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 Tantárgy órakimérete: 2ea+1gy 
Követelmény: aláírás+kollokvium 

A félév elismerésének feltételei: 
• Az aláírás megszerzésének feltételei: 
o A gyakorlatokon való aktív részvétel. Minden gyakorlat ”aláírásköteles”. A gyakorlatokról való 

távolmaradás esetén azok külön időpontban való pótlása kötelező. 
o A gyakorlatokon kiadott csoportos feladatok elkészítése, beadása 
o A gyakorlatokon megírt 2 db kisZH legalább elégséges szintű teljesítése 

 a teljesítetlen kisZH-t, egyszeri alkalommal a pótgyakorlaton pótolható 
o Az évközi zárthelyik sikeres teljesítése az alábbiak szerint 

 A 2 db előírt zárthelyi min. 50%-os (elégséges) teljesítése külön-külön, vagy 
 A nem teljesített zárthelyik min. 50%-os teljesítése a pótZH-n, külön-külön. 
 A gyakorlatokon esedékes alábbi számonkérések előírt szintű teljesítése: 

1. KisZH a 2. gyakorlaton Téma: Vasötvözetek átalakulásai, szövetszerkezete,  
Előírt szint: min. 50%-os teljesítés! 

2. KisZH a 3. gyakorlaton Téma: Mikroszkópok 
Előírt szint: min. 50%-os teljesítés! 

3. Csoportmunkában készített ppt prezentáció az 6. gyakorlaton.  
Téma: Katasztrófák mérnöki megközelítése.  
Előírt szint: min. közepes érdemjegy elérése, megadott szempontrendszer szerint. 

4. Órán készített Jegyzőkönyv beadása két db mérési gyakorlatról (5. és 7. gyakorlat) a 
gyakorlatot követő 48 órán belül. 
Előírt szint: 50%-os  minősítés elérése 
 Eredménytelen szereplés esetén a hallgató pótgyakorlaton köteles pótolni a 

hiányosságait. 
• Nem pótolható az aláírás (végleges aláírás megtagadás) 
o A gyakorlatokon esedékes feladatok teljesítésének elmulasztása, (a pótlási lehetőségeket is 

figyelembe véve) 
o A gyakorlatok és pótgyakorlatok teljesítésének elmulasztása,  
o Az előírt zárthelyik és a pótzárthelyi mindegyikének igazolatlan elmulasztása esetén. 

Zárthelyi dolgozatok száma és időtartama: 
• I. zárthelyi (kötelező):  

Időpontja: 6. oktatási hét (március 18-22. között). Időtartama: 60 perc (órarenden kívül); 
• II: Zárthelyi (kötelező) 

Időpontja: 13. oktatási hét (május 6-10. között.). Időtartama: 60 perc (órarenden kívül);  
• PótZárthelyi (bármelyik zárthelyit, amelyik eredménye nem éri el a 50%-ot, pótolni kell. A pótlás 

az I. és II. ZH anyagából külön-külön történik. A pótzárthelyi során javító zárthelyi is írható. Ebben 
az esetben a megajánlott vizsgajegyben a pótzárthelyi eredménye kerül figyelembevételre. 
A pótZH időpontja: 14. oktatási hét (május 14-18. között.) Időtartama: 60 perc, (órarenden kívül); 

Az értékelés módja: a teljesítmény %-os értékelése, ill. pontszám adása. A zárthelyin szerezhető maximális 
pontszám: ZH (max pont) = 100.  

A zárthelyi pontszámai szorgalmi pontokkal növelhetők: A félév során véletlenszerűen történő ellenőrzések 
során az előadások látogatását alkalmanként 2 ponttal jutalmazzuk. A gyűjtött pontok a legközelebbi ZH 
pontszámaihoz automatikusan hozzáadódnak. A fel nem használt pontok későbbi beszámítása nem lehetséges. 

Félévközi feladatok száma: 1 db (Power Point-os prezentáció megadott témában, ld. föntebb). 

Aláírásköteles gyakorlati órák száma:  
o 7x2 óra laborgyakorlat, ill. szeminárium 
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Zárthelyi dolgozatok, feladatok, mérések pótlásának lehetősége:  
• Zárthelyi pótlása:  
o Sikertelen, (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi(k) esetén pótzárthelyi során szerezhető meg 

az aláírás. 
o A pótzárthelyi időpontja: 14. oktatási hét 

• Gyakorlat pótlása: az elearning rendszerben félév közben közzétett pótlási időpontokban. 

A vizsga letételének és értékelésének módja: 
• A vizsga jellege: írásbeli + szóbeli. 
• Megajánlott (írásbeli) vizsgajegy (MVJ): 
o feltétele: a két zárthelyi átlagának min. 60%-os teljesítése, valamint a gyakorlatokon kiadott 

egyéni feladat és mérési jegyzőkönyvek sikeres teljesítése a szorgalmi időszakban. 
o összetevői: 

 2 db Zh  (ZH=ZH1+ZH2)= max. 200 pont 
 1 db Power Point prezentáció (csoportfeladat) (PPT)= max. 80 pont 
 2 db kisZH (számonkérés a gyakorlaton) (kZH=kZH1+kZH2)=max. 40 pont 
 2 db mérési jegyzőkönyv (MJK=MJK1+MJK2)=max. 40 pont 
 előadáson és gyakorlaton készített (kézzel írt) jegyzet (KJ)=max. 40 pont 

o kiszámításának módja: MVJ= (ZH)+ (PPT)+ (kZH)+(MJK)+(KJ) 

ahol MVJ: a megajánlott vizsgajegy pontszámban kifejezett értéke. 

