
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
A tantárgy kódja: MAKDIM11 

 

A tantárgy címe:      Ultranagy tisztaságú fémek 
Tantárgyfelelős: Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár 

A tantárgy előadói: 

Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár,  

 

Heti óraszám: 

(előadás+gyakorlat) 

2+0 

Kreditek 

száma: 

5 

A tantárgy típusa:       

Szabadon választható 

A tantárgy felvételének előfeltétele: a kari /MAK/ szabályzatban rögzítettek szerinti 

 

 

 

Tantárgyat gondozó intézmény: 

     MISKOLCI EGYETEM 

Kar         MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

Tanszék/Intézet              METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET 

 

A tantárgy célja:  

Alapvető cél a kémiai metallurgia és a fémtechnológia iránt különösen érdeklődő hallgatók 

számára biztosítani a különleges tisztaságú fémek előállítása és felhasználása témakörben 

mélyebb ismeretek és jártasság megszerzését. Az ultranagy tisztaságú fémek a ritkafémek 

kategóriájába tartoznak, melyek értéke nagyságrendekkel nagyobb lehet a közönséges 

tisztaságú változataikénál. A fizikai és mechanikai, sőt bizonyos esetekben a kémiai 

tulajdonságaik is különlegesek. Fontos alapanyagai a modern elektronikai iparnak, de egyéb 

területeken is nélkülözhetetlenek. Ilyen összefüggésben, a hallgatók számára a fejlett ipari 

termelés, valamint a legmagasabb színvonalú technológia területével kapcsolatos hasznos 

tudás átadására törekszünk.  

 

A tantárgy leírása:  

 

A folyamtok és módszerek vizsgálata előtt a különleges tisztaság fogalmát és a tisztasággal 

összefüggő elektromos, fizikai és mechanikai tulajdonságokat kell megismerni a 

hallgatóknak. Továbbá, ilyen fokon már jelentős nehézség a megfelelő kimutatási módszerek 

biztosítása. Ezért részletesen foglalkozunk a fémek tisztaságának vizsgálatára alkalmas 

műszeres analitikai módszerek sajátosságaival. Ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a 

globális tisztaság jellemzésére alkalmas indirekt fizikai vizsgálati módszereknek. Fontos 

szempont a tisztaság és a kristályszerkezet hatását értelmezni az elektromos vezetőképesség 

vonatkozásában.  

 

Elméleti oldalról közelítve vizsgáljuk az első közelítésben fontos, nagy tömegben hatékony 

fémolvadék tisztító eljárások szelektív reakcióit. Ide tartozik az elérhető tisztaság 

termodinamikai vizsgálata. Különös figyelmet fordítunk a nagy tisztaság elérésére is alkalmas 

elektrolitos fémtisztításra, az egyensúlyi viszonyok és a gyakorlati körülmények között 

megvalósítható folyamatokra. Vizsgálni kell az elektródfolyamatok egyensúlyi viszonyait és a 

polarizáció, illetve egyéb tényezők katód tisztaságát befolyásoló hatásait. Bemutatásra 

kerülnek a különleges elektrolízises tisztító technikák.  

 



A katódosan kinyerhető fém tisztaságát erősen befolyásolja az oldat tisztasága. Ezért 

vizsgáljuk a vizes oldatok tisztítását. Ennek érdekében tárgyaljuk az oldott ionok szerkezetét, 

stabilitását és elválasztását. Meghatározzuk a nedves közegű eljárásokat megalapozó 

oldatkémiai egyensúlyokat. Foglalkozunk a hagyományos precipitációs és ioncserés 

módszerekkel. 

 

Az ultranagy tisztaság elérése érdekében felhasználható a kloridos komplexek szelektív 

képzési és elválasztási technikái. Jellemezzük az anioncserés egyensúlyokat és a különleges 

oldattisztító eljárásokat. Meghatározzuk az ioncserés elválasztások minőségi jellemzőit.  

 

A fémek nagyfokú tisztítására alkalmas fizikai módszerek. A vákuumos és frakcionált 

kristályosításon, illetve elektrotranszporton alapuló tisztító berendezések jellemzői.  

 

 

Követelmények:  

 

Oktatási módszer: előadások, számpéldás gyakorlatok és laboratóriumi mérések, szakmai 

tanulmányutak. 

 

Oktatási segédeszközök: számítógép, projektor, laboratóriumi felszerelések és infrastruktura. 

 

Az aláírás feltétele:  - Az előadások és a gyakorlatok legalább 60% -án aktív jelenlét. 

   - A záró Zh elfogadható szintű teljesítése. 

A tárgy vizsgája írásbeli minimumfeladatot követően szóbeli.  

 

Vizsgáztatási módszer: 

Számpéldás feladatok, illetve egyéni féléves írásