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Az Al99,5 anyagok szilárdsági tulajdonságai

Alumínium ötvözetek fizikai tulajdonságai

• Alu. ötvözetek csoportosítása, fizikai tulajdonságok
• Mechanikai tulajdonságok, szakítódiagram, húzó-nyomó diagram
• Sajtolt alu. rudak szilárdsági tulajdonságai MSz 3714, EN 1999-1-1:2007 (E)
• Mechanikai tulajdonságok változó hőmérséklet hatására
• Tartós szilárdság
• Wöhler görbe
• Szilárdság és saját tömeg összehasonlítása
• Rugalmassági modulus
• Acél és alu. ötvözetek hosszváltozása húzásra
• Acél és alu. nyomott rudak kihajlása

Sajtolás, alu. profilok gyártása

• Direkt sajtolás
• Csősajtolás
• Rudak
• Zárt üreges szelvények
• Zárt üreg nélküli szelvények
• Sajtolhatóság
• Átmérő és falvastagság aránya

Ábrák magyarázata
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1. táblázat

   Jól alakítható, alacsony szilárdságú és keménységű, jó korrozió ellenálló-képességű anyag. 

Tetőfedéshez, burkolatokhoz, bádogos munkákhoz használják. Jól felületkezelhető anódos 

oxidálással vagy festéssel. Az Al 99,5 anyagból készítenek sajtolt idomrudakat is, 

szilárdságilag kevésbé igénybevett szerkezetekhez.

1. ábra

   Az alu.ötvözetek népes családjában (a világon több ezer létezik) célszerű nem márkanevük, 

hanem kémiai összetételük alapján tájékozódni.

Építőipari szempontból az alakítható (jól sajtolható) ötvözetek fontosak. A nem nemesíthetők 

közül az AlMg ötvözeteket hegesztett szerkezetekhez használják. Ezek %-os 

magnéziumtartalmát az ötvözet után lévő számmal jelölik. Az AlMg4 és AlMg5 közepes 

szilárdságú ötvözetekből tartószerkezeteket is készítenek. 

Az AlMgSi ötvözetek mesterségesen nemesíthetők. Ez edzésből és 160 Cº -os öregítésből áll. 

Az AlMgSi 0,5-0.8 ötvözetet elsősorban igen bonyolult nyílászáró és függönyfal 

szelvényekhez használják, mert jól sajtolható és kis falvastagságú, jó felületi minőségű 

szelvények készíthetők belőlük. Az AlMgSi 1,0-1.5 ötvözetből szegecselt vagy csavarozott 

tetőszerkezeteket, hidakat, állványokat készítenek. A hegesztés környékén kilágyulnak a 
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nemesítés előtti állapotukra. Ezek az ötvözetek jól anodizálhatók, natúr, vagy színes 

kivitelben egyaránt.

Az önszilárduló AlMgZn ötvözetek a közepesnél nagyobb szilárdságúak, jól hegeszthetők , de 

ridegtörésre és feszültségi korrózióra hajlamosak. A szerkezettervezőknek figyelembe kell 

venniük a szállítási, szerelési és beépítési igénybevételek számításánál, hogy a hegesztés utáni 

önnemesedés teljes folyamata három hónap alatt zajlik le.

Az AlCuMg ötvözetek a szerkezeti acélok szilárdságát is elérik. Szegecseléssel köthetők, 

korrózióra érzékenyek. Repülőgépeket, hidakat, darukat, tornyokat készítenek belőlük.
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2. táblázat

   A könnyűfémnek az anyagsűrűsége, rugalmassági modulusa harmada, hőtágulási 

együtthatója kétszerese az acélénak. 660 Cº-on már megolvad, ezért könnyen sajtolható, jó 

hővezető és fényvisszaverő tulajdonsága van. Magas ára miatt az építőiparban ott érdemes 

alkalmazni, ahol ezek az alapvető tulajdonságok gazdaságosan kihasználhatók.

Motto: A könnyűfém a könnyűszerkezetek anyaga!
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2. ábra

   Hátránya az alumíniumnak az acéllal szemben, hogy szakítódiagramja természetes folyási 

határt nem mutat, ezért a 0,2 %-os nyúláshoz tartozó feszültséget veszik az egyezményes 

folyási határnak. A Hoocke-törvény a 0,01%-os nyúlásig, az arányossági határig érvényes.
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3. ábra

   Egyes ötvözeteknél a nyomófeszültség kisebb a húzófeszültségnél, amit a stabilitási 

vizsgálatoknál különösen fontos tudni.
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3. táblázat

   A szilárdság az ötvözéssel és a keménységi állapottal (edzéssel, nemesítéssel) növelhető, 

ami viszont az anyag nyúlását (alakíthatóságát) csökkenti. A réz ötvözetekkel az acél 

szilárdságát el lehet érni, nyúlását viszont nem. A nyílászárók anyagát az AlMgSi n. 

ötvözetekből választják ki, itt a közepes szilárdság megfelelő, az anyag plasztikussága 

másodlagos.
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4-5. táblázat

   Az Eurocode 9 anyagtáblázataiban is a kémiai összetétel alapján célszerű eligazodni. Az EN 

AW-6060 jelü, nyílászárókhoz használt anyag pl. megfelel az AlMgSi0.5 melegalakításról 

nemesített anyagnak, a hazai szabvány szerint. Hegesztett szerkezetekhez az EN AW-5083 

anyag ajánlható.
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4.ábra

   Szilárdságilag igénybevett szerkezeteket 100-150 Cº feletti hőmérsékletnek nem szabad 

kitenni, mert elvesztik szilárdságuk nagy részét.
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5. ábra

A kifáradásra jellemző Wöhler-görbének, ellentétben az acéllal nincs aszimptotája, nincs 

kifáradási határa. Kellő számú ismétlődő terhelés töréshez vezet.

   Az ötvözetek tartós szilárdsága változó, amit gyakorlatilag 100 Cº-ig érdemes vizsgálni. 

Magasabb szakítószilárdsághoz, nagyobb tartós szilárdság tartozik.
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6. táblázat

Az alu. ötvözeteknek a legmagasabb a saját tömegükhöz viszonyított szilárdsága. Ezért 

alkalmas repülőgépek, hidak, tetőszerkezetek, daruk és járművek építésére. Ez a táblázat 

legfőbb tanulsága.
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6. ábra

   Nyomott elemeknél nem érdemes nagy szilárdságú ötvözetet alkalmazni, mert pl. 100-as 

karcsúságú oszlopnál a kihajlási határerő a különféle ötvözeteknél azonos.

1



7. ábra

   Az alumínium egyik legkedvezőbb tulajdonsága, hogy sajtolással bonyolult keresztmetszetű 

szelvényeket lehet előállítani, ellentétben az acéllal, ahol a profilokat drága többlépcsős 

hengersorokon készítik.

   A recipiensbe elhelyezett előmelegített anyag (tuskó) a hidraulikus sajtó nyomó rúdján lévő 

szerszámon keresztül folyik ki. A szerszám nyílását a kívánt szelvény alakjának megfelelően 

munkálják ki. Cső vagy zárt szelvény sajtolásakor a tuskót egy lyukasztótüskével áttörik, ez 

biztosítja a cső belső méretét.
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8. ábra

   A sajtolt szelvények lehetnek (tömör) rudak, idomrudak és csövek. Alakjuk szerint 

megkülönböztetnek zárt üreg nélküli és zárt üreges szelvényeket.
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9. ábra

  Az alumínium ablak, ajtó profilok nagy előnye, hogy az ütközéshez, tömítéshez, 

hőhídmentesítéshez szükséges műanyagok befogadására alkalmas nútokat, üregeket 

tartalmazzák. A csavaró-merevséget biztosító kamrák a zárt üreges szelvények 

jellegzetességei.
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7. táblázat

   Az AlMgSi0.8 anyaghoz (100%) viszonyítják az ötvözetek sajtolhatóságát. Legnehezebben 

az AlCu ötvözetek sajtolhatók, legkönnyebben a színalumínium (Al99.5)
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8. táblázat

   A sajtolt szelvények gyárthatóságát korlátozza a legnagyobb határoló kör átmérője (300 

mm), a legkisebb falvastagság és ez utóbbiak hányadosa, a szelvény típusa, az üregek mérete 

stb. Az anyagcsoportokra eligazítást ad a 7. táblázat. Az AlMgSi ötvözetek a II. és a III.-ba az 

AlCu ötvözetek az V. csoportba tartoznak.
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Képek magyarázata

1. AlMgSi nemesített ötvözetből szegecseléssel készült nyitható híd. Épült Aberdenben 

(Anglia) 1953-ban. A billenő híd 21,3m fesztávolságú. Elért súlymegtakarítás az acélhídhoz 

képest 50%.
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2. AlCuMg ötvözetből szegecseléssel összeállított szekrénytartós ívhíd. Fesztáv: 88 m. Épült 

Arvidában (Kanada). Megtakarítás a saját tömegben kb. 50%

3. Hajlított héjszerkezetű, AlMg 4,5 anyagból hegesztett kivitelben készült kikötőhíd. 

Fesztáv: 20 m. Budapest, Vigadó tér. Üzembehelyezés éve: 1962. Tervező: Dr. Seregi 

György. Gyártó: Magyar Hajó és Darugyár Vác.
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4. A kikötőhíd az árvíznek is ellenáll
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5. A kikötőhíd beemelése úszódaruval. Súlycsökkentés 60%
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6. Vasas teniszstadion. Kétszer görbült héjszerkezet. Anyagminőség: AlMg 4,5. Lefedett 

alátámasztás nélküli terület: 42,28×24,09 m. Tervező: Dr. Menyhárd István. Kivitelező: MHD 

Váci Gyáregység
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7. Kiállítási pavillon (Franciaország részére) BNV 1963. Anyagminőség: AlMgZnT 

Hegesztett szekrénytartókra támaszkodó hiperbolikus-paraboloid héj. Tervező: Dr. Seregi 

György
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8. NIM kupolacsarnok. BNV 1963. Anyagminőség: AlMgZnTi. Hegesztett háromszögekből 

összeállított hártyafelület. Tervező: Kádár István
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9. A kupola önnemesedő anyagból készült hegesztett csomópontjai 2-3 év elteltével 

megrepedtek
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10. Nyersfoszfát tároló csarnok. TVM Szolnok. Térbeli rácsos tetőszerkezet hegesztett 

csomópontokkal. Anyagminőség: AlMgZnTi. Fesztáv: 32 m Tervező: Kádár István
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11. BNV Kiállítási csarnok és Xenon lámpatorony. Az Alumíniumipari kiállítási csarnok 40m 

fesztávolságú dongahéj. (Továbbfejlesztett változatából épült a Komjádi uszoda szétnyitható 

tetőszerkezete) Anyagminőség: AlMgSi n. A Xenon lámpatorony 30m magas. Anyaga: AlMg 

4. Kötési mód: hegesztett. Szerkezet tervező: Dr. Seregi György
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12. Alumínium gyalogos híd az MO autópályán (Kistarcsa közelében). Fesztáv 56 m. 

Ötvözet. AlMgSi n. Kapcsolatok csavarozottak. Épült: 2008.
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13. Az alumínium gyaloghíd részlete.
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