
Logisztikai mérnöki mesterszak (MSc), nappali tagozat GEMTT007M 

KORSZERŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy – kr4) 
Követelmények 

 
– A tantárgy órakimérete: 2+1, a - k 
– A félév elismerésének (aláírás, gyakorlati jegy) feltételei: 

Az aláírás feltételei 
 Előadások rendszeres látogatása 
 A kötelezően előírt laboratóriumi gyakorlatok teljesítése 
 Az évközi zárthelyik sikeres teljesítése az alábbiak szerint 
 Az előírt zárthelyik min. 50%-os (elégséges) teljesítése, vagy 
 Sikertelen (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén a pótzárthelyi min. 50%-

os (elégséges) teljesítése, 
Nem pótolható az aláírás (végleges aláírás megtagadás) 
 A kötelezően előírt gyakorlatok nem teljesítése esetén 
 Az előírt zárthelyi és a pótzárthelyi mindegyikének elmulasztása esetén 

– Zárthelyi dolgozatok száma és időtartama:  
A félév során kettő kötelező zárthelyit íratunk 
 Tervezett időpontok: 7. és 13. oktatási hét, időtartama: 60 min 
 Az értékelés módja: 1-5 osztályzattal az alábbi pontozással 

1: 0…<50%; 2: 50…<60%; 3: 60…<70%; 4: 70…<80%; 5: 80…100% 
– Félévközi feladatok száma: –  

 kiadás időpontja (naptári hét) : – 
 beadás határideje (naptári hét): – 
 értékelés módja: –-  

– Mérési feladatok száma: – 
 jegyzőkönyvek beadási határideje (naptári hét): – 
 jegyzőkönyvek értékelésének módja: – 

– Zárthelyi dolgozatok, feladatok, mérések pótlásának lehetősége. 
 A sikertelen, (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén pótzárthelyi lehetőséget 

biztosítunk a 14. oktatási héten  
– A gyakorlati jegy kialakításának (kiszámításának) módja:  

 A zárthelyik eredményei és a félévközi munka alapján. 
– A vizsga letételének és értékelésének módja: 

 - 
– Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet: 

 Kötelező  tankönyv: Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológi-
ák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 143-352 

 Ajánlott irodalom: Balogh, A., Lukács, J., Török, I. (szerk): Hegeszthetőség és a hegesz-
tett kötések tulajdonságai: Kutatások járműipari acél és alumíniumötvözet anyagokon, 
Miskolc, Magyarország : Miskolci Egyetem (2015) , 324 p. ISBN: 9789633580813 

 Ajánlott irodalom: Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Bu-
dapest, 2007. p.:895 

 

Miskolc, 2019. február 11. 

 
  Dr. Gáspár Marcell 
  előadó  
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Logisztikai mérnöki mesterszak (MSc), nappali tagozat GEMTT007M 

KORSZERŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy - kr3) 
(annotáció) 

 

Elsődleges alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegze-
tes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű 
öntészeti eljárások. Az öntött termékek tulajdonságai és tervezési irányelvei. A 
műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. A képlékenyalakítás elvi alapjai. Hideg és me-
leg kohászati és alkatrészgyártó alakítások. A hegesztés elméleti alapjai. A legfonto-
sabb ömlesztő- és sajtolóhegesztő eljárások. A hegesztéssel rokon termikus vágó- és 
kötőeljárások. A gépészmérnöki gyakorlat hőkezelései. Hő- és anyagtranszport. Izzítá-
sok. Szilárdság- és keménységnövelő hőkezelések. Szívósságnövelő hőkezelések. Fe-
lületi rétegek tulajdonságmódosítása termikus, fizikai és vegyi eljárásokkal. Nanotech-
nológia. 

 

Kötelező irodalom 
Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tan-
könyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 1-352 

 
Ajánlott irodalom 

 
Ajánlott irodalom: Balogh, A., Lukács, J., Török, I. (szerk): Hegeszthetőség és a he-
gesztett kötések tulajdonságai: Kutatások járműipari acél és alumíniumötvözet anyago-
kon, Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem (2015), 324 p. ISBN: 9789633580813 
 
Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Budapest, 2007. 
p.:895 
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Logisztikai mérnöki mesterszak (MSc), nappali tagozat GEMTT007M 

KORSZERŰ  ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy – kr4) 
(előadástematika) 

 

1. hét Az acélok jelölési rendszere és csoportosítsa. Korszerű nagyszilárdságú acélok. (ea) 
Anyagtudományi, anyagismereti és anyagvizsgálati alapok áttekintése (gy). 

2. hét Termikus kötő- és vágóeljárások. A hegesztés definíciója, a hegesztőeljárások cso-
portosítása, kódolása. Széles körben alkalmazott, főként kézi ömlesztőhegesztő eljá-
rások: SWI. BKI. Elvük, előnyeik, hátrányaik, gépi berendezésük, hegesztőanyagaik, 
gazdaságos alkalmazási lehetőségeik. (ea+gy) 

3. hét Széles körben alkalmazott, gépesítésre alkalmas ömlesztőhegesztő eljárások: VFI. 
FH. Elvük, előnyeik, hátrányaik, gépi berendezésük, hegesztőanyagaik, gazdaságos 
alkalmazási lehetőségeik. Gépesítés és numerikus szabályozás. (ea+gy) 

4. hét Az Ashby-féle anyagválasztási filozófia. A Cambridge Engineering Selector (CES) 
alkalmazása. 1. alkalom. (gy) 

5. hét Az Ashby-féle anyagválasztási filozófia. A Cambridge Engineering Selector (CES) 
alkalmazása. 2. alkalom. (gy) 

6. hét A hegesztés rokoneljárásai. Hegesztő forrasztás. Keményforrasztás. A keményfor-
rasztás folyamata. Forraszanyagok. Alkalmazási terület. A keményforrasztott kötés 
tulajdonságai. Lágyforrasztás. (ea) 

7. hét A legismertebb sajtolóhegesztő eljárások. A sajtolóerő szerepe. Felülettisztítás. Le-
mezek, rudak és csövek ellenálláshegesztése. Pont-, dudor-, vonal- és fóliás vonalhe-
gesztés. (ea) 1. zárthelyi dolgozat. (gy) 

8. hét Termokémiai kezelések. Felületötvöző technológiák. Cementálás. Betétedzés. A ke-
mény réteg szerkezete és tulajdonságai. Minőségellenőrzés. Nitridálás gázközegben. 
Technológia. Rétegszerkezet és rétegtulajdonságok. Az edzett és nitridált felületi ré-
teg összehasonlítása. Plazmanitridálás. Bevonatolás technológiák: CVD, PVD. (ea) 

9. hét Alumínium ötvözetek csoportosítása. Korszerű alumíniumötvözetek a járműiparban. 
(ea) Ellenálláshegesztési gyakorlat. (gy) 

10. hét Modern hegesztőeljárások. Sugárhegesztések: elektronsugár- és lézersugárhegesztés. 
Alkalmazási lehetőségek. A kötés minőségét befolyásoló körülmények. (ea) Hegesztő 
robotcella. (gy) 

11. hét Oktatási szünet 

12. hét A gépipari hőkezelés elméleti alapjai. Hőmérséklet-idő diagramok. Newton törvény. 
A hőkezelő eljárások osztályozása: térfogat és céltulajdonság alapján. Térfogati és fe-
lületi hőkezelés. Lágyítások: austenitesítés nélkül és austenitesítéssel. Nem lágyítás 
célzatú izzító eljárások. (ea) 

13. hét Keménységnövelő hőkezelések. Folyamatos hűtésű edzés. Edzési feltételek. Az edzés 
hűtési művelete (CCT diagram). Az edzettség mértéke. Tömeghatás, edződő térfogat. 
Felületi edzés. Megeresztés: LTT és HTT. Szívósságnövelő hőkezelések. Nemesítés. 
Austemperálás. Normalizálás. (ea) 2. zárthelyi dolgozat. (gy) 

 2/3 
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14. hét Alakadási és alakítási technológiák. Elsődleges alakadó technológiák. Porkohászat 
(P/M). Porgyártás. Keverés. Alakadás sajtolással. Zsugorítás. Befejező műveletek. 
Jellegzetes P/M termékek: fémek, kerámiák, kompozitok (ea) 

 

Miskolc, 2019. február 11. 

 

 

 

 Dr. Gáspár Marcell Németh Alexandra 
 előadó gyakorlatvezető 
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Miskolci Egyetem  Név:............................................... 
Mechanikai Technológiai Tanszék NEPTUN kód ................... 

MSc zárthelyi dolgozat Korszerű anyagok és technológiák. c. tárgyból  
Miskolc, 2013. március 25. 