Ha MVJ pontszám =  281-319,  akkor MVJ értéke: 4 (jó);  
Ha MVJ pontszám = 320-400,  akkor MVJ értéke: 5 (jeles). 

• Megajánlott vizsgajegy vizsgaírásbeli jegynek felel meg. Megszerzése esetén csak szóbeli vizsgát 
kell tenni. A vizsga tárgya a félév teljes (előadásokon és gyakorlatokon elhangzott) tananyaga. 

• A félév elején 2 önként jelentkező hallgató jegyzete szolgál referenciaként a féléves zárthelyik 
összeállításáért. A hallgatók munkája maximum 20 pont-tal beszámításra kerül a féléves 
pontszámba. 

A féléves munka beszámítása a vizsgazárthelyibe: 
• Azok esetében, akik nem szereznek megajánlott vizsgajegyet (aláírást azonban a félév közben 

szereznek), a félévközi teljesítmény alapján a következő pontszám (FT) alapján kerül hozzáadásra a 
legalább elégséges eredménnyel megírt vizsgazárthelyi pontszámához:  

FT=(ZH)+ (PPT)+ (kZH)+(MJK), maximális értéke: 360 pont 
KÖTELEZŐ IRODALOM: 
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egyetemi docens, tárgyfelelős 

 2/2 



 Anyagtudomány, GEMTT 0001M (2+1 k)
 Gépészmérnöki és Informatikai Kar, MSc, Gépészmérnöki mesterszak 

Előadások és gyakorlatok tematikája az 2018/2019. tanév II. félévében 
  

Okt. 
hét Időpont ELŐADÁSOK –Témakör 

Az előadások helyszíne: A1/220 

1.  02.12. Bevezetés. A tantárgy célja és tartalma. A tárgy féléves követelményrendszere. 
Alapfogalmak. Az anyagtudomány fogalma, tárgyköre Az anyagok osztályozása, 
fejlődése. Az alapvető anyagok jellemzői. Az anyagtulajdonságokat meghatározó tényezők.  
Az anyagtulajdonságok megadása. 

2.  02.19. Az anyagszerkezettani alapok. Az anyagszerkezet különböző szintjei. Az atomos 
szerkezet jellemzői. Atomi kötések és következményeik. Atomos rendezettségű anyagok 
szimmetria sajátosságai és transzlációs tulajdonságai: Fémek kristályos szerkezetei, Bravais 
rácsok 

3.  02. 26. Kerámiák kristályos szerkezetei. Kulcsszerkezetek a köbös és hexagonális rendszerben. 
Komplex kerámiák: Szilikát szerkezetek. Molekuláris anyagok és szimmetriajegyeik: 
Polimerek molekuláris szerkezete. Konstitúció, konformáció, konfiguráció. Rövid és hosszú 
távú rendezettség polimerekben. Kristályos és folyadékkristályos polimerek. 

4.  03.05. Polimerek kristályos szerkezete, Molekulakristályok. Lineáris, keresztkötött és térhálós 
polimerek. Egykristályok és előállításuk. 

5.  03.12. Rendezetlen szerkezetek. Fémüvegek. Nemkristályos kerámiák: Az üvegek általános 
jellemzői, fő alkotóelemei. Az üvegszerű állapot sajátosságai. 

6.  03.19. Amorf szerkezetek. Fémek, kerámiák és polimerek rendezetlen szerkezetei és azok 
sajátosságai. 
I. Zárthelyi (órarenden kívül) 

7.  03.26. Anyagi rendszerek egyensúlya.  
Termodinamikai alapfogalmak. Homogén rendszerek egyensúlya. 

8.  04.02. Transzportjelenségek, diffúzió. Termikusan aktivált folyamatok, ponthibák termikusan 
aktivált keletkezése. A diffúzió típusai, mechanizmusai, időbelisége, gyakorlati jelentősége. 

9.  04.09. Heterogén rendszerek egyensúlya. A határfelületek szerepe az egyensúlyban.  
Szemcsehatárok energiája, mozgása Fázishatárok energiája. Határfelületek migrációja. A 
mikroszerkezet sajátosságai és hatása a tulajdonságokra 

10.  04.16. Fémek mechanikai viselkedése: a rugalmas és képlékeny alakváltozásának sajátosságai. 
Az alakváltozás és törés jellemző típusai. A mechanikai tulajdonságok javításának 
módszerei: Fémek és ötvözetek szilárdságának növelése. 

11.  04.23. Oktatási/Dékáni szünet 

12.  04.30. Korszerű acélfejlesztési irányok: járműipar, szerszámgyártás, energetika stb. 

13.  05.07. Kerámiák mechanikai viselkedése. A rideg anyagok jellegzetes vizsgálatai és 
mérőszámai; A mechanikai tulajdonságok javításának módszerei: Kerámiák 
szívósságfokozása az anyagszerkezet és a technológia módosításával. 
II. Zárthelyi (órarenden kívül) 

14.  05.14. Polimerek mechanikai viselkedésének sajátosságai: fémszerű rugalmasság, 
gumirugalmasság, viszkózus alakváltozás. Polimerek termodinamikai görbéje. 
Viszkoelaszticitás, polimerek makroszkopikus képlékeny alakváltozása: nyírási folyás, 
crazing. Polimerek tulajdonságainak szabályozása: adalékolással és töltőanyagokkal, ill. a 
szerkezet módosításával (kristályosság szerepe). Polimerek szakítóvizsgálata. 

Pótzárthelyi (órarenden kívül) 
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Téma-

kör 
Idő-
pont Helyszín GYAKORLATOK – Témakör Gyakorlat-

pótlás 
Felelős 

1.  

02.12. 

A/1 220.  

Ismétlés - Vasötvözetek 
Vasötvözetek kristályosodása, szövetszerkezete, 
mechanikai tulajdonságai. Egyensúlyi és nem-egyensúlyi 
γ−α átalakulások a Fe-C ötvözetekben. Fémek 
hidegalakításának következményei 
Összevont tantermi gyakorlat 

02.27. (Sze) 
16:00-18:00 
A/4 11. labor 

SzBA 
02.19. 

2.  

02.26. 

A/1 220 

1. kisZH, témakör: Ismétlés - Vasötvözetek 
Mikroszkópok működése: elméleti alapok  
Csoportos feladatok kiadása  
Összevont tantermi gyakorlat 

03. 13. (Sze) 
16:00-18:00 
A/4 11. labor 

NAK 
03.05. 

3.  
03.12. 

A/4 9. és 
11. labor 

2. kisZH, témakör: Mikroszkópok működése 
Mikroszkópos vizsgálatok 
Bontott csoportos gyakorlat 

03.28. (Cs) 
16:00-18:00 
A/4 9. labor 

SzBA 
NAK 03.19. 

4.  

03.26. 

A/1 220 
Fémek jellegzetes károsodási formái 

Összevont tantermi gyakorlat 

04.10. (Sze) 
16:00-18:00 
A/4 11. labor 

NAK 04.02. 

5.  

04.09. 

A/4 9. és 
18. labor 

Nemfémes anyagok mechanikai vizsgálata. I.  
Rideg és kemény anyagok vizsgálatai  
(HV, Karc, Calotest, Kopás). 
Órán készített jegyzőkönyv beadása 
Bontott csoportos gyakorlat 

04. 24. (Sze) 
16:00-18:00 
A/4 9. és 18. 

labor 

NAK 
SzBA 04.16. 

6.  

04.23. - Oktatási/Dékáni szünet 

- 
SZBA 
NAK 

04.25. 
16-18 A1/12 

Katasztrófák mérnöki megközelítése: csoportos 
feladat; Prezentáció bemutatása 
Összevont tantermi gyakorlat – Külön időpontban!!!! 

7.  

05.07. 

C/2 203 és 
AVI labor 

Nemfémes anyagok mechanikai vizsgálata II.  
Polimerek szakítóvizsgálata 
Órán készített jegyzőkönyv beadása 
Félévzárás 
Bontott csoportos gyakorlat 

05. 17. (P) 
16:00-18:00 

C/2 203 és AVI 
labor 

NAK 
SzBA 05.14. 
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5. Crawford, J.: Plastics engineering, Pergamon Press, 1987, ISBN 0-08-032626-9, p.354 
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ANYAGTUDOMÁNY, GEMTT001M 

Gépészmérnöki szak, MSc képzés 

Aláíráspótló és vizsgazárthelyi dolgozat 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. ∑ Érdemjegy 

17 13 14 16 14 14 12 100  

         

 

1. Röviden (1-2 mondatban) válaszolja meg az alábbi kérdéseket!(17) 

1.1 Miért jönnek létre kondenzált rendszerek? (2) 

Minden anyagi rendszer a lehető legkisebb energia szintre törekszik. A kondenzált állapot 

kialakulásakor elsődleges atomi kötések jönnek létre, amelyek révén az anyag csökkenti az 

energiaszintjét. 

 

1.2 Mi a különbség az inhomogén és a heterogén termodinamikai rendszerek között? (3) 

 

Az inhomogén anyagi rendszerekben a fizikai és kémiai tulajdonságok ugyan pontról pontra 

folyamatosan változhatnak, de ezek ugrásszerű változása nem megengedett, míg a heterogén 

rendszerekben ezek a tulajdonságok (a fázisok határfelületén) ugrásszerű változást mutatnak. 

 

1.3 Milyen hasonlóság és milyen eltérés van az amorf anyag túlhűtött folyadék állapota illetve 

üvegállapota között?(Szempontok: hőmérséklet, lineáris hőtágulás) (4): 

Üvegállapotról T<Tg hőmérsékleten beszélünk, míg a túlhűtött folyadék állapotot T>Tg 

hőmérsékleten értelmezzük. 

Üvegállapotban az amorf anyag lineáris hőtágulási együtthatója közel megegyezik az azonos 

hőmérsékletű kristályos anyagéval, azaz: sz,amorf ~ krist). míg a túlhűtött folyadék hőtágulási 

együtthatója az anyag folyadékállapotban mérhető hőtágulásával azonosítható:túlh. foly.= olv. 

1.4 Mi a replika, mire használjuk? (2) 

Transzmissziós elektormikroszkópi vizsgálathoz készített minta. A vizsgálandó tárgyról 

készült olyan másolat, amely a felület domborzatának, topográfiájának megfigyelésére 

alkalmas. 

1.5 A Palmqvist típusú repedés fogalma, jellemzői:(3) 

A Vickers lenyomatos törési szívósság vizsgálatakor szívós kerámiánál kialakuló repedéskép. 

Jellemzője, hogy a lenyomat sarkaiból induló repedések a felület alatt sekélyek és 

különállóak, nem képeznek összefüggő egységes mély repedést a felület alatt. 

1.6 Termomechanikus kezelés fogalma (műveletei, célja, hőmérséklete) (3) 

Egyidejű hőkezelési és alakítási folyamat. Célja olyan nagy szilárdságú ötvözetek 

létrehozása, amelyek szívóssága kedvező.. Az alakítás hőmérséklete az újrakristályosodási 

hőmérséklet fölötti. az anyagok szívós/rideg állapotát befolyásolják jelentős mértékben. 
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2. a) Sorolja fel az anyagszerkezet három fő szintjét és adja meg az egyes szintekhez tatozó szerkezeti 

sajátosságok nevét! (A szerkezeti sajátosságok nagyságrendjét itt nem kell megadnia!) (7p) 

– Atomos szerkezet 

o Atommag szerkezet 

o Atomszerkezet, atomi kötések 

– Mikroszerkezet: 

o Atomi rendezettség: kristályos vagy amorf szerkezet 

o Szilárd oldatok, vegyületek szerkezete  

o Szemcsék, fázisok szerkezete 

o Szemcsék, fázisok alakja 

o Szemcsék halmaza, szövetszerkezet 

– Makroszerkezet 

o A mérnöki szerkezetek szintje (geometriai kialakítás, méretek, stb.)  
 

2. b) Melyik szint határozza meg az előzőek közül dominánsan a mechanikai tulajdonságokat? Mi ennek a 

szintnek a jellemző nagyságrendje méterben kifejezve? (2p) 

Mikroszerkezet; 10
-9

 -10
-2

   m 
 

2. c) Az előző válaszban megadott szerkezeti jellemzőn túlmenően milyen további tényezőktől függnek még 

a mechanikai tulajdonságok? Nevezze meg ezeket a tényezőket (2p) 

Az állapottényezőktől: hőmérséklet, terhelési sebesség, mechanikai feszültségállapot.  

 

2. d) Mely anyagcsoport mechanikai viselkedése a legérzékenyebb a 2. c) válaszban felsorolt 

tényezőkre? Miért? (2) 

A polimerek a legérzékenyebbek a hőmérsékletre, a vizsgálati sebességre  és bemetszések, repedések 

jelenlétére. Ennek oka a viszkoelaszticitásuk (egyidejű szilárd test és folyadék jellegű viselkedésük). 

 
3. Jellemezze a maraging acélokat az alábbiak szerint: (14) 

 a) Jellemző összetételük (C tartalom és egyéb összetevő elemek) (3p) 
o C:= 0,01-0,05 %  

o Mn=  0,6-1,3% 

o további lehetséges ötvözők  (Si, Ti, Mo, V, Nb, Cr, Ni, W stb.) ,  

 b) Jellemző tulajdonság, felhasználás: (3p) 

o nagy szilárdság 

o hegeszthetőség (előmelegítés nélkül)  

o szerkezeti acélokként használják őket 

 c) Mikroszerkezetük jellemzői: (3p) 

o szövetszerkezet: tűs, vagy kevert (tűs+lemezes) martensit + kevés maradék austenit 

o nagy diszlokáció sűrűség 

 d) Hőkezelésük: (1p) 

o edzés+megeresztés 

 e) A maraging acélokban alkalmazott legfontosabb szilárdságnövelő mechanizmusok: (2p) 

A két legfontosabb szilárdságnövelő hatás: 

o szemcsefinomodás: finom tűs, vagy lemezes martenzites szerkezet jön létre  

(d, az átlagos szemcseátmérő, vagy vastagság)  

o a nagy mennyiségű diszlokáció okozta szerkezeti feszültségek  

Ugyanez egyenlettel:  

 f) A jellemző szilárdság és szemcseméret: (2p) 

o Rm= 500-1200 MPa;   átlagos tűméret: d~2-3 m 

 

3x1+8x0,5=7p 



Miskolci Egyetem Név: …………..……………………............ 
Mechanikai Technológiai Tanszék Neptun kód: ………………………….…... 

 

 3 

 
4. a) Definiálja a (keramikus)  üvegek fogalmát! (3p) 

A térben rendezetlenül elhelyezkedő atomokból vagy ionokból álló hálózatok, amelyeknek 

részecskéit az egész hálózaton három dimenzióban átvonuló erős kémiai kötések tartják össze.  

 

4. b) Jellemezze a fémüvegeket! (termodinamikai stabilitás, térbeli rendezettség, jellemző összetétel) (3p): 

Termodinamikailag instabil, amorf állapotú /rendezetlen fémek, amelyeket legkönnyebben 

eutektikus összetételű fémötvözetek gyors hűtésével hozunk létre.  

 

4. c) Nevezze meg és ábra segítségével mutassa be a keramikus és a fémes üvegek térbeli szerkezetét 

jellemző modelleket! Mi a lényegi különbség a két modell között? (10p) 

Anyagcsoport fémek: kerámiák: 

Üvegszerkezet  

(modell) rajza 

  

Üvegszerkezet 

modelljének 

megnevezése 

Bernal modell Zachariasen modell 

Különbség, 

sajátosságok 
A Bernal modell: az atomok 

golyómodelljének tömött, véletlenszerű 

elrendeződése, amelyben rövid távú 

rendezettség: csak az első szomszédok 

tekintetében van. Azaz  rövid és hosszú 

távon is teljesen rendezetlen a szerkezet 

A Zachariasen modellben: a rövid távon 

(tetraéderes) rendezettséget  mutató 

alkotóelemek laza, hosszútávon 

rendezetlen (3D) hálózatot képeznek 

 

5. Jellemezze a három fő anyagcsoport mechanikai viselkedését szobahőmérsékleten a feszültség - 

alakváltozás (σ – ε) diagramok segítségével, az ábrákhoz tartozó példák megnevezésével, illetve a 

táblázat további celláinak szöveges kitöltésével! (14 pont) 

Sajátosság FÉMEK KERÁMIÁK POLIMEREK 

σ – ε diagramok, 
a görbéken az 
anyagtípus 
nevének 
megadásával 

edzett, nemesített, és 

lágyacél 
görbék 2p 

kristályos kerámia, 

üveg 
görbék 2p 

bakelit vagy PS, PVC, HDPE 
görbék 

(min 2 db görbe + 

anyagnevek) (2)p 
(2 db görbe + 

anyagnevek) (2)p 
(3 db görbe + anyagnevek) (3p) 

A jellemző alakvál-
tozás %-os értéke 

10-30 %(1p) 0,05-0,1 %(1p) 1-800 % (1p) 

A mechanikai 
viselkedés jellege 

rugalmas-képlékeny 

(1p) 
rugalmas (1p) 

HK: rugalmas 
HL: viszkoelasztikus (2p) 
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6.  Jellemezze a polimereket az alábbi szempontok szerint: (14) 

a) Alapvető (kémiailag semleges) építőelemeik: (1) 

 a monomerek  

b) Láncképzésre alkalmas reakcióképes ismétlési egységeik: (1) 

 a merek 

c) A polimereket alkotó legjellemzőbb kémiai elemek (minimum 4 db): (2) 

 C, H, O, S, F, N, Si, stb. 

d) A molekularácsos anyagok fogalma, és a bennük előforduló kötések típusa (mik között, milyen erők 

ébrednek?). Mely kötések felelősek a polimerek kicsiny olvadáspontjáért? (8) 

 A molekularácsos anyagokban a kristálytani pontokban (rácspontokban) –a nemesgázoktól eltekintve 

– két- vagy többatomos molekulák helyezkednek el. (2) 

 A molekularácsos anyagokban kétféle nagyságrendű kötőerők működnek (4): 

 a molekulákon belül (az atomok között) elsőrendű (kovalens) intramolekuláris erők. 

 a molekulák között a rácsot összetartó másodrendű intermolekuláris erők  

 A kis olvadáspontért a másodlagos, azaz gyenge, nem irányított, Van der Waals-féle erők a 

felelősek, amelyek kis energiával legyőzhetők. Vagyis: a molekulák kis energiával szétválaszthatók. 
(2) 

 

 

e) Hogyan hat a polimerek kristályossága a szilárdságukra (növeli vagy csökkenti?) Egy mondatban 

indokolja meg a választ! (2) 

 Növeli, mivel a kristályos tartományokban található párhuzamos láncok közelsége és rendezettsége 

nagyszámú másodlagos kötés kialakulását teszi lehetővé. 

 

 

7. Melyik igaz? (12p) 

Állítás igaz hamis 

1. A hibridek olyan többszörösen összetett anyagok, amelyekben az alapanyag és az erősítő fázis is összetett X  

2. A kerámiák jellemző tulajdonsága a nagy elméleti szilárdság, nagy keménység és nagy szívósság, valamint 

korrózióállóság. 
 X 

3. A rugalmassági modulus célszerűen választott anyagtechnológiával kb. 10%-ban növelhető.  X 

4. A repedések csúcsának feszültséggyűjtő hatása egyenesen arányos a repedéscsúcs lekerekítési sugarának 

négyzetgyökével 
 X 

5. Az üvegesedés hőmérséklet a hűtés/ hevítés sebességétől független, egy adott egyezményes viszkozitáshoz 

rendelt hőmérséklet. 
 X 

6. A köztes oxidok az üvegek hálózatképző elemei.  X 

7. A mágneses kerámiák jellemző kulcsszerkezete a spinell rácsszerkezet X  

8. Az oxinitridek  Si3N4 alapú szilárd oldatok, amelyekbe a fémes és nemfémes atomok (Al, O, stb) 

intersztíciósan beépülve alkotnak kerámia szilárd oldatot. 
 X 

9. Az egykristályok homogén, izotróp viselkedésű anyagok  X 

10. A hőtágulás értéke fordítottan arányos az atomi kötés energiájával X  

11. A kémiai kötések létrehozása által a termodinamikai rendszer energiája nő.  X 

12. Az Al ötvözetek szilárdságnövelő módszerei közül az elektromos vezetőképességet leginkább rontja az 

oldódási keményedés. 
X  
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Miskolc, 2019. március 01. 

