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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

 

Tantárgy neve: 

KOMPLEX TERVEZÉS 

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT352ML 

Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 

Műszaki Anyagtudományi Kar,  

Fémtani, Képlékenyalakítási és 

Nanotechnológiai Intézet 

Tantárgyelem: MSc 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár 

Javasolt félév: 4. félév Előfeltétel:  

Óraszám/hét:
 
10 óra gyakorlat Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 4 Tagozat: MSc levelező 

 

A tantárgy feladata és célja: 

A kurzus célja a hallgatók felkészítése a diplomamunka sikeres megírására. 

 

A tantárgy tematikus leírása: 

A tantárgy feladatai: Egy tervezési feladat önálló megoldása oktató irányításával. A feladat 

irodalomkutatásból, annak feldolgozásából, valamint kísérletek elvégzéséből áll. Félév 

végén a hallgató egy előadás során prezentálja a szemeszterben kidolgozott munkáját, amit 

írásos formában is bead. 

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

 

A tantárgy felvételének előfeltétele:  

 

Oktatási módszer: Konzultáció az irodalomkutatással és az éppen aktuális kérdésekkel 

kapcsolatban projektorral, illetve táblánál.  

 

Félévközi számonkérés módja, követelmények: 

Az órákon való aktív részvétel, mely során a hallgató beszámol a projektjével 

kapcsolatban. 

 

Az aláírás feltételei a félév során: 

Az előírt gyakorlatok 70%-nak teljesítése 

 

A tantárgy lezárásának módja: gyakorlati jegy 

 

Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  
A gyakroalti jegy az írásos féléves feladat és a prezentáció alapján számítandó 40-60%-os 

súlyozással.  

A gyakorlati jegy az alábbiak szerint alakul a teljesítmény függvényében: 

<35%: elégtelen 

35%-53%: elégséges 

54%-70%: közepes 

71%-83%: jó 

84%-100%: jeles 

 
 



Oktatási segédeszközök  

Tábla, színes kréta, számítógép és videoprojektor. 

 

Kötelező irodalom: 

 

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

2. Gácsi Zoltán, Simon Andrea, Pázmán Judit: Fémkompozitok, Miskolci Egyetem, 

2011. 

3. ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and Microstructures 

4. ASM Handbook, Vol. 10, Materials Characterization 

5. ASM Handbook, Vol. 21, Composites 

 

Ajánlott irodalom:  
 

1. Gácsi Zoltán, Sárközi Gábor, Réti Tamás, Kovács Jenő, Csepeli Zsolt, Mertinger 

Valéria: Sztereológia és Képelemzés. WellPRess-PHARE. Miskolc, 2001. 

2. Gácsi Zoltán, Simon Andrea, Pázmán Judit: Fémkompozitok, Miskolci Egyetem, 

2011. 

3. ASM Handbook, Vol. 4, Heat Treating 

4. ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and Microstructures 

5. ASM Handbook, Vol. 10, Materials Characterization 

6. ASM Handbook, Vol. 21, Composites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

Komplex tervezés 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév tavaszi félév 

 

Anyagmérnök MSc, 4. félév 

 

 

 
Előadás témája 

1. Feladatok kiosztása. 

2. Irodalomkutatással kapcsolatos konzultáció. 

3. A tervezési feladat jegyzőkönyvének leadása és a feladat szóbeli prezentációja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MINTA FÉLÉVES FELADAT ÉS PREZENZÁCIÓ 

Irodalmimátrix
Sor- 

szá

m

Publikáció 

jellemző adatai 

(ki írta, hol jelent 

meg)

Cím/téma Anyag 

előállítási  

módszer

Szerkezet 

vizsgálata

Vizsgálat célja Megállapítások

1 Atidel Ghorbel, 

Mohieddine 

Fourati, Jamel 

Bouaziz; Tunisia 

2008

Mikroszerk

ezeti 

átalakulása 

és fázis 

transzform

ációja  

eltérően 

szinterelt 

kaolin por 

sajtolásokn

ak

4 különböző 

eredetű kaolin 

vizsgálata (K1, 

K2, K3, K4), 

porsajtolással 

előkészítve

XRD; NMR; 

SEM; DTA és 

TGA

Kaolin mikroszerkezeti 

átalakulása hőkezelés közben 

és hatása a megjelenő csillám 

fázisnak és kvarcnak a 

kiégetett terméknek az égetett 

tömörödésén

SEM->kaoloinit részeknek átlagos 

átmérője 2µm K1, K2 K3-ban; 5µm K4-

ben; ábra->pikkelyes, réteges szerkezet, 

XRD-> kvarc szennyező mindegyikben, K4-

ben a fő szennyező, K1 és K2 kisebb 

muszkovitot tartalmaz K3 illitet mutat. 

