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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

Tantárgy neve: 

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE 

 

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT254BL 

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 

Műszaki Anyagtudományi Kar,  

Fémtani, Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: szakirány (BSc) 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár 

Javasolt félév: 4. félév Előfeltétel: Fémtan I.(MAKFKT225B) 

Óraszám/hét:
 
10 óra előadás Számonkérés módja: aláírás-vizsga 

Kreditpont: 2 Tagozat: BSc levelező 

 

A tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja a fémötvözetek és a fém-kompozitok hőkezelésével kapcsolatos ismeretek 

oktatása. 

 

A tantárgy tematikus leírása: 

Az alumínium ötvözetek jellemzése. Az alumínium ötvözőinek csoportosítása. Az 

alumínium ötvözetek hőkezelése. Réz és alumínium ötvözetek nemesítése: homogenizálás, 

edzés, megeresztés. Diffúziós vagy homogenizáló izzítás. Újrakristályosító izzítás. 

Feszültég csökkentő hőkezelés. Fém-kompozitok előállítási lehetőségei. Öntészeti 

módszerek, permetezéses anyag felhordás. Szemcsés kompozitok színterelése. Szálas 

kompozitok előállítása infiltrációs módszerrel. 

 

A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 

 

A tantárgy felvételének előfeltétele: Fémtan I. (MAKFKT225B) 

 

Oktatási módszer: szóban, táblánál, krétával. 

 

Félévközi számonkérés módja, követelmények: 

 

Az aláírás feltételei a félév során: 

Az előadásokon való részvétel. 

 

A tantárgy lezárásának módja: aláírás + vizsgajegy 

 

Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  
Kollokvium. Az értékelés 100%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik. A 

vizsga érdemjegye a következő ponthatárok alapján alakul: 0-40 % elégtelen, 41-60 % 

elégséges, 61-72% közepes, 73-86% jó, 87-100% jeles. 

 

 

Kötelező irodalom: 

1. Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. 

2. Bárczy Pál: Fémötvezetek fémtana, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 

3. Charlie R. Brooks: Nonferrous Alloys, ASM, Metals Park, Ohio, 1982. 
 
 



Ajánlott irodalom:  
1. Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000. 

2. Bárczy Pál: Fémötvezetek fémtana, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 

3. Charlie R. Brooks: Nonferrous Alloys, ASM, Metals Park, Ohio, 1982. 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Fémötvözetek hőkezelése 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév tavaszi félév 

 

 

 

 

Hét Előadás témája 

1. 

Az alumínium jellemzése, tulajdonságai, az alumínium ötvözetek felhasználási 

területei. 

Az alumínium ötvözőinek csoportosítása: a tulajdonságokra való hatás, a 

vegyületképzésre való hajlam, valamint az oldhatóság (olvadék, ill. szilárd 

állapotban) szempontjából. 

Alumínium ötvözettípusok: színfém minőségek (ötvözetlen alumínium), szilárd 

oldatos ötvözetek, nemesíthető ötvözetek. 

Többfázisú (öntészeti) alumínium ötvözetek. Az öntés alkalmával létrejövő 

szövetszerkezet jellemzése. 

A hidegen alakított alumínium ötvözetek megújulása és újrakristályosodása. 

2. 

Alumínium ötvözetek hőkezelésekor kialakuló szövetszerkezet: 

homogenizáláskor lejátszódó folyamatok (a kialakuló szövetszerkezet jellemzése) 

Alumínium ötvözetek hőkezelésekor kialakuló szövetszerkezet: heterogenizálás 

során kialakuló szövetszerkezet jellemzése 

Alumínium ötvözetek hőkezelésekor kialakuló szövetszerkezet: lágyítás során 

lejátszódó folyamatok (a hidegen alakított alumínium ötvözetek megújulása és 

újrakristályosodása) 

Az alumínium ötvözetek nemesítő hőkezelése. 

A kompozitok fogalma, előnyös tulajdonságai. A kompozitok alkalmazási 

lehetőségei, felhasználási területeik. 

3. 

Szálas kompozitok előállítási lehetőségei. Szálas kompozitok előállítása 

infiltrációs módszerrel. 

Részecske erősítésű kompozitok előállítási módjai. Fémkompozitok 

csoportosítása a második fázis morfológiája alapján, valamint az előállítás módja 

szerint. 

Fémkompozitok előállítása öntészeti módszerrel. 

Fémkompozitok előállítása porkohászati technológiával. 

 

 

 

 



3. MINTA ZÁRTHELYI 

 

A tárgyból nincs zárthelyi dolgozat. 

 

 

 

4. VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

Vizsgatételek Fémötvözetek hőkezelése tantárgyból 
 

1. Az alumínium jellemzése, tulajdonságai, az alumínium ötvözetek felhasználási 

területei. 

2. Az alumínium ötvözőinek csoportosítása: a tulajdonságokra való hatás, a 

vegyületképzésre való hajlam, valamint az oldhatóság (olvadék, ill. szilárd állapotban) 

szempontjából. 

3. Az alumínium ötvözetek csoportosítása az egyensúlyi fázisdiagramok típusai szerint.  

4. Alumínium ötvözettípusok: alakítható alumínium ötvözetek (ötvözetlen alumínium, 

szilárd oldatos ötvözetek, nemesíthető ötvözetek). 

5. Alumínium ötvözettípusok: többfázisú (öntészeti) alumínium ötvözetek. Az öntés 

alkalmával létrejövő szövetszerkezet jellemzése. 

6. Homogenizáláskor lejátszódó folyamatok (A kialakuló szövetszerkezet jellemzése.) 

7. Heterogenizálás során kialakuló szövetszerkezet jellemzése. 

8. Lágyítás során lejátszódó folyamatok. (A hidegen alakított alumínium ötvözetek 

megújulása és újrakristályosodása.) 

9. Az alumínium ötvözetek nemesítő hőkezelése. 

10. Al-Si öntészeti ötvözetek „nemesítése”. (Az eutektikum második fázisának 

módosítása.) 

11. A kompozit fogalma, előnyös tulajdonságai. A kompozitok alkalmazási lehetőségei, 

felhasználási területeik. 

12. Fémkompozitok csoportosítása: a második fázis morfológiája alapján, valamint az 

előállítás módja szerint. 

13. Fémkompozitok előállítása öntészeti módszerrel. 

14. Fémkompozitok előállítása porkohászati technológiával. 
 
 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 

A vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 

 

 

 

Miskolc, 2017. február 06. 

 

 

_________________________ ______________________ 

 

Dr. Gácsi Zoltán Dr. Mertinger Valéria 

          Egyetemi tanár                 Intézetigazgató 


