
TEMATIKA 

Korszerű anyagok és anyagválasztás, GEMTT 301M című tárgyhoz 

 

Oktatási 

hét 

Dátum Tematika 

1. 2019. 09. 12. Az anyagok mikroszerkezete és a tulajdonságok kapcsolata, korlátok, kutatási 

irányok. Az anyagszerkezet, anyagminőség és az összetétel vizsgálat módszerei. 

2. 2019. 09. 19. Az anyagok mechanikai tulajdonságai I. Szilárdság, kifáradás, kopás. 

3. 2019. 09.26. Az anyagok mechanikai tulajdonságai II. Szívósság, hőállóság. Technológiai 

tulajdonságok. 

4. 2019. 10. 03. Anyagválaszték: Korszerű, nagyszilárdságú acélok. Szilárdságnövelési 

módszerek részletezése, km anyagállandó ismertetése. 

5. 2019. 10. 10. Anyagválaszték: Szerszámacélok. Korszerű nemvas fémek és ötvözeteik. 

6. 2019. 10. 17. Anyagválaszték: Korszerű műszaki kerámiák és polimerek.  

7. 2019. 10. 24. Anyagválaszték: Kompozitok. 

8. 2019. 10. 31. Az anyagválasztás alapelvei, befolyásoló tényezői, koncepciói. Az 

anyagválasztás kérdései, lehetőségei, megvalósítása. Zárthelyi dolgozat. 

9. 2019. 11. 07. CES program bemutatása, esettanulmányok. 

10. 2019. 11. 14. CES program alkalmazása. 

11. 2019. 11. 21. Különleges alkalmazások: Korrózióálló anyagok, vizsgálati lehetőségek. 

12. 2019. 11. 28. Különleges alkalmazások: Biokompatibilis és orvostechnikai anyagok, 

vizsgálatuk és alkalmazási lehetőségeik. Pótzárthelyi dolgozat. 

13. 2019. 12. 05. Különleges alkalmazások: Elektronikai és erőművi alkalmazásokban használt 

anyagok. 

14. 2019. 12. 12. Anyagválasztás – kritikus gondolkodás alkalmazása. 

 

 

 

Miskolc, 2019. szeptember 6. 

Dr. Koncsik Zsuzsanna 

egyetemi docens, tárgyjegyző 



KÖVETELMÉNYEK 

Korszerű anyagok és anyagválasztás, GEMTT 301M című tárgyhoz 

 

- TANTÁRGY ÓRAKIMÉRETE: 2 ea. + 1 gy. 

- FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK (ALÁÍRÁS) FELTÉTELEI:  

o a tanrendi órák legalább 50%-án való részvétel, és 

o a zárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a maximálisan szerezhető 

pontszám 50%-át, vagy 

o a pótzárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a dolgozat 

pontszámának 50%-át. 

- NEM PÓTOLHATÓ AZ ALÁÍRÁS: 

o a HKR 50. § - ának (5) bekezdése szerint, a hiányzások igazolása az 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet általános rendjének 

megfelelően történik; 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK SZÁMA ÉS IDŐTARTAMA:  

o egy, 50 perc 

o időpontja (naptári hét): 8. oktatási hét (44. naptári hét) 

o értékelés módja: pontozás. 

- FÉLÉVKÖZI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- MÉRÉSI ÉS GYAKORLÁSI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK, FELADATOK, MÉRÉSEK PÓTLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: 

o egy alkalommal, a 12. oktatási héten (48. naptári héten) 

- GYAKORLATI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK (KISZÁMÍTÁSÁNAK) MÓDJA: nincs 

- A VIZSGA LETÉTELÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: 

o írásbeli és szóbeli vizsga, osztályzat; 

o a félévi munka beszámítása a vizsgajegybe (HKR 50. § (2) bekezdés) az 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet általános rendjének 

megfelelően történik. 

