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OKTATÁS CÉLJA 

A hallgatók által korábban tanult anyagismeret, anyagvizsgálat, 

gyártástechnológia, valamint a kapcsolódó tárgyak ismereteinek rendszerbe 

foglalása. A megszerzett tudás felhasználásával képesek lesznek a különböző 

megmunkálási technológiáknál alkalmazható szerszámok anyagainak, 

valamint hőkezelésének megválasztására, megtervezésére. 

 

 

TANTÁRGY TARTALMA 

A hallgató kötelezettségei: 

- a félév során a tárgyal kapcsolatos hírekről informálódni, melyek elérhetőek 

a www.sze.hu/~dogossy honlapon és a moodle rendszerben, 

- a practing, praktikant, erasmus vagy egyéb egyéni tanrendes hallgató 

köteles legkésőbb a 3. oktatási hétig a tantárgy oktatóinak jelezni 

(személyesen vagy e-mailben) egyéni tanrendi szándékát és egyeztetni 

kötelezettségeit, amennyiben ezt elmulasztja az aláírás megtagadáshoz 

vezet, 

- a moodle kurzust felvenni legkésőbb a 3. oktatási hét végéig (péntek 

12:00), a felvételhez szükséges információk és jelszavak a második oktatási 

héten, az előadáson kerülnek kihirdetésre, 

- a tananyaghoz kapcsolódó témából 5-10 oldalas irodalmi összefoglaló 

készítése, és feltöltése a 12. oktatási hét végéig (péntek 12:00) word 

dokumentum vagy pdf file formátumban, a formai követelmény a 

szakdolgozat formai követelményeivel megegyező. 

 

Előtanulmányi követelmény: nincs 

 

Bemeneti követelmény: 

A hallgató ismeri 

 a szerkezeti anyagok jellemző tulajdonságait, és meghatározási módszereit, 

 a fémek és polimerek gyártástechnológiáit, 

 a fémek szabványos jelölés rendszereit, 

 a fémek és polimerek anyagvizsgálati módszereit, 

 a fémek tulajdonság módosítási lehetőségeit. 

  



Képzési kimenet (Tudás (T) valamint Képesség (K) kompetenciák): 

A kurzust sikerrel elvégzett hallgató az alábbi ismeretek értő alkalmazójává 

válik. 

T1 Megismeri a különböző szerszámtípusokat, és a rájuk ható 

igénybevételeket.  

T2 Megismeri a különböző szerszámanyagokat és tulajdonságaikat. 

T3 Megismeri az ötvözőelemek hatását a különböző szerszámanyagok 

tulajdonságaira. 

T4 Megismeri a különböző szerszámanyagok hőkezelési eljárásait. 

A kurzust sikerrel elvégzett hallgató képes 

K1 meghatározni, hogy milyen típusú igénybevételek hatnak a különböző 

szerszámokra, 

K2 kiválasztani és megindokolni adott követelményeknek eleget tevő 

szerszámanyagot, 

K3 kiválasztani és megindokolni egy adott anyagú szerszám hőkezelését, 

K4 kiválasztani és megindokolni egy adott anyagú szerszám 

felületkezelését. 

 

A félév módszertani ütemezése: 

- a félév során heti 1x2óra tantermi gyakorlat lesz tartva a félévi időbeosztás 

szerint. 

 

A félév időbeosztása, tartalmi ütemezése: 

 

Modul, 

kimenet 

Okt.

hét 

Gyakorlat (B102 terem) 

Csütörtök 17:10 – 18:50 

A 

T1, T2, T3, 

K1, K2 

1. -  

2. Tantárgyi követelmények, ütemterv ismertetése. A 

szerszámtípusok és igénybevételük.  

3. Ötvözők hatása a szerszámanyagok 

tulajdonságaira. 

4. A szerszámanyagok és jellemzőik I. 

(szerszámacélok, gyorsacélok) 

5. A szerszámanyagok és jellemzőik II. (keményfémek, 

kerámiák, kompozitok, bevonatos 

szerszámanyagok) 

 6. - 

 7. I. zárthelyi dolgozat 

B 

T4, K3, K4 

8. Hőkezelés I. 

9. Hőkezelés II. 

10. Felületkezelés, bevonatolási módszerek. 

 11. II. zárthelyi dolgozat 

 12. - 

 13. - 

 14. Feladatok értékelése 

 



 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

 

Aláírás feltétele: 

- min. 70%-os megjelenés és aktív részvétel a tantermi gyakorlatokon, 

- a zárthelyi dolgozatok megírása, 

- irodalmi összefoglaló leadása a moodle rendszerben a megadott 

szempontok és határidők szerint. 

 

Értékelés módja: folyamatos számonkérés 

- a zárthelyi dolgozatok egyenként maximálisan 15 pont értékűek, 

- az irodalmi összefoglaló maximálisan 20 pont értékű, 

- az érdemjegy a ZH-k és az irodalmi összefoglaló pontjainak összege 

alapján, az alábbi táblázat szerint: 

0-49%  elégtelen (1) 

50-64%  elégséges (2) 

65-79%  közepes (3) 

80-89%  jó (4) 

90-100% jeles (5) 

 

A hallgatók által készített írásos munkák, adatgyűjtés és prezentációk a Kar 

szellemi tulajdonát képezik és oktatási célokra a későbbiekben szabadon 

felhasználhatóak. 

Plágium: (az a hallgató plágiumot követ el, aki részben vagy egészben 

sajátjaként mutatja be más szellemi alkotását) 

Plágium – különösen az írott beadandó feladatok esetén – az Egyetem 

szabályaiba ütközik és nem elfogadható: az akadémiai tisztesség megsértése 

a kurzusról történő kizárást és fegyelmi eljárást vonhat maga után.  
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- Dr. Pálmai Zoltán, Dévényi Miklós, Szőnyi Gábor: Szerszámanyagok, Magyar 

Vas-és Acélipari Egyesülés és Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991 
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