Alka-
lom 

Időpont/ 
Helyszín 

Témakör 

1.  03.01. 

Péntek 

 

12:30-15:50 

X. ea. 

A tárgy tartalma, célja és követelményrendszere. Bemutatkozás. Az 

előtanulmányok áttekintése.  

1. Az anyagtudomány fogalma, tárgyköre Az anyagok osztályozása, fejlődése. Az 

alapvető anyagok jellemzői. Az anyagtulajdonságokat meghatározó tényezők. 

Az anyagszerkezet különböző szintjei. Az anyagtulajdonságok megadása. 

 Ismétlés: Vasötvözetek kristályosodása, szövetszerkezete  

2. Az atomos szerkezet jellemzői. Atomi kötések és következményeik. Atomos 

rendezettségű anyagok szimmetria sajátosságai és transzlációs tulajdonságai: 

Fémek kristályos szerkezetei, Bravais rácsok;  

 Ismétlés: Fémek kristályos szerkezetei 

3. Kerámiák kristályos szerkezetei. Kulcsszerkezetek a köbös és hexagonális 

rendszerben. Komplex kerámiák: Szilikát szerkezetek. 

 Ismétlés: Kristálytani hibák 

2. 2 03.08 

Péntek 

 

12:30-15:50 

X. ea. 

4. Molekuláris anyagok és szimmetriajegyeik: Polimerek molekuláris szerkezete. 

Konstitúció, konformáció, konfiguráció. Rövid és hosszú távú rendezettség 

polimerekben. Kristályos és folyadékkristályos polimerek.  Polimerek 

kristályos szerkezete, Molekulakristályok. Lineáris, keresztkötött és térhálós 

polimerek. Egykristályok és előállításuk. 

5. Amorf szerkezetek. Fémüvegek. Kerámiák és polimerek amoprf 

szerkezetei. Az üvegek általános jellemzői, fő alkotóelemei. Az üvegszerű 

állapot sajátosságai.  

6. Transzportjelenségek, diffúzió. Termikusan aktivált folyamatok, ponthibák 

termikusan aktivált keletkezése. A diffúzió típusai, mechanizmusai, időbelisége, 

gyakorlati jelentősége. 

3.  03.29.  

Péntek 

 

16:00-19:30 

X. ea. 

7.  Anyagi rendszerek egyensúlya.  Homogén rendszerek egyensúlya 

Termodinamikai alapfogalmak.  

8. Heterogén rendszerek egyensúlya. Határfelületek szerepe az egyensúlyban. 

Szemcsehatárok energiája, mozgása Fázishatárok energiája. Határfelületek 

migrációja. A mikroszerkezet sajátosságai és hatása a tulajdonságokra 

9.1  Fémek mechanikai viselkedése. A rugalmas és képlékeny alakváltozás 

sajátosságai. Az alakváltozás és törés jellemző típusai. Károsodási formák. 

A mechanikai tulajdonságok javításának módszerei: Fémek és ötvözetek 

szilárdságának növelése. Korszerű acélfejlesztési irányok: járműipar, 

szerszámgyártás, energetika stb. 

9.2 Fémes anyagok károsodása. Törés, fáradás, kopás korrózió. 

4.  04.05. 

Péntek 

 

12:30-15:50 

X. ea. 

10. Fémes anyagok fejlesztése. Korszerű nagyszilárdságú acélok 

11.  Kerámiák jellegzetes mechanikai viselkedése. A rideg anyagok jellegzetes 

vizsgálatai és mérőszámai; A mechanikai tulajdonságok javításának módszerei: 

Kerámiák szívósságfokozása az anyagszerkezet és a technológia 

módosításával. 

12.  Polimerek mechanikai viselkedésének sajátosságai: fémszerű rugalmasság, 

gumirugalmasság, viszkózus alakváltozás. Viszkoelaszticitás, polimerek 

makroszkopikus képlékeny alakváltozása: nyírási folyás, crazing. Polimerek 

tulajdonságainak szabályozása: adalékolással és töltőanyagokkal ill. a 

szerkezet módosításával (kristályosság szerepe). 
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ANYAGTUDOMÁNY, GEMTT0001ML 

Gépészmérnöki szak, MSc képzés 

Vizsgazárthelyi dolgozat, 2013. 06. 25. 

