
 

 

TANTÁRGYPROGRAM 

 

SZAKOK:  Járműmérnöki BSc 

  

TAGOZAT: Nappali  

Minden szakirány  

További szakok, szakirányok, ahol a tantárgyat azonos kódszámmal EKVIVALENS 

tárgyként oktatják (eltérő lehet a javasolt tanrendi hely, a tantervben elfoglalt hely (törzsanyag, vagy választható), 

az oktatási félév): Gépészmérnöki BSc 

 

A tantárgy tantervi címe: 

Fémtan, anyagvizsgálat 

Az oktatásért felelős tanszék: 

Anyagtudományi és Technológiai 

 

A tantárgy kódja: 

NGB_AJ025_1 

 

Tantárgy ekvivalencia 
Ekvivalens tárgy(ak) kódja(i): 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Dr. Hargitai Hajnalka 

 

Érvényesség (max): 

 

A tantárgyprogramot készítette: 

Dr. Hargitai Hajnalka 

 

Dátum: 

2013. 09. 01. 

 

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában: 

Az anyagtudomány és anyagvizsgálat tárgyköréhez kapcsolódó tantárgy a mechatronikai 

mérnöki ismeretek megalapozását szolgálja.  

 

2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága: 

A tantárgy témaköreiben kiemelt hangsúlyt kap a fémek, polimerek és kerámiák szerkezeti 

felépítésének, a fémes anyagok kristályszerkezetének, tulajdonságainak bemutatása, az 

ötvözetekben végbemenő egyensúlyi és nem-egyensúlyi átalakulási folyamatok leírása, 

továbbá az anyagtulajdonságok minősítésére használatos legfontosabb módszerek, és a 

mikroszerkezet tervszerű megváltozatására hivatott korszerű, döntően hőkezelési eljárások 

ismertetése. 

 



 

 

3. Tantárgyi jellemzők: 

Oktatott félévek száma:  KREDITPONT: 4 

Javasolt tanrendi hely Félévi követelmény Oktatási félév 

 

2. félév (tavaszi) vizsga folyamatos 

számonkérés 

ötfokozatú 

beszámoló 

háromfokozatú 

beszámoló 
Páros páratlan Mindkettő 

Törzsanyag X     X  

Kötelezően választható        

Szabadon választható        

HETI ÓRASZÁM 

kontakt óra konzultációs óra önálló hallgatói munkaóra 
Elmélet gyakorlat labor   

2 1 1 

Előtanulmányi feltételek (legfeljebb 3 tantárgy, vagy egy modul):  

 

 

 

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva: 

 Az anyagok csoportosítása. Fémes anyagok, polimerek, kerámiák, kompozitok, 

legfontosabb tulajdonságai. Az atomok kapcsolódási lehetőségei, a kötéstípus hatása az 

anyag tulajdonságaira. Fémek kristályszerkezete.  

 Rácsrendezetlenségek, rácshibák típusai. Rugalmas és képlékeny alakváltozás értelmezése. 

Diszlokációk szerepe a képlékeny alakváltozás folyamatában, alakítási keményedés 

jelensége. Az ötvözet fogalma, ötvözetek típusai. A halmazállapot és fázisátalakulás 

fogalma. Az átalakulás hajtóereje és sebessége. Nyomás és hőmérséklet hatása az 

átalakulási folyamatra. Allotrópia, diffúzió, kristályosodás és újrakristályosodás fogalma. 

 Színfémek és kétalkotós ötvözetek kristályosodása, fázisátalakulásai lehűlés folyamán. 

Fázis, szabadsági fok, egyensúlyi rendszer, Gibbs-féle fázisszabály értelmezése. Fázisok 

típusai. Egyensúlyi fázis-átalakulások, homogén és heterogén szövetszerkezet kialakulása. 

Kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramjainak alaptípusai.  