1 2 3 4 5 6 Pont Osztályzat 
10 10 10 10 10 10 60  

        

 
1.a. Milyen anyagtulajdonságok változtathatók hőkezeléssel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.b. Milyen vizsgálatokkal ellenőrizné a normalizálás sikerességét? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.c. Rajzolja meg a feszültségcsökkentő hőkezelés hőmérséklet - idő diagramját! A hőciklus 

melyik részén épül le a feszültség nagy része? 
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2.a. Milyen tulajdonság javítása a cél szemcsedurvító izzításnál? Mi ennek az elméleti háttere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.b. Milyen hőmérsékleten kell a hőntartást végezni szubkritikus lágyításnál? Milyen 

szövetszerkezetet akarunk elérni vele és miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.c. Milyen tulajdonság elérése a cél edzésnél és ez miből adódik? Mikor nevezzük edzettnek 

az adott munkadarabot? 
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3.a. Milyen hőciklust szükséges alkalmazni az edzés után a martenzit megeresztődéséhez? 

Milyen szövetszerkezeti változásokat okoz ez a folyamat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.b. Rajzolja le a nemesítés hőmérséklet - idő diagramját! Tüntesse fel a jellemző 

szövetszerkezeteket is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.c. Milyen esetekben érdemes felületi hőkezelést alkalmazni térfogati helyett? Mi ennek az 

oka? 
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4.a. Írja le a hidegalakítás következményeit! Mekkora hőmérsékletig beszélünk 

hidegalakításról? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.b. Hogyan hat az alakítási sebesség változása az alakítási szilárdságra? Diagramon 

ábrázolja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.c. Ismertesse a hengerlés behúzási feltételét! Válaszát ábrával illusztrálja! 
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5.a. Állítsa sorrendbe a spirálvarratos, hosszvarratos és a varratnélküli csöveket teherbírásuk 

szerint! Válaszát magyarázza meg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.b. Elemezze az S355J2 anyagjelölést! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.c. Elemezze az X10CrNi18-10 anyagjelölést! Milyen mechanikai tulajdonságról ad ez a jelölés 

tájékoztatást? 
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6.a. Milyen mechanikai tulajdonságok változnak meg a finomszemcsés szövetszerkezettel? 

Miért?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.b. Ábrával illusztrálja a nemesített nagyszilárdságú acélok gyártástechnológiáját! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.c. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a nemesített nagyszilárdságú acélok alkalmazása?  
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KORSZERŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy – kr4) 
Követelmények 

 
– A tantárgy órakimérete: 2+1, a - k 
– A félév elismerésének (aláírás, gyakorlati jegy) feltételei: 

Az aláírás feltételei 
 Előadások rendszeres látogatása 
 Az évközi zárthelyi sikeres teljesítése az alábbiak szerint 
 Az előírt zárthelyi min. 50%-os (elégséges) teljesítése, vagy 
 Sikertelen (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén a pótzárthelyi min. 50%-

os (elégséges) teljesítése, 
Nem pótolható az aláírás (végleges aláírás megtagadás) 
 Az előírt zárthelyi és a pótzárthelyi mindegyikének elmulasztása esetén 

– Zárthelyi dolgozatok száma és időtartama:  
A félév során kettő kötelező zárthelyit íratunk 
 Tervezett időpont: 11. oktatási hét, időtartama: 60 min 
 Az értékelés módja: 1-5 osztályzattal az alábbi pontozással 

1: 0…<50%; 2: 50…<60%; 3: 60…<70%; 4: 70…<80%; 5: 80…100% 
– Félévközi feladatok száma: –  

 kiadás időpontja (naptári hét) : – 
 beadás határideje (naptári hét): – 
 értékelés módja: –-  

– Mérési feladatok száma: – 
 jegyzőkönyvek beadási határideje (naptári hét): – 
 jegyzőkönyvek értékelésének módja: – 

– Zárthelyi dolgozatok, feladatok, mérések pótlásának lehetősége. 
 A sikertelen, (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén pótzárthelyi lehetőséget 

biztosítunk a 14. oktatási héten  
– A gyakorlati jegy kialakításának (kiszámításának) módja:  

 A zárthelyik eredményei és a félévközi munka alapján. 
– A vizsga letételének és értékelésének módja: 

 - 
– Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet: 

 Kötelező  tankönyv: Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológi-
ák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 143-352 

 Ajánlott irodalom: Balogh, A., Lukács, J., Török, I. (szerk): Hegeszthetőség és a hegesz-
tett kötések tulajdonságai: Kutatások járműipari acél és alumíniumötvözet anyagokon, 
Miskolc, Magyarország : Miskolci Egyetem (2015) , 324 p. ISBN: 9789633580813 

 Ajánlott irodalom: Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Bu-
dapest, 2007. p.:895 

 

Miskolc, 2019. február 11. 