Levelező képzés 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8 ∑ Érdemjegy 

15 9 13 16 12 7 12 16 100  

          

 

1. Sorolja fel az anyagtudomány fő tématerületeit! Minden egyes tématerületnél röviden fejtse ki, 

hogy mivel foglalkozik, mit vizsgál az adott tudományterület! (5+10) 

 

A tématerület neve A tématerület által vizsgált kérdéskör(ök) 

Anyagszerkezettan Az anyagok  tulajdonságát meghatározó alábbi tényezők vizsgálata:   

• Anyagminőség – összetétel, atomi kötések, alkotóelemek térbeli 

rendeződése, mikroszerkezet, makroszerkezet – vizsgálata 

• Állapottényezők hatásának vizsgálata 

Anyagtechnológia Az anyagszerkezet kialakulását meghatározó tényezők – összetétel + 

gyártási eljárás – tanulmányozása: 

Anyagvizsgálat Az anyagszerkezeti sajátosságok és anyagtulajdonságok 

meghatározása 

(valamint a szerkezet-tulajdonság kapcsolatrendszer vizsgálata) 

Anyagkiválasztás Adott alkalmazási célra legmegfelelőbb anyagok megkeresése 

Káreset elemzés, 

szakértői 

tevékenység 

Anyagok viselkedésének, teljesítőképességének és 

tönkremenetelének vizsgálata különböző üzemeltetési feltételek 

között 

 

 

2. Rajzolja fel a szilikátszerkezetek alapvető építőelemét, és adja meg az alábbi jellemzőket 

(2+7p): 

Koordinációs szám a Si-ra: KSZ=4……..;  

 Szabad vegyértékek típusa (előjele)  és száma:  4(-) 

negatív 

 Az építőelemből képezhető lehetséges szilikát szerkezet 

formációk elnevezése: 

o ortoszilikát sziget, 

o piroszilikát sziget,  

o gyűrű- és láncszerkezetek,,  

o síkbeli formációk/réteges szerkezetek,  

o térbeli szerkezetek/ kvarc, tridimit, krisztoballit. 
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3. Definiálja az alábbi fogalmakat!(13) 

3.1. Kötési energia (2) (jelölés is) 

 U0: két atom egymástól való eltávolításának energiaszükséglete. 

 

3.2. Monomer és mer (3) 

  Monomer: Egyetlen semleges molekula. 

 

  Mer: A kiinduló monomerrel azonos kémiai szerkezetű, egység, amelyben a C atomok 

közti kettős kötések felszakadtak./ A merek tehát szabad kötésekkel rendelkező, 

reakcióképes kémiai egységek. 

 

3.3. Túlhűtött folyadék (3): 

 Folyadékok gyors hűtésekor, a Tg< T < Tl  hőmérséklettartományban az anyag azon 

állapota, amikor a hőmérséklet már a Tl  likvidusz hőmérsékletnél kisebb, de a hőtágulási 

együttható még a folyadékra jellemző értékű (azaz nagyobb, mint szilárd test állapotban). 

 

3.4. Olvadáspont (2): 

 Az a hőmérséklet, amelynél hevítéskor az anyag kristályos rendje megbomlik. 

 

3.5. Egykristály(1) 

 Egész tömegében azonos orientációjú elemi cellákból álló kristály. 

 

3.6. Viszkoelaszticitás: (2) 

 A hőre lágyuló polimerek azon sajátossága, hogy egyidejűleg viselkednek rugalmas szilárd 

testként és viszkózus folyadékként. 

 

4. Vázlat segítségével jellemezze a termodinamikai rendszerek energia elemei közötti 

összefüggést! Adja meg az egyes összetevők jelét, nevét és jelentését! (4+12) 

H: entalpia (~hőtartalom) 

A rendszer hőtartalma, az állandó nyomáson vett 

hőenergia. 

U: belső energia  
a rendszer atomjainak összes kinetikai és potenciális 

energiája 

pV: térfogati energia, a rendszer által végzett tágulási 

munka 

TS: kötött energia, hőenergia (csak hővé alakulhat), 

A részecskék forgása, rezgése, transzlációja által tárolt 

energia. 

F: szabad energia 

A belső energiának a termikus energia nélküli része:  

G: szabad entalpia, Gibbs’ féle szabadenergia 
A rendszer hőtartalmának munkára fordítható része,  

kémiai energia  

  

 
H 

U pV 

pV TS 

TS 

F 

G 
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5. A három alapvető anyagcsoportra jellemzően töltse ki az alábbi táblázatot! Használja a kicsi, 

közepes, nagy jelzőket (egy sorban mindegyik jelző csak egyszer szerepelhet)!  

(3+6×3×0,5p = 12 p) 

Tulajdonság 
Anyagcsoport 

Fémek Kerámiák Polimerek 

Sűrűség nagy közepes kicsi 

Keménység közepes nagy kicsi 

Húzószilárdság nagy közepes kicsi 

Nyomószilárdság közepes nagy kicsi 

Hőtágulás közepes kicsi nagy 

Hővezetés nagy közepes kicsi 

 

6. Jelölje meg a helyes választ! (7p) 

6.1. Szilárdságnövelés fogalma alatt 

a. a szakítószilárdság 

b. a törési szívósság 

c. a folyáshatár növelését értjük 

6.2. Az oldódási keményedés okozta szilárdságnövelés hatékonyabb 

a. szubsztitúciós 

b. interstíciós 

c. folyadékfázisú oldódáskor 

6.3. Átvágásos (Friedel)) mechanizmus jellemzi a diszlokációk tovahaladását azokban az 

ötvözetekben, amelyekben a diszlokációkat akadályozó második fázis 

a. inkoherens, nem átvágható részecskék formájában van jelen 

b. az alapfémmel koherens és szemikoherens határfelületű, nem egyensúlyi kiválások, vagy más 

néven GP zónák formájában van jelen. 

c. egyensúlyi, nagyenergiájú, stabil kiválások formájában van jelen. 