- TANKÖNYV, JEGYZET, OKTATÁSI SEGÉDLET: 

o William D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering an Introduction, 

John Wiley&Sons, Inc. 2007. 

o Dr. Béres-Csolák-Kováts: Anyagválasztási útmutató és példatár, Műszaki 

Könyvkiadó, 1982. 

o Artinger-Kator-Ziaja: Új fémes szerkezeti anyagok és technológiák, Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1974. ISBN 9631006298 

o Interneten elérhető előadás vázlat 

 

Miskolc, 2019. szeptember 6. 

 

 Dr. Koncsik Zsuzsanna 

egyetemi docens, tárgyjegyző 



TEMATIKA 

Korszerű anyagok és anyagválasztás, GEMTT 301ML című tárgyhoz 

 

Dátum Tematika 

2018. 09. 20. Az anyagok mikroszerkezete és a tulajdonságok kapcsolata, korlátok, kutatási 

irányok. Az anyagszerkezet, anyagminőség és az összetétel vizsgálat módszerei.  

2018. 10. 11. Anyagtulajdonságok: a legfontosabb mechanikai tulajdonságok; speciális 

követelmények. Technológiai tulajdonságok. 

2018. 11. 22. Anyagválaszték: korszerű fémek, nemfémes anyagok és kompozitok. 

2018. 12. 13. Az anyagválasztás alapelvei CES program bemutatása, anyagválasztási 

esettanulmányok. 

 

Miskolc, 2019. szeptember 6. 

Dr. Koncsik Zsuzsanna 

egyetemi docens, tárgyjegyző 



KÖVETELMÉNYEK 

Korszerű anyagok és anyagválasztás, GEMTT 301ML című tárgyhoz 

 

- TANTÁRGY ÓRAKIMÉRETE: 4 konzultációs időpont: 16 előadás 

- FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK (ALÁÍRÁS) FELTÉTELEI:  

o a zárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a maximálisan szerezhető 

pontszám 50%-át, vagy 

o a pótzárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a dolgozat 

pontszámának 50%-át. 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK SZÁMA ÉS IDŐTARTAMA:  

o egy, 50 perc 

o időpontja (naptári hét): előre egyeztetett időpontban 

o értékelés módja: pontozás. 

- FÉLÉVKÖZI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- MÉRÉSI ÉS GYAKORLÁSI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK, FELADATOK, MÉRÉSEK PÓTLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: 

o egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban 

- GYAKORLATI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK (KISZÁMÍTÁSÁNAK) MÓDJA: nincs 

- A VIZSGA LETÉTELÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: 

o írásbeli és szóbeli vizsga, osztályzat; 

o a félévi munka beszámítása a vizsgajegybe (HKR 50. § (2) bekezdés) az 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet általános rendjének 

megfelelően történik- 

- TANKÖNYV, JEGYZET, OKTATÁSI SEGÉDLET: 

o William D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering an Introduction, 

John Wiley&Sons, Inc. 2007. 

o Dr. Béres-Csolák-Kováts: Anyagválasztási útmutató és példatár, Műszaki 

Könyvkiadó, 1982. 

o Artinger-Kator-Ziaja: Új fémes szerkezeti anyagok és technológiák, Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1974. ISBN 9631006298 

o Interneten elérhető előadás vázlat 

 

Miskolc, 2019. szeptember 6. 

 

Dr. Koncsik Zsuzsanna 

egyetemi docens, tárgyjegyző 



Miskolci Egyetem Név:….…...……………………. 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Neptun kód:…………………… 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 

 

Vizsga dolgozat 

Korszerű anyagok és anyagválasztás című tantárgyból 

(Gépészmérnök Szak, MSc, GEMTT301 M-L) 

2018/2019. tanév, 1. félév 
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1.a) Sorolja fel az acélok szilárdságnövelési lehetőségeit! Melyik szilárdsági jellemző értékét 

növeljük a szilárdságnövelés során? (6p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b) Jellemezze röviden a TRIP acélokat! (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