 Vas-karbon kétalkotós ötvözetrendszer. A metastabil Fe-Fe3C egyensúlyi diagram 

elemzése, jellemző fázisok és szövetelemek. A stabil Fe-C rendszer egyensúlyi diagramja. 

Acélok és öntöttvasak. 

 Az anyagvizsgálat célja, anyagvizsgálati eljárások osztályozása, és alkalmazási területei. A 

szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai. A mechanikai jellegű igénybevételek fajtái, 

konstrukciós és méretezési elvek. Szilárdság fogalma, szilárdság és alakíthatóság 

kapcsolata.  

 Mechanikai anyagvizsgálati eljárások: szakító, nyomó, hajlító vizsgálat. Keménységmérési 

eljárások. Acélok szilárdsága, keménysége, kopásállósága, alakíthatósága. 

 Anyagkárosodási folyamatok és osztályozásuk. Károsodás mértékének értelmezése, az 

anyaghiba fogalma, fajtái, veszélyesség megítélésének szempontjai. A törés folyamata, az 

állapothatározók hatása az anyag viselkedésére. Ridegtörés elkerülésének lehetőségei, a 

töréssel szembeni ellenálló-képesség minősítése.  

 Ismétlődő igénybevétel hatása, kifáradás. 

 Roncsolásmentes vizsgálatok.  

 Egyensúlyi és nem-egyensúlyi átalakulási folyamatok Átalakulások folyamatok acélokban 

hevítés folyamán. Ausztenitesítés során végbemenő szimultán átalakulási folyamatok. 



Szemcsenövekedés és durvulás. Egyensúlyi átalakulási folyamatok acélokban 

ausztenítesítést követő hűtés közben. Izotermikus C-görbék értelmezése, alapvető típusai. 

Az ausztenit-bomlás kinetikája, diffúziós és martenzites típusú átalakulások 

jellegzetességei. 

 Különféle acélok folyamatos lehűlésére vonatkozó C-görbéi. Nem-egyensúlyi fázisok 

(bénit, martenzit) képződése, és ezek tulajdonságai.  

 Ötvözés, hidegalakítás, és hőkezelés alkalmazásának lehetőségei a mikroszerkezet 

tervszerű megváltoztatására. Térfogati hőkezelési eljárások legfontosabb változatai. 

Acélok lágyítása, normalizálása, edzése, nemesítése. 

 

Kötelező irodalom:  

 Előadás ppt anyagok az előadó honlapján 

 Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret, SZIF-UNIVERSITAS Kft. Kiadó és Üzletág, 

Győr, 1999. 

 Csizmazia Ferencné dr. Anyagvizsgálat elektronikus jegyzet SZE Elektronikus jegyzettár 

 Csizmazia Ferencné dr. Fémtan multimédiás jegyzet SZE elektronikus jegyzettár 

 Csizmazia Ferencné dr.: Hőkezelés, Kézirat, Győr, 2003 (interneten elérhető) 

 

Ajánlott irodalom:  

 Bagyinszki Gyula - Kovács Mihály: Gépipari alapanyagok és félkészgyártmányok. 

ANYAGISMERET. Tankönyvmester Kiadó Budapest, 2001. 

 Bagyinszki Gyula - Kovács Mihály: Gépipari alapanyagok és félkészgyártmányok. 

GYÁRTÁSISMERET, Tankönyvmester Kiadó, Budapest 2002. 

 Komócsin Mihály: Gépipari anyagismeret COCOM Kiadó Kft. Miskolc 2002. 

 

Értékelés módja: 

A félévvégi aláírás feltétele: 

 Az előírt laboratóriumi gyakorlatok teljesítése, a jegyzőkönyvek elkészítése. 

 2 alkalommal a megadott időpontban zh megírása és mindkettő min 41%-os teljesítése. 

 

A vizsga osztályzat kialakítása: 

 Írásbeli vizsgadolgozat 

 

Győr, 2013. szeptember 1. 

 Dr. Hargitai Hajnalka 

 egyetemi docens 

 Tantárgyfelelős 