6.4. A DP acélok szövetszerkezete 

a. martensit, bainit + maradék ausztenit 

b. ferrit mátrixba ágyazott diszperz eloszlású martenzit szigetekből áll. 

c. tűs, vagy kevert (tűs+lemezes) martensit + maradék ausztenit 

6.5. A TRIP acélok szövetszerkezetében 

a. nem található ferrit 

b. nem található maradék ausztenit 

c. található bainit 

6.6. Az alumínium ötvözetek kiválásos keményítésének elsődleges célja 

a)  az anyag kémiai tulajdonságainak megváltoztatása 

b) az anyag szilárdsági tulajdonságainak javítása 

c) a szívósság növelése 

d) az alakíthatóság javítása 

6.7.  A fémek termomechanikus kezelése során 

a) egyidejűleg hasznosítjuk a hőkezelés és az alakítás kedvező hatását az ötvözetek 

tulajdonságainak javítására. 

b) csak a szilárdsági jellemzők növelése a cél 

c) a nagy hőmérsékletű alakítás révén durvább szemcsézetű lesz a kialakuló 

szövetszerkezet. 
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7. Sorolja fel a nagyobb szilárdságú anyagok alkalmazásának legfőbb indokait, és 1-1 mondatban 

értelmezze az egyes indokokat! (4×0,5+4=6 p) 

 

Tömegcsökkentés: különösen fontos olyan esetekben, amely tömeg mozgatáshoz, 

szállításhoz kapcsolódik 

Térfogatcsökkentés: a geometriai méretek csökkentésének igénye merül fel, ha adott 

helyre, vagy adott alakkal kell tervezni 

Költségcsökkentés: a költségek csökkentése néhány kivételes területtől (pl. űrtechnika, 

hadiipar) eltekintve, minden ágazat számára alapvető fontosságú a gazdaságosság, a 

versenyképesség miatt 

Az erőforrások korlátozott volta: az alapanyagok ill. energiahordozók oldaláról 

 

7.1.Rendszerezve sorolja fel az egyfázisú anyagi rendszerekben alkalmazható szilárdságnövelési 

lehetőségeit! Az azonos módszereket most hagyja figyelmen kívül, csak az eltérőeket adja meg! 

(2+4p). 

 

A fázis típusa Az alkalmazható szil. növelő módszerek 

Színfémek a) Diszlokáció szerkezet változtatása (pl. alakítással) 

b) Szemcsefinomítás (pl. hőkezelés) 

Szilárd oldatok a) Kémiai összetétel változtatása, pl. ötvözés: 

oldódási keményedés ⇒ rácstorzulás  

(interstíciós szilárd oldat, szubsztitúciós oldat) 

b) Szövetszerkezet változtatása (pl. edzés) 

 

8. Válaszoljon a diffúzióval kapcsolatos kérdésekre! 

8.1. Osztályozza a diffúziós folyamatokat típusaik, mechanizmusaik és időbeliségük szerint, és 

röviden értelmezze az osztályokat! Adja meg, hogy az egyes osztályozási módok milyen 

szempont alapján jellemzik a diffúziós folyamatot (6×2=12 p) 

 

Típusai (a hajtóerő alapján) 

– öndiffúzió; (hajtóerő: energiaszint-különbség) 

– koncentrációs diffúzió; (hajtóerő: koncentráció különbség) 

Mechanizmusai (az atomi mozgás kristálytani helye alapján) 

– szubsztitúciós (rácshelyek mentén) 

– interstíciós (a rácsatomok közti üres helyek mentén) 

Időbelisége (a hajtóerő időfüggése alapján) 

– stacionér (a hajtóerő időben állandó) 

– nem-stacionér (a hajtóerő időfüggő) 

 

 

8.2.Mit értünk csődiffúzió (alagút diffúzió) fogalma alatt? Milyen (kicsiny vagy nagy) 

hőmérsékleten van jelentősége a térfogati diffúzióval szemben? Indokolja meg a válaszát! 

(4p) 

 A diszlokációk mentén mozgó atomok diffúziója: a diszlokációk magja körül a torzult 

(húzott) rácstérben könnyebb az atomok mozgása (csődiffúzió). 

 Ennek a diffúziós mechanizmusnak nagy diszlokáció sűrűségű anyagban, kis hőmérsékleten 

van jelentősége, mivel ott a rácsdiffúzió (a nagyobb az aktiválási energiája miatt) sokkal 

gyengébb és a diffúzió gyakorlatilag ekkor csak a diszlokációk mentén lehetséges. 

(3x3 p) 
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