 
 Dr. Kuzsella László Dr. Gáspár Marcell 
 előadó előadó  
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Logisztikai mérnöki mesterszak (MSc), nappali tagozat GEMTT007ML 

KORSZERŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy - kr3) 
(annotáció) 

 

Elsődleges alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegze-
tes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű 
öntészeti eljárások. Az öntött termékek tulajdonságai és tervezési irányelvei. A 
műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. A képlékenyalakítás elvi alapjai. Hideg és me-
leg kohászati és alkatrészgyártó alakítások. A hegesztés elméleti alapjai. A legfonto-
sabb ömlesztő- és sajtolóhegesztő eljárások. A hegesztéssel rokon termikus vágó- és 
kötőeljárások. A gépészmérnöki gyakorlat hőkezelései. Hő- és anyagtranszport. Izzítá-
sok. Szilárdság- és keménységnövelő hőkezelések. Szívósságnövelő hőkezelések. Fe-
lületi rétegek tulajdonságmódosítása termikus, fizikai és vegyi eljárásokkal. Nanotech-
nológia. 

 

Kötelező irodalom 
Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tan-
könyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p. 1-352 

 
Ajánlott irodalom 

 
Ajánlott irodalom: Balogh, A., Lukács, J., Török, I. (szerk): Hegeszthetőség és a he-
gesztett kötések tulajdonságai: Kutatások járműipari acél és alumíniumötvözet anyago-
kon, Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem (2015), 324 p. ISBN: 9789633580813 
 
Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Budapest, 2007. 
p.:895 
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Logisztikai mérnöki mesterszak (MSc), nappali tagozat GEMTT007ML 

KORSZERŰ  ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK (2+1; a gy – kr4) 
(előadástematika) 

 

1. alk Alakadási és alakítási technológiák. Elsődleges alakadó technológiák. Porkohászat 
(P/M). Porgyártás. Keverés. Alakadás sajtolással. Zsugorítás. Befejező műveletek. 
Jellegzetes P/M termékek: fémek, kerámiák, kompozitok. Öntéstechnológia. Az 
alakadás szabadsága és korlátai. Öntőeljárások csoportosítása. Öntés homokformába. 
Mintakészítés. Formázás. Öntés. Öntvénytisztítás. Modern formaanyagok és formázó 
eljárások. Nyomásos öntés. Az öntvénytervezés sajátosságai. 

2. alk A gépipari hőkezelés elméleti alapjai. Hőmérséklet-idő diagramok. Newton törvény. 
A hőkezelő eljárások osztályozása: térfogat és céltulajdonság alapján. Térfogati és fe-
lületi hőkezelés. Lágyítások: austenitesítés nélkül és austenitesítéssel. Nem lágyítás 
célzatú izzító eljárások. Keménységnövelő hőkezelések. Folyamatos hűtésű edzés. 
Edzési feltételek. Az edzés hűtési művelete (CCT diagram). Az edzettség mértéke. 
Tömeghatás, edződő térfogat. Felületi edzés. Megeresztés: LTT és HTT. Szívósság-
növelő hőkezelések. Nemesítés. Austemperálás. Normalizálás. 

3. alk Az acélok jelölési rendszere és csoportosítsa. Korszerű nagyszilárdságú acélok. Ter-
mikus kötő- és vágóeljárások. A hegesztés definíciója, a hegesztőeljárások csoporto-
sítása, kódolása. Széles körben alkalmazott, főként kézi ömlesztőhegesztő eljárások: 
SWI. Elvük, előnyeik, hátrányaik, gépi berendezésük, hegesztőanyagaik, gazdaságos 
alkalmazási lehetőségeik. Széles körben alkalmazott, gépesítésre alkalmas 
ömlesztőhegesztő eljárások: VFI. FH. Elvük, előnyeik, hátrányaik, gépi berendezé-
sük, hegesztőanyagaik, gazdaságos alkalmazási lehetőségeik. Gépesítés és numerikus 
szabályozás. 

4. alk A hegesztés rokoneljárásai. Hegesztő forrasztás. Keményforrasztás. A keményfor-
rasztás folyamata. Forraszanyagok. Alkalmazási terület. A keményforrasztott kötés 
tulajdonságai. Lágyforrasztás. A legismertebb sajtolóhegesztő eljárások. A sajtolóerő 
szerepe. Felülettisztítás. Lemezek, rudak és csövek ellenálláshegesztése. Pont-, du-
dor-, vonal- és fóliás vonalhegesztés. Modern hegesztőeljárások. Sugárhegesztések: 
elektronsugár- és lézersugárhegesztés. Alkalmazási lehetőségek. A kötés minőségét 
befolyásoló körülmények. Alumínium ötvözetek csoportosítása. Korszerű alumíni-
umötvözetek a járműiparban. Zárthelyi dolgozat. 

 

 

Miskolc, 2019. február 11. 

 

 

 

 Dr. Kuzsella László Dr. Gáspár Marcell 
 előadó előadó 
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