1.c) Milyen típusai vannak a finomszemcsés szerkezeti acéloknak? (4p) 

 

 



2.a) Ismertesse az alumínium ötvözetek tulajdonságait és alkalmazási lehetőségeit! (9p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b) Milyen problémák lépnek fel az alumínium ötvözetek hegesztése során? (5p) 

 

 

 

3) Melyek a szerszámanyagokkal szemben támasztott általános követelmények? (8p) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Osztályozza a kerámiákat és adja meg szerkezeti felépítésének jellegzetességeit! (8p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ítélje meg az alábbi állításokat! Az állítás mellett az igaz vagy a hamis mezőbe tegyen „x” 

jelet! (5p) 

 IGAZ HAMIS 

A polimerek fémeket is helyettesítő műszaki anyagok lehetnek a nagy 

szilárdság/súly arány, kiváló alakíthatóság, jó vegyi ellenállás miatt. 

  

A monomer a polimer reakcióképes ismétlési egysége, vagyis 

felszakított kettős kötéseket tartalmaz. 

  

A hőre lágyuló polimerek szilárdságának jellemző tartománya: 500-

1000 MPa. 

  

A hőre keményedő polimerek makromolekuláris szerkezete lineáris 

vagy rövid elágazásokat tartalmazó. 

  

A hőre lágyuló polimerek szilárdságát a másodlagos kötések 

biztosítják. 

 

  

  



6.a) Milyen feladatok végrehajtására alkalmazunk mikroszkópokat? (6p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.b) Nevezzen meg olyan anyagvizsgálati módszereket, amelyekkel az anyagok kémiai 

összetétele megadható! (4p) 

 

 

 

 

 

7. Adja meg a következő fogalmak jelentését! (10p) 

kompozit: 

 

 

duplakompozit: 

 

 

hibridkompozit: 

 

 

mikrokompozit: 

 

 

nanokompozit: 
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Vizsga dolgozat
Korszerű anyagok és anyagválasztás című tantárgyból

(Gépészmérnök Szak, MSc, GEMTT301 M-L)
2018/2019. tanév, 1. félév

Összesen
70

1.a) Sorolja fel az aeélok szilárdságnövelési lehetőségeit! Melyik szilárdsági jellemző értékét
növeljük a szilárdságnövelés során? (6p)
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1.e) Milyen típusai vannak a finomszemesés szerkezeti acéloknak? (4p)
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2.a) Ismertesse az alumínium ötvözetek tulajdonságait és alkalmazási lehetőségeit! (9p)
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2.b) Milyen problémák lépnek fel az alumínium ötvözetek hegesztése során? (5p)
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3) Melyek a szerszámanyagokkal szemben támasztott általános követelmények? (8p)
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4. Osztályozza a kerámiákat és adja meg szerkezeti felépítésének jellegzetességeit! (8p)
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5) Ítélje meg az alábbi állításokat! Az állítás mellett az igaz vagy a hamis mezőbe tegyen "x"
jelet! (5p)

IGAZ HAMIS
A polimerek fémeket is helyettesítő műszaki anyagok lehetnek a nagy yszilárdság/súly arány, kiváló alakíthatóság, jó vegyi ellenállás miatt.
A monomer a polimer reakcióképes ismétlési egysége, vagyis

Xfelszakított kettős kötéseket tartalmaz.
A hőre lágyuló polimerek szilárdságának jellemző tartománya: 500-

X1000 MPa.
A hőre keményedő polimerek makromolekuláris szerkezete lineáris
vagy rövid elágazásokat tartalmazó. 'x
A hőre lágyuló polimerek szilárdságát a másodiagos kötések
biztosítják. X



6.a) Milyen feladatok végrehajtására alkalmazunk mikroszkópokat? (6p)
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6.b) Nevezzen meg olyan anyagvizsgálati módszereket, amelyekkel az anyagok kémiai
összetétele megadható! (4p)
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7. Adja meg a következö fogalmak jelentését! (lOp)
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