Ezt az NMR vizsgálat is alátámasztja, 

miszerint nem a kaolinit az egyetlen 

ásvány. XRD, MAS-NMR, SEM alapján az 

összetétele K1:kaolinit, muszkovit; K2: 

kaolinit, muszkovit és kvarc; K3: kaolinit, 

illit és kvarc; K4: kaolinit és kvarc. 

Porsajtolt minták szinterelése, hűtése, 

utána XRD, SEM, NMR vizsgálat. A 

domináns ásvány, a kaolin, de mellette 

tartalmaznak kül-ő mennyiségben más 
2 Kaolin 

felhasználá

sa

kaolin fontos 

tul.-ai, 

reprezentatív 

fizikai értékek

felhasználás: papír (opacitás, 

szemcseméret és fényesség 

közötti összefüggés); festék; 

kerámiák (XRD-TGA görbe); 

radír; műanyagok (töltőanyag 

15-60%-ig); tinta; katalizátorok 

(katalitikus átalakító méhsejt); 

üveggyapot; portland cement; 3 Archeológi

ai kerámia 

minták 

vizsgálata

kaolinról álatlános ismertető

4 L. Besra , D.K. 

Sengupta a, S.K. 

Roy, India 1999

Rész 

tulajdonság

ok és ezek 

hatásai a 

kaolin 

dehidratác

óján, kalcit 

és kvarc 

szuszpenzi

ók

Kaolin 

előkészítés 

nélkül, kalcit és 

kvarc 

pofástörőben 

és kúpos 

törőben majd  

malomban-

>55µm alatti 

szemcseméret

porozitás, pH 

hatása, XRD, 

SEM

Kaolin, kalcit és kvarc  rész 

tulajdonságainak hatása, 

szűrésen való szóródás és 

víztelenítési tuladonságaik.

Mindhárom szuszpenzió függ:  

részecskeméret és eloszlása, a 

részecskék gömbölyűsége, vízvisszatartó 

kapacitás, variáció a szórási 

tulajdonságokban.

5 J. Dubois a,), M. 

Murat a, A. 

Amroune a, X. 

Carbonneau a,R. 

Gardon a, T.S. 

Kannan, France, 

India,1998

Különböző 

kristályoss

ágú 

kaolinok 

magas 

hőm-i 

karboredu

kciója

jól 

kristályosodott 

kaolin: ANG, 

rosszul 

kristályosodott 

kaolin:FON, 

kémiai 

összetétel 

adott és 

tulajdonságaik 

is a kapott 

helyről

XRD-> 

kristályosodá

si hőm 

megállapítása

, és fázisok 

azonosítása, 

SEM-> SiCw 

kialakukása; 

EDX-> 

terméken 

kémiai 

összetétel

Kristályok keletkezése, 

karbon/kaolin arány 

változtatásával

ANG: függ a kísérleti körülményektől 

karboredukciónál a keletkező 

tűkristályok; FON: karboredukcióra nem 

válaszolt. Egyik esetben sem használtak 

katalizátort. VLS-típusú mechanizmus 

irányításnál a kristályok növekedtek. A 

kristály terület növekedett az emelkedő 

reakció hőmérséklettel és karbon 

tartalommal a nyers keverékben. 

6 K. Rissa a,∗, T. 

Lepist¨o a, K. 

Yrj¨ol, Finland, 

2005

Kaolin 

tartalom 

hatása a 

szerkezete

n és 

funkcionáli

s tul-ai a 

vizesalapú 

bevonaton

vízbázisú 

bevonat festve: 

kaolin 

(97%<2µm) és 

aprított 

kalcium-

karbonát 

(90%<2µm) 

keverékéből. A 

festék keverék 

kaolin tartalma 

változtatva: 

20%, 40%, 60% 

majd 80%.

XRD->kaolin 

orientáció a 

bevont 

felületen; 

SEM-

>növekvő 

kaolin 

tartalommal 

nő a bevonat 

porozitása, a 

bevonattal 

ellenkező 

oldlai 

ábárkon 

szemléltetve; 

TEM-> kaolin 

Papírlemez bevonatolása 

kaolin és kalcuim-karbonát 

keverékkel->kaolin tartalmo 

hatása a morfológiára és a 

bevonatok fényessége

Az orientációs szám csökken és így a 

kaolin részek orientációja javul a kaolin 

tartalom növekedésével. A fényesség és 

a helyi orientációk közötti összefüggés 

nem lineáris a kaolin tartalom 

növekedésével. A fényességi értékek 

magasabbak és az orientációs szám és a 

felületi érdesség értékek alacsonyak gépi 

irányítáásal, mint keresztirányban. Habár 

nincs hatása a kaolin aránynak a felszíni 

érdesség értékre.

 



Prezentáció 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



Miskolc, 2017. február 06. 

 

 

_________________________ ______________________ 

 

        Dr. Gácsi Zoltán     Dr. Mertinger Valéria 

        Egyetemi tanár          Intézetigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 


