomsági számot, egyenletességi fokot és a sarkossági tényezőt. A 

különböző homoktípusok alkalmazása esetén a gázáteresztő képesség és a granulometriai 

komplex közötti összefüggéseket leíró regressziós egyenleteket határoztam meg. A 

granulometriai komplex minőségi mutató segítségével előre jelezhető a gázáteresztő 

képesség értéke. A granulometriai komplex az a mutató, amely a homokmagot felépítő 

alaphomok tulajdonságokat jellemzi, ezáltal a homokmag tulajdonságait befolyásoló 

tényezőket pontosabban figyelembe veszi. Ellenben a homokmag minőségindex, amely 

érték magán a homokmag teljes egészén, vagy a homokmagból kivett mintákon 

megmérhető, így homokmagon belüli összehasonlításra is alkalmas.  

A kutatómunkám második részében homokmagok hajlítószilárdság vizsgálatának 

kiértékelését mutattam be a térfogatsűrűség függvényében. Azonos homoktípus eltérő 

szemcseméretű frakcióiból készített műgyantakötésű homokkeverékekből azonos gyártási 

paraméterek mellett előállított próbatestek hajlítószilárdsági vizsgálatának eredményei 

alapján cáfoltam meg korábbi megállapítást, valamint elméleti modell alapján tett 

megállapítást igazoltam.  
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SUMMERY 

 

My main purpose was to compare the properties of sand cores or molds built up from 

diverse types of base sand that are important for foundry technology by the quality indicators 

determined in my dissertation. Not only are the improvements of molding and core making 

technology required by the modern casting production but the upgrading in the classification 

of these technologies. In order to determine exacter and more complex correlations, the 

examination of foundry and core sand mixtures and these components by state-of-the-art 

devices, the up-to-date assessment of results and application of new classification systems 

are on high demand.  

In the first part of my work, the weighted surface area value is introduced that specify the 

surface area measured by particulates. Next, the quality index indicators of sand module and 

core quality index are developed with two-dimensional theoretical models, the usability of 

these indicators are backed by real three-dimensional measurements. Due to the diverse 

requirements of the most advanced foundries and the spread of sand core production by 3D 

printing, the usage of synthetic and artificial sand types is more frequent. Regarding the 

diverse material types of foundry sand, the different material density makes the comparison 

of test results difficult since the majority of the tests is based on weighing. The value of sand 

module eliminates this problem because the comparison of basic sand carried out with the 

indicator is not dependent on the material density. I have defined the core quality index that 

includes the voids content typical for molds and sand cores; that is, the quantity of porosity 

and the value of sand module on basic sand building the sand core. With the test results by 

each sand type the regression equation describing the correlations between the gas 

permeability and the core quality index was defined. For the examination of different sand 

types, a complex of granulometry quality indicator was developed which incorporates the 

measuring, degree of homogeneity and fineness number and  coefficient of angularity of 

basic sand building the sand core. Regression equations describing the correlations between 

the gas permeability and complex of granulometry were defined in case different sand types 

are used. With the complex of granulometry the value of the gas permeability can be 

forecasted. The complex of granulometry is an indicator which describes the features of 

basic sand building the sand core; by this means the determinants of sand core features are 

considered more precisely. On the other hand, the core quality index measured on the sand 

core itself or on the samples taken out from the sand core is eligible for comparison on the 

sand core.  

In the second part of my work, the evaluation of bending test on sand cores is displayed 

as a function of the bulk density. Based on the bending test results of the samples produced 

with the same production parameters from synthetic resin-bonded sand mixtures made from 

fractions of different sand grain sizes of the same sand type, previous hypothesis was 

rebutted; besides, the statement made in relation to the theoretical model was confirmed.  
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

A kutatásom első felében két különböző típusú, méretszerinti frakciókra bontott (durva 

frakció mérete: 540–300 µm, közepes frakció mérete 300–220 µm, valamint finom frakció 

mérete: 220–110 µm) kvarchomokok (GBM 45, SH 33) alkalmazásával bentonitkötésű 

formázókeverékekből készített próbatesteknek a gázáteresztő képességét vizsgáltam. 

Mindegyik homokkeverék készítése esetén azonos mennyiségű bentonitot és vizet 

alkalmaztam. A homokkeverékek összetétele 4% víz és 8% bentonit, karboadditívet és 

adalékanyagot pedig nem tartalmaztak. A szabványos, Ø50 × 50 mm magas, hengeres 

próbatestek készítése különböző mértékű tömörítés (három, öt, hét és kilenc döngölő ütés) 

alkalmazásával történtek. A próbatesteken szabvány szerint döngölőhüvelyben mértem a 

gázáteresztő képességet, melyet a próbatestek térfogatsűrűségének és a homokmag minőség 

indexének függvényében vizsgáltam. Ezután méréseimet folytatva a GBM 45 típusú 

kvarchomok frakcióinak és különböző alaphomokok alkalmazásával műgyantakötésű 

maghomokkeverékekből készített próbatesteknek a gázáteresztő képességét vizsgáltam. A 

GBM 45 frakcióinak alkalmazása esetén és mind a négy általam választott homoktípus 

(GBM 45, SH 33, Bauxitsand W55 és J-sand) használta esetén azonos mennyiségű 

kötőanyagot alkalmaztam. A homokkeverékek összetétele 1 % önkötő fenolgyanta (a homok 

tömegére vonatkoztatva), 40 % savkatalizátor (a gyanta tömegére vonatkoztatva) volt.  A 

szabványos, Ø50 × 50 mm magas, hengeres próbatestek készítése különböző mértékű 

tömörítés (1, 3 és 5 MPa) alkalmazásával történtek. A próbatesteken szilárdulást követően 

mértem a gázáteresztő képességet, melyet a granulometriai komplex függvényében 

vizsgáltam. 

Dolgozatom második részében a GBM 45 típusú kvarchomok frakcióinak alkalmazásával 

műgyantakötésű maghomokkeverékekből elkészített próbatesteknek 1 órát követően 

vizsgáltam a hajlítószilárdságát. A vizsgált próbatestek előállítási paraméterei megegyeznek 

a gázáteresztő képesség méréshez használt próbatestekével. A hajlítószilárdságot a 

próbatestek térfogatsűrűségének függvényében vizsgáltam. 

 

1. Tézis. Kidolgoztam a szemcsés anyagok esetén mért fajlagos felület érték 

pontosításának céljából egy új, úgynevezett súlyozott fajlagos felület értéket. A 

szemcseméret-eloszlásának figyelembevételével javaslom az öntödékben alkalmazott 

homokok Blaine-féle készülékkel mért fajlagos felület értékének meghatározását. A 

súlyozott fajlagos felület az alábbi egyenlettel írható le: 

𝐹súlyozott = (
𝑚𝐹 ∙ 𝐹𝑣𝐹

100
) + (

𝑚𝐾 ∙ 𝐹𝑣𝐾

100
) + (

𝑚𝐷 ∙ 𝐹𝑣𝐷

100
)  

(1) 

ahol, Fsúlyozott a súlyozott fajlagos felület [cm2/g], mF a finom frakció (250 – 100 μm) 

mennyiség aránya szitaanalízis alapján [g], FvF a finom frakció (250 – 100 μm) mért fajlagos 

felülete [cm2/g], mK a közepes frakció (355 – 250 μm) mennyiség aránya szitaanalízis alapján 

[g], FvK a közepes frakció (355 – 250 μm) mért fajlagos felülete [cm2/g], mD a durva frakció 

(630 – 355 μm) mennyiség aránya szitaanalízis alapján [g], FvD a durva frakció (630 – 355 

μm) mért fajlagos felülete [cm2/g]. 
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2. Tézis.  A homokmagok és a formák „belső” felületi és térfogati viszonyainak egy 

mérőszámban történő alkalmazására bevezettem a homok modul értéket. A Homok Modul 

(SM: Sand Module) értéke az adott homokmagon belül megadja a homokmagot felépítő 

homok össztérfogatának és a homok felületének az arányát. A homok modul értéke a 

következő képlettel határozható meg: 

𝑆𝑀 =
𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾

𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾
 

(2.1) 

ahol, SM a homok modul [cm], VHOMOK az adott magrészben vagy a magban található 

homok térfogata [cm3], AHOMOK az adott magrészben, vagy a magban található homok 

teljes felülete [cm2]. 

A SM értéke figyelembe veszi az anyagsűrűséget, így használatával lehetőség nyílik a 

különböző alaphomokokból készült homokmagok tulajdonságainak pontosabb 

összehasonlítására. Számítása történhet az alábbi képlettel is: 

𝑆𝑀 =
1

(𝐹𝑣 ∙ 𝜌)
 

(2.2) 

ahol, SM a homok modul [cm], Fv a homok mért fajlagos felülete [cm2/g], ρ a homok 

sűrűsége (anyagsűrűség) [g/cm3]. 

 

3. Tézis.  A homokmagok és a formák tulajdonságainak pontosabb leírásához a 

granulometriai tulajdonságok és a térfogatsűrűség egyszerre történő kezelése és jellemzése 

szükséges egy mérőszámban, ezen jellemzők együttes használatára dolgoztam ki a 

Homokmag Minőségindex (CQi: Core Quality Index) értéket. Számítása a következő 

képlettel történik: 

𝐶𝑄𝑖 =
𝑃%

𝑆𝑀
 

(2.3) 

ahol, CQi a homokmag minőségindex [–], P% a homokmagban található 

pórusmennyiség [%], SM a homok modul [cm]. 

A CQi használata az alábbi peremfeltétellel javasolt: 

Olyan homokmagok és formák esetén alkalmas összehasonlító minősítő mutató, amelyeket 

felépítő öntödei alaphomokok alakbeli eltérésében nincs jelentős különbség, valamint a 

homokok fajlagos felület értékében nincs nagy eltérés.  

 

4. Tézis. Megállapítottam, hogy nedves bentonitos és műgyantakötésű  

homokkeverékekből készített próbatestek vizsgálata esetén a homokmag minőségindex 

növekedésével lineárisan csökken a próbatestek mért gázáteresztő képessége. A különböző 

kvarchomokok eltérő frakcióinak alkalmazásával készített bentonitos kötésű próbatestek 

gázáteresztő képessége és a homokmag minőségindex közötti összefüggést különböző 

tömörítés esetén a következő egyenletek írják le: 

3 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −15,16 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 327,72 

𝑅2 = 0,92 

(4.1) 
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5 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −12,43 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 258,47 

𝑅2 = 0,93 

(4.2) 

7 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −12,36 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 240,47 

𝑅2 = 0,96 

(4.3) 

9 ütéses tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −11,27 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 215,28 

𝑅2 = 0,94 

(4.4) 

ahol, Gk a gázáteresztő képesség [–], CQi a homokmag minőségindex [–]. 

A GBM 45 kvarchomok különböző frakcióinak alkalmazásával készített műgyantakötésű 

próbatestek gázáteresztő képessége és a homokmag minőségindex közötti összefüggést 

különböző tömörítés esetén a következő egyenletek írják le: 

1 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −35,26 ∙ 𝐶𝑄𝑖 + 912,11 

𝑅2 = 0,98 

(4.5) 

3 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −37,68 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 911,80 

𝑅2 = 0,93 

(4.6) 

5 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −32,50 ∙  𝐶𝑄𝑖 + 782,77 

𝑅2 = 0,92 

(4.7) 

ahol, Gk a gázáteresztő képesség [–], CQi a homokmag minőségindex [–]. 

 

5. Tézis. Mérési eredményeim alapján szemcsés rendszerek komplexebb minősítésének 

érdekében bevezettem egy olyan minőségi mutatót, amely mérőszám a homokok 

granulometriai jellemzőiket együttesen tartalmazza, ez a szám a Granulometriai Komplex 

(CG: Complex of Granulometry). A CG az öntödei homokok granulometriai tulajdonságait, 

úgymint a finomsági számot,  az egyenletességi fokot és a sarkossági tényezőt összesíti. 

Számítása az alábbi képlettel lehetséges: 

𝐶𝐺 =
𝐸𝑓 ∙ 𝐹𝑠𝑧

𝑆
   

(5) 

ahol, CG a granulometriai komplex [–], Fsz a homok finomsági száma [–], Ef  a homok 

egyenletességi foka [%], S a homok sarkossági tényezője [–]. 
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6. Tézis. Megállapítottam, hogy különböző alaphomokok alkalmazása esetén 

műgyantakötésű homokkeverékekből készített próbatestek vizsgálata során a granulometriai 

komplex növekedésével lineárisan csökken a mért gázáteresztő képesség értéke. A 

próbatestek mért gázáteresztő képessége és az alaphomokok granulometriai komplexe 

közötti összefüggést különböző tömörítés esetén a következő egyenletek írják le: 

1 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −25,76 ∙  𝐶𝐺 + 863,72 

𝑅2 = 0,99 

(5.1) 

3 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −25,57 ∙  𝐶𝐺 + 834,72 

𝑅2 = 0,97 

(5.2) 

5 MPa tömörítés alkalmazása esetén: 

𝐺𝑘 = −23,57 ∙  𝐶𝐺 + 780,53 

𝑅2 = 0,99 

(5.3) 

ahol, Gk a gázáteresztő képesség [–], CG a granulometriai komplex [–]. 

 

7. Tézis. A vizsgált  GBM 45 típusú kvarchomok frakcióiból azonos előállítási 

paraméterekkel, 1 MPa-os tömörítés alkalmazása esetén készített műgyantakötésű 

próbatestek 1 óra pihentetést követően mért hárompontos hajlítószilárdsága növekszik az 

alkalmazott alaphomok fajlagos felületének növekedésével. A növekmény oka a próbatestek 

készítéséhez alkalmazott alaphomok szemcseméret-csökkenéséből adódó fajlagosfelület-

növekedés, ami a térfogatsűrűség-csökkenést eredményezi. 

Az elméleti modell, valamint a mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a nagyobb 

fajlagos felületű alaphomok alkalmazásakor nincs szükség több kötőanyagra azonos 

szilárdság eléréséhez, mint a kisebb fajlagos felületű homok alkalmazása esetén. 
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támogatásáért, a szakmai iránymutatásáért és a segítségéért. Továbbá hálás vagyok Svidró 

Józsefnének, aki a mérések kivitelezésében a szakmai tapasztalatának és tudásának 

átadásával segítette a munkám. A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 

Intézet munkatársának, Bernáth Szilveszterné Melindának köszönöm a kvarchomokok 

frakciókra bontását. Köszönöm Kovács Árpád mérnöktanárnak az elektronmikroszkópos 

felvételeket, Kéri Zoltánnak a sztereomikroszkópos felvételek készítésében nyújtott 

segítségét, valamint minden Öntészeti Intézet oktatónak, kutatónak és munkatársnak, 

mindenkinek a támogatását és a segítségét, aki hozzájárult bármilyen módon, hogy 

elkészüljön ez a disszertáció.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a Családom bizalmát, támogatását.  
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet:  

 

A homok modul (SM) és a homokmag minőségindex (CQi) meghatározása valós 

példán keresztül  

 

A számolás egy műgyantakötésű szabványos hasáb alakú próbatest esetében a 

következőképpen történik. Szükséges a homokkeverékhez használt homok sűrűség és 

fajlagos felület értéke, melyek a példában a következők: 

A kvarchomok sűrűsége (anyagsűrűség): ρ = 2,63 g/cm3, 

A kvarchomok mért fajlagos felülete: Fv = 110 cm2/g. 

Továbbá meg kell határozni a próbatest térfogatát és tömegét. A szabványos hasáb alakú 

próbatest méretei: 22,5 × 22,5 × 185 mm. Ez alapján térfogatának számítása a következő: 

𝑉𝑚𝑎𝑔 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 2,55 ∙ 2,55 ∙ 18,5 = 93,66 𝑐𝑚3 

Tömege 2 tizedes pontossággal lemérhető, így a példában ez : mmag = 150,05 g.  

Mindezen adatokból a VHOMOK és az AHOMOK meghatározható: 

𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑔 𝜌⁄ = 150,05 2,63 =  57,05 𝑐𝑚3⁄  

𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑔 ∙ 𝐹𝑣 = 150,05 ∙ 110 = 16505,5 𝑐𝑚2 

Majd így a homok modul értéke is kiszámolható: 

𝑆𝑀 = 𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 𝐴𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 = 57,05/16505,⁄ 5 = 3,45 ∙ 10−3𝑐𝑚 

A kapott számértéket 1000-rel megszorozva alkalmaztam a további számoláshoz a 

könnyebb kezelhetőség kedvéért. (A homok modul értékeknél táblázatban minden esetben 

jelöltem az ezerrel való szorzást.)  

𝑆𝑀 ∙ 1000 = 3,45 ∙ 10−3 ∙ 1000 = 3,45 𝑐𝑚 

A homokmag minőségindex meghatározásához a levegőmennyiség, azaz a pórustérfogat 

kiszámítására van szükség: 

𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő = 𝑉𝑚𝑎𝑔 − 𝑉𝐻𝑂𝑀𝑂𝐾 = 93,66 − 57,05 = 36,61 𝑐𝑚3 

Majd a homokmagban lévő levegő mennyiségének, vagy a pórustérfogat százalékos 

mennyiségének maghatározása következik: 

𝑃% = (𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő 𝑉𝑚𝑎𝑔⁄ ) ∙ 100 = (36,61 93,66⁄ ) ∙ 100 = 39,08 % 

Végül pedig a homokmag minőségindex számítása a következő: 

𝐶𝑄𝑖 = 𝑃% (𝑆𝑀 ∙ 1000)⁄ = 39,08 3,45⁄ = 11,3 [– ] 
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2. számú melléklet:  

 

A három eltérő méretű szemcséből felépülő 2D-s magmodellek esetén a szemcsék 

között feltételezett kötéshíd területének számítása  

 

A két homokszemcse közötti kötéshíd területének számítása az alábbiak szerint történik. 

A homokszemcsék közötti kötéshíd területének számításához alkalmazott 2D-s modellek 

egy-egy homokszemcséjét az M.1. ábra szemlélteti.  

 

M.1. ábra: 2D-s magmodellek ábrázolása, melyek a homokszemcsék közötti kötéshidak 

területének számításához szolgálnak alapul 

A kötéshíd területének számítása esetén az alábbi adatok ismertek: 

- a durva szemcsék sugara (r2), területe (T2=r2
2π) és kerülete (K2=2×r2π), valamint a 

durva szemcsék összes kerülete a magmodellben (KDURVA=25×K2=25×(2×r2π)), 

- a közepes szemcsék sugara (r3), területe (T3=r3
2π) és kerülete (K3=2×r3π), valamint a 

közepes szemcsék összes kerülete a magmodellben 

(KKÖZEPES=100×K3=100×(2×r3π)), 

- a finom szemcsék sugara (r4), területe (T4=r4
2π) és kerülete (K4=2×r4π), valamint a 

finom szemcsék összes kerülete a magmodellben (KFINOM=400×K4=400×(2×r4π)), 

- a durva szemcsés modell esetén a kötőanyagfilm réteg vastagsága (x1) és a szemcse 

köré feltételezett kötőanyagfilmréteg területével megnőtt szemcse területe 

(T12=r12
2π),  

- a durva szemcsés esetben, azaz 1. magmodellben a kötőanyagfilmréteg területe (TD-

KÖTŐANYAG=25×(T2-T12); 

- a modellrendszeren belüli összes kötőanyagfilmréteg területe mind a durva, közepes 

és a finom szemcsék használata esetén, mivel feltételezésem alapján igaz az, hogy TD-

KÖTŐANYAG= TK-KÖTŐANYAG= TF-KÖTŐANYAG). 

Az ismert adatok számítását követően meghatározható az 1. magmodell értékei alapján, 

hogy a 2. és a 3. magmodellben a szemcséket körülvevő kötőanyagfilmréteg vastagsága 

milyen mértékű (x2, x3). Ismert mind a három magmodell esetén az összes szemcse kerülte, 

így egyszerű aránypárok alapján meghatározható a közepes és a finom szemcsés rendszerek 

esetén a kötőanyagfilmréteg vastagságok. Majd ezt követően mindkét esetben (közepes és 
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finom szemcsék használata esetén) meghatározható a szemcsék köré feltételezett 

kötőanyagfilmréteg területével megnőtt szemcsék területe (T13, T14). Ezen számítás alapján 

meghatározott értékeket a melléklet 1. táblázata tartalmazza. 

 

M.1. táblázat: Az M.1. ábrához tartozó számolt értékek  

Szemcsék 

sugara [cm] 

Kötőanyagfilmréteg 

vastagsága [cm] 

Szemcsék területe / 

szemcsék + 

kötőanyagfilm 

területe [cm3] 

Kötőanyagfilm 

területe [cm3] 

Σ 
Szemcsék 

kerülete 

[cm2] 

Modellrendszeren 

belüli összes 

kötőanyagfilm 

terület [cm3] 

r2 1     T2 3,1416   
157 

  

r12 1,25 x1 0,25 T12 4,9087 1,7671 44,1786 

r3 0,5     T3 0,7854   
314 

  

r13 0,625 x2 0,125 T13 1,2272 0,4418 44,1786 

r4 0,25     T4 0,1963   
628 

  

r14 0,3125 x3 0,0625 T14 0,3068 0,1104 44,1786 

 

A kötéshíd területének (azaz, a két szemcse közötti kötőanyagfilm rétegek által fedésben 

lévő területének) meghatározásához szükséges modellt az M.2. ábra mutatja be. 

 

 

M.2. ábra: A két szemcse közötti kötéshíd területének számításához alkalmazott 2D-s 

modell sematikus rajza 

Ahhoz, hogy a két szemcse közötti kötőanyagfilmrétegek által fedésben lévő területet 

meghatározzuk szükséges az alábbi M.2. táblázatban szereplő értékek meghatározása.  
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M.2. táblázat: Az M.2. ábrához tartozó számolt értékek  

  1. magmodell 2. magmodell 3. magmodell 

r12=a="c" 1,25 0,625 0,3125 

d1=r12+r2 2,25 1,125 0,5625 

"b"=d1/2 1,125 0,563 0,281 

 ˝𝒂˝ = √˝𝒄˝𝟐 − ˝𝒃˝𝟐 0,5449 0,2724 0,1362 

d2=2×"a" 1,0897 0,5449 0,2724 

 

Majd ezt követően az M.2. ábrán szürkével jelzett terület, azaz a körszelet területének 

meghatározása szükséges. Ezen terület meghatározásához a négyjegyű függvénytáblázat 

segítségével az alábbi értékek adódtak, melyeket a M.3. táblázat tartalmaz.  

 

M.3. táblázat: A három 2D-s magmodellek kötéshíd területének számításához tartozó 

értékek 

  1. magmodell 2. magmodell 3. magmodell 

α' 25,8 33,55 41,4 

α=2*α' 51,6 67,1 82,8 

͡α 0,9 1,17 1,44 

sinα 0,78 0,92 0,99 

Körszelet területe = 1/2×r2×(α͡-sinα) 0,0938 0,0488 0,0220 

Kötéshíd területe = 2×körszelet területe [cm3] 0,1875 0,0977 0,0439 

Szemcsék közötti illeszkedési pontok száma [db] 40 180 760 

Magmodellen belüli összes kötéshíd területe [cm3] 7,50 17,58 33,40 
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3. számú melléklet:  

 

A vizsgált GBM 45 és az SH 33 kvarchomokok SEM felvételei 

     

 

    

 

M.3. ábra: A kvarchomokokról készített elektronmikroszkópos (SEM) felvétel 

a) GBM 45 (N=500×), b) GBM 45 (N=1500×), c) GBM 45 (N=2500×), d) SH 33 

(N=500×), e) SH 33 (N=1500×) és f) SH 33 (N=2500×)  

a) b) 

c) 

d) e) 

f) 
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M.4. táblázat: A 3, 5, 7  és 9  döngöléssel tömörített próbatestek gázáteresztőképesség- 

mérés (Gk) értékei, a próbatestek tömege és térfogatsűrűsége, a próbatesten belüli homok 

térfogata és felülete, a próbatesten belüli levegőrészaránya, a homok modul (SM), 

valamint a homokmag minőségindex (CQi) különböző frakciókra bontott homoktípusok 

alkalmazása esetén. 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi              

[–] 

Finom GBM 45 (3 ütés)  

1 45 156,93 1,59 59,22 29032 40,07 2,04 19,64 

2 50 156,66 1,58 59,12 28982 40,47 2,04 19,84 

3 50 156,26 1,57 58,97 28908 40,62 2,04 19,91 

Finom SH 33 (3 ütés)  

1 60 154,72 1,57 59,51 24755 39,54 2,40 16,45 

2 60 154,72 1,57 59,51 24755 39,72 2,40 16,52 

3 60 154,72 1,57 59,51 24755 39,72 2,40 16,52 

Közepes GBM 45 (3 ütés)  

1 125 157,10 1,61 59,28 18852 39,10 3,14 12,43 

2 130 157,27 1,60 59,35 18872 39,52 3,14 12,57 

3 130 157,31 1,60 59,36 18877 39,50 3,14 12,56 

Közepes SH 33 (3 ütés)  

1 125 154,04 1,57 59,25 17715 39,62 3,34 11,85 

2 125 154,10 1,57 59,27 17722 39,48 3,34 11,80 

3 130 154,20 1,56 59,31 17733 39,86 3,34 11,92 

Durva GBM 45 (3 ütés)  

1 205 159,87 1,61 60,33 13589 39,13 4,44 8,81 

2 205 159,33 1,61 60,12 13543 39,27 4,44 8,85 

3 205 159,12 1,62 60,05 13525 39,05 4,44 8,80 

Durva SH 33 (3 ütés)  

1 205 155,01 1,58 59,62 13951 39,30 4,27 9,20 

2 205 155,02 1,58 59,62 13952 39,24 4,27 9,18 

3 205 155,09 1,58 59,65 13958 39,21 4,27 9,18 
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Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (5 ütés)  

1 35 157,94 1,61 59,60 29219 39,08 2,04 19,16 

2 35 158,24 1,61 59,71 29274 39,27 2,04 19,25 

3 35 158,00 1,61 59,62 29230 39,12 2,04 19,18 

Finom SH 33 (5 ütés)  

1 50 156,74 1,60 60,28 25078 38,32 2,40 15,94 

2 45 156,87 1,60 60,33 25099 38,39 2,40 15,97 

3 47,5 157,14 1,60 60,44 25142 38,41 2,40 15,98 

Közepes GBM 45 (5 ütés)  

1 100 159,63 1,64 60,24 19156 37,99 3,14 12,08 

2 100 160,00 1,63 60,38 19200 38,35 3,14 12,19 

3 100 160,22 1,63 60,46 19226 38,38 3,14 12,21 

Közepes SH 33 (5 ütés)  

1 100 156,75 1,60 60,29 18026 38,37 3,34 11,47 

2 100 157,23 1,60 60,47 18081 38,37 3,34 11,47 

3 100 157,26 1,60 60,48 18085 38,48 3,34 11,51 

Durva GBM 45 (5 ütés)  

1 160 162,17 1,65 61,20 13784 37,88 4,44 8,53 

2 160 161,84 1,66 61,07 13756 37,51 4,44 8,45 

3 165 162,14 1,66 61,18 13782 37,33 4,44 8,41 

Durva SH 33 (5 ütés)  

1 160 160,39 1,63 61,69 14435 37,26 4,27 8,72 

2 160 160,15 1,63 61,60 14414 37,16 4,27 8,70 

3 165 159,95 1,63 61,52 14396 37,18 4,27 8,70 

 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (7 ütés)  

1 20 160,90 1,65 60,72 29767 37,87 2,04 18,57 

2 25 161,02 1,65 60,76 29789 37,83 2,04 18,55 

3 20 160,85 1,64 60,70 29757 37,96 2,04 18,61 
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Finom SH 33 (7 ütés)  

1 40 158,75 1,62 61,06 25400 37,53 2,40 15,61 

2 40 158,85 1,62 61,10 25416 37,61 2,40 15,65 

3 40 158,94 1,62 61,13 25430 37,70 2,40 15,68 

Közepes GBM 45 (7 ütés)  

1 85 161,64 1,66 61,00 19397 37,21 3,14 11,83 

2 85 162,04 1,67 61,15 19445 37,05 3,14 11,78 

3 90 162,32 1,66 61,25 19478 37,20 3,14 11,83 

Közepes SH 33 (7 ütés)  

1 90 159,77 1,62 61,45 18374 37,56 3,34 11,23 

2 90 159,72 1,62 61,43 18368 37,58 3,34 11,24 

3 90 159,67 1,62 61,41 18362 37,54 3,34 11,22 

Durva GBM 45 (7 ütés)  

1 145 164,90 1,68 62,23 14017 36,58 4,44 8,24 

2 145 164,84 1,69 62,20 14011 36,29 4,44 8,17 

3 145 165,14 1,68 62,32 14037 36,49 4,44 8,22 

Durva SH 33 (7 ütés)  

1 145 164,79 1,66 63,38 14831 36,05 4,27 8,44 

2 145 163,65 1,65 62,94 14729 36,43 4,27 8,52 

3 145 163,51 1,66 62,89 14716 36,29 4,27 8,49 

 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (9 ütés)  

1 20 161,91 1,65 61,10 29953 37,73 2,04 18,50 

2 20 161,94 1,65 61,11 29959 37,60 2,04 18,43 

3 20 162,05 1,65 61,15 29979 37,62 2,04 18,44 

Finom SH 33 (9 ütés)  

1 30 160,60 1,64 61,77 25696 36,92 2,40 15,36 

2 30 160,84 1,63 61,86 25734 37,21 2,40 15,48 

3 30 160,77 1,64 61,83 25723 37,11 2,40 15,44 

Közepes GBM 45 (9 ütés)  

1 80 164,05 1,68 61,91 19686 36,66 3,14 11,66 

2 80 163,85 1,69 61,83 19662 36,35 3,14 11,56 

3 75 164,27 1,68 61,99 19712 36,57 3,14 11,63 

Közepes SH 33 (9 ütés)  

1 80 162,51 1,64 62,50 18689 36,87 3,34 11,02 

2 80 161,75 1,63 62,21 18601 37,17 3,34 11,11 

3 80 161,67 1,64 62,18 18592 37,01 3,34 11,07 
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Durva GBM 45 (9 ütés)  

1 130 166,72 1,70 62,91 14171 36,01 4,44 8,11 

2 130 166,72 1,70 62,91 14171 36,01 4,44 8,11 

3 130 166,66 1,70 62,89 14166 35,78 4,44 8,06 
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M.5. táblázat: Az 1, 3 és 5MPa-val  tömörített próbatestek gázáteresztőképesség-mérés 

(Gk) értékei, a próbatestek tömege és térfogatsűrűsége, a próbatesten belüli homok 

térfogata és felülete, a próbatesten belüli levegőrészaránya, a homok modul (SM), 

valamint a homokmag minőségindex (CQi) különböző frakciókra bontott GBM 45 

homoktípus alkalmazása esetén. 

Gk [–] 

Próbatest 

tömege 

[g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (1 MPa)  

1 175 149,63 1,51 56,46 27682 43,03 2,04 21,09 

2 175 150,84 1,49 56,92 27905 43,68 2,04 21,41 

3 170 150,48 1,50 56,78 27839 43,49 2,04 21,32 

Közepes GBM 45 (1 MPa)  

1 400 149,95 1,52 56,58 17994 42,56 3,14 13,54 

2 400 151,39 1,49 57,13 18167 43,80 3,14 13,93 

3 390 151,45 1,51 57,15 18174 43,12 3,14 13,71 

Durva GBM 45 (1 MPa)  

1 600 153,65 1,56 57,98 13060 41,26 4,44 9,29 

2 600 151,72 1,54 57,25 12896 42,00 4,44 9,46 

3 600 152,12 1,53 57,40 12930 42,19 4,44 9,50 

 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (3 MPa)  

1 155 151,30 1,53 57,09 27991 42,16 2,04 20,67 

2 145 151,83 1,52 57,29 28089 42,64 2,04 20,91 

3 150 150,86 1,52 56,93 27909 42,56 2,04 20,86 

Közepes GBM 45 (3 MPa)  

1 350 153,29 1,54 57,85 18395 41,86 3,14 13,31 

2 350 152,61 1,52 57,59 18313 42,46 3,14 13,50 

3 330 153,43 1,54 57,90 18412 41,81 3,14 13,30 

Durva GBM 45 (3 MPa)  

1 600 153,46 1,55 57,91 13044 41,34 4,44 9,31 

2 600 153,14 1,54 57,79 13017 41,92 4,44 9,44 

3 600 153,68 1,54 57,99 13063 41,83 4,44 9,42 
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Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (5 MPa)  

1 150 154,40 1,54 58,26 28564 42,01 2,04 20,60 

2 140 154,60 1,54 58,34 28601 41,83 2,04 20,50 

3 130 154,70 1,56 58,38 28620 41,10 2,04 20,15 

Közepes GBM 45 (5 MPa)  

1 300 155,02 1,56 58,50 18602 41,21 3,14 13,10 

2 300 155,00 1,56 58,49 18600 41,21 3,14 13,11 

3 290 155,61 1,55 58,72 18673 41,45 3,14 13,18 

Durva GBM 45 (5 MPa)  

1 550 155,63 1,59 58,73 13229 40,15 4,44 9,04 

2 510 155,75 1,57 58,77 13239 40,70 4,44 9,17 

3 510 155,70 1,56 58,75 13235 41,18 4,44 9,28 
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M.6. táblázat: Az 1, 3 és 5MPa-val  tömörített próbatestek 1 órát követő hajlítószilárdság- 

mérés (σh) értékei, a próbatestek tömege és térfogatsűrűsége, a próbatesten belüli homok 

térfogata és felülete, a próbatesten belüli levegőrészaránya, a homok modul (SM), 

valamint a homokmag minőségindex (CQi) különböző frakciókra bontott GBM 45 

homoktípus alkalmazása esetén. 

σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (1 MPa)  

1 132,2 127,85 1,52 48,25 23652 42,66 2,04 20,91 

2 148,2 127,55 1,52 48,13 23597 42,80 2,04 20,98 

3 123,4 126,83 1,51 47,86 23464 43,12 2,04 21,14 

Közepes GBM 45 (1 MPa)  

1 110,3 130,70 1,55 49,32 15684 41,38 3,14 13,16 

2 107,5 129,02 1,53 48,69 15482 42,14 3,14 13,40 

3 119,7 129,80 1,54 48,98 15576 41,79 3,14 13,29 

Durva GBM 45 (1 MPa)  

1 94,4 131,11 1,56 49,48 11144 41,20 4,44 9,28 

2 81,6 130,43 1,55 49,22 11087 41,50 4,44 9,35 

3 80,3 132,10 1,57 49,85 11229 40,75 4,44 9,18 

 

σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (3 MPa)  

1 169,3 131,77 1,57 49,72 24377 40,90 2,04 20,05 

2 153 132,49 1,57 50,00 24511 40,58 2,04 19,89 

3 180,5 132,10 1,57 49,85 24439 40,75 2,04 19,98 

Közepes GBM 45 (3 MPa)  

1 158,8 130,93 1,56 49,41 15712 41,28 3,14 13,13 

2 170,7 131,88 1,57 49,77 15826 40,85 3,14 12,99 

3 180,3 131,89 1,57 49,77 15827 40,85 3,14 12,99 

Durva GBM 45 (3 MPa)  

1 137,5 134,00 1,59 50,57 11390 39,90 4,44 8,99 

2 146,4 133,59 1,59 50,41 11355 40,09 4,44 9,03 

3 137,2 134,91 1,60 50,91 11467 39,49 4,44 8,90 
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σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

Finom GBM 45 (5 MPa)  

1 181,6 133,59 1,59 50,41 24714 40,09 2,04 19,65 

2 174,1 132,95 1,58 50,17 24596 40,37 2,04 19,79 

3 170,8 133,62 1,59 50,42 24720 40,07 2,04 19,65 

Közepes GBM 45 (5 MPa)  

1 191 134,49 1,60 50,75 16139 39,68 3,14 12,62 

2 180,7 133,31 1,58 50,31 15997 40,21 3,14 12,79 

3 173,5 133,51 1,59 50,38 16021 40,12 3,14 12,76 

Durva GBM 45 (5 MPa)  

1 171 136,85 1,63 51,64 11632 38,62 4,44 8,70 

2 169 136,87 1,63 51,65 11634 38,62 4,44 8,70 

3 169,4 137,40 1,63 51,85 11679 38,38 4,44 8,64 
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M.7. táblázat: Az 1, 3 és 5MPa-val  tömörített próbatestek gázáteresztőképesség-mérés 

(Gk) értékei, a próbatestek tömege és térfogatsűrűsége, a próbatesten belüli homok 

térfogata és felülete, a próbatesten belüli levegőrészaránya, a homok modul (SM), a 

homokmag minőségindex (CQi),  valamint a granulometriai komplex (CG) különböző 

homoktípusok alkalmazása esetén. 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

CG             

[–] 

GBM 45 (1 MPa)   

1 450 157,94 1,59 59,60 18321 40,10 3,25 12,33 1,96 

2 400 158,11 1,58 59,66 18341 40,21 3,25 12,36 1,92 

3 400 158,13 1,60 59,67 18343 39,79 3,25 12,23 1,98 

SH 33 (1 MPa)   

1 330 152,14 1,58 58,52 16735 39,15 3,50 11,20 2,36 

2 350 152,30 1,56 58,58 16753 39,94 3,50 11,42 2,27 

3 340 152,82 1,57 58,78 16810 39,49 3,50 11,30 2,34 

BAUXITSAND W55 (1 MPa)   

1 200 189,24 1,61 61,05 20627 38,16 2,96 12,89 1,36 

2 200 189,29 1,60 61,06 20633 38,51 2,96 13,01 1,34 

3 190 189,33 1,61 61,07 20637 38,01 2,96 12,84 1,30 

J-SAND (1 MPa)   

1 330 147,21 1,47 55,34 19137 44,71 2,89 15,46 2,03 

2 340 147,64 1,45 55,50 19193 45,51 2,89 15,74 2,00 

3 325 147,48 1,46 55,44 19172 45,25 2,89 15,65 1,95 

 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

CG             

[–] 

GBM 45 (3 MPa)   

1 400 159,51 1,62 60,19 18503 38,96 3,25 11,98 1,88 

2 400 159,75 1,60 60,28 18531 39,65 3,25 12,19 1,91 

3 390 160,29 1,60 60,49 18594 39,45 3,25 12,13 1,92 

SH 33 (3 MPa)   

1 310 156,44 1,60 60,17 17208 38,43 3,50 10,99 2,23 

2 310 156,70 1,59 60,27 17237 38,95 3,50 11,14 2,24 

3 310 156,60 1,58 60,23 17226 39,11 3,50 11,18 2,24 
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BAUXITSAND W55 (3 MPa)   

1 180 193,92 1,63 62,55 21137 37,50 2,96 12,67 1,28 

2 175 193,46 1,61 62,41 21087 38,13 2,96 12,89 1,27 

3 170 191,77 1,62 61,86 20903 37,83 2,96 12,78 1,31 

J-SAND (3 MPa)   

1 310 147,51 1,49 55,45 19176 44,16 2,89 15,27 1,85 

2 300 148,45 1,47 55,81 19299 44,57 2,89 15,41 1,90 

3 300 147,76 1,48 55,55 19209 44,50 2,89 15,39 1,86 

 

Gk [–] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

CG             

[–] 

GBM 45 (5 MPa)   

1 390 161,53 1,62 60,95 18737 38,98 3,25 11,98 1,85 

2 350 161,68 1,62 61,01 18755 38,74 3,25 11,91 1,88 

3 350 161,94 1,62 61,11 18785 38,70 3,25 11,90 1,77 

SH 33 (5 MPa)   

1 310 159,09 1,60 61,19 17500 38,56 3,50 11,03 2,18 

2 300 158,90 1,60 61,12 17479 38,52 3,50 11,02 2,12 

3 300 158,61 1,59 61,00 17447 38,69 3,50 11,07 2,18 

BAUXITSAND W55 (5 MPa)   

1 175 193,27 1,63 62,35 21066 37,34 2,96 12,62 1,23 

2 160 193,73 1,63 62,49 21117 37,19 2,96 12,57 1,24 

3 165 193,46 1,62 62,41 21087 37,65 2,96 12,72 1,24 

J-SAND (5 MPa)   

1 310 148,87 1,49 55,97 19353 43,97 2,89 15,21 1,79 

2 300 149,28 1,48 56,12 19406 44,47 2,89 15,38 1,79 

3 300 149,69 1,48 56,27 19460 44,54 2,89 15,40 1,81 
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M.8. táblázat: Az 1, 3 és 5MPa-val  tömörített próbatestek 1 órát követő hajlítószilárdság- 

mérés (σh) értékei, a próbatestek tömege és térfogatsűrűsége, a próbatesten belüli homok 

térfogata és felülete, a próbatesten belüli levegőrészaránya, a homok modul (SM), 

valamint a homokmag minőségindex (CQi) különböző homoktípusok alkalmazása esetén 

σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

GBM 45 (1 MPa)  

1 117,7 134,91 1,60 50,91 15650 39,49 3,25 12,14 

2 124,7 136,34 1,62 51,45 15815 38,85 3,25 11,94 

3 117,5 134,06 1,59 50,59 15551 39,88 3,25 12,26 

SH 33 (1 MPa)  

1 61,7 131,12 1,56 50,43 14423 40,06 3,50 11,46 

2 53,6 133,65 1,59 51,40 14702 38,91 3,50 11,13 

3 58,8 131,51 1,56 50,58 14466 39,88 3,50 11,41 

BAUXITSAND W55 (1 MPa)  

1 86,8 163,48 1,63 52,74 17819 37,32 2,96 12,61 

2 107,5 164,46 1,64 53,05 17926 36,95 2,96 12,48 

3 117,7 167,11 1,67 53,91 18215 35,93 2,96 12,14 

J-SAND (1 MPa)  

1 50,6 119,49 1,42 44,92 15534 46,61 2,89 16,12 

2 66,6 120,21 1,43 45,19 15627 46,29 2,89 16,01 

3 76,1 121,73 1,45 45,76 15825 45,61 2,89 15,77 

 

σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

GBM 45 (3 MPa)  

1 140,4 137,72 1,64 51,97 15976 38,23 3,25 11,75 

2 121,6 136,45 1,62 51,49 15828 38,80 3,25 11,93 

3 150,6 136,19 1,62 51,39 15798 38,92 3,25 11,96 

SH 33 (3 MPa)  

1 76,7 134,81 1,60 51,85 14829 38,38 3,50 10,98 

2 77,4 134,43 1,60 51,70 14787 38,55 3,50 11,03 

3 91,3 134,68 1,60 51,80 14815 38,44 3,50 10,99 
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BAUXITSAND W55 (3 MPa)  

1 183,8 168,28 1,68 54,28 18343 35,48 2,96 11,99 

2 174,7 169,29 1,69 54,61 18453 35,10 2,96 11,86 

3 171 166,70 1,66 53,77 18170 36,09 2,96 12,19 

J-SAND (3 MPa)  

1 95,1 125,03 1,49 47,00 16254 44,14 2,89 15,26 

2 90,6 123,32 1,47 46,36 16032 44,90 2,89 15,53 

3 89,5 124,72 1,48 46,89 16214 44,27 2,89 15,31 

 

σh [N/cm2] 
Próbatest 

tömege [g] 

Próbatest 

térfogat-

sűrűsége 

[g/cm3] 

ΣHOMOK 

TÉRFOGAT 

[cm3] 

ΣHOMOK 

FELÜLET 

[cm2] 

PÓRUSMENNYISÉG 

(LEVEGŐ- 

RÉSZARÁNY) [%] 

SM           

[10-3cm] 

CQi             

[–] 

GBM 45 (5 MPa)  

1 153,2 138,88 1,65 52,41 16110 37,71 3,25 11,59 

2 177 137,66 1,64 51,95 15969 38,26 3,25 11,76 

3 205,8 142,04 1,69 53,60 16477 36,30 3,25 11,16 

SH 33 (5 MPa)  

1 79,9 136,34 1,62 52,44 14997 37,68 3,50 10,78 

2 83 138,29 1,64 53,19 15212 36,79 3,50 10,52 

3 77,8 136,42 1,62 52,47 15006 37,64 3,50 10,77 

BAUXITSAND W55 (5 MPa)  

1 184,5 171,75 1,71 55,40 18721 34,15 2,96 11,54 

2 202,2 171,33 1,71 55,27 18675 34,31 2,96 11,59 

3 172,8 170,91 1,70 55,13 18629 34,48 2,96 11,65 

J-SAND (5 MPa)  

1 101,5 126,99 1,51 47,74 16509 43,26 2,89 14,96 

2 97 126,95 1,51 47,73 16504 43,28 2,89 14,97 

3 93,4 126,51 1,50 47,56 16446 43,47 2,89 15,03 

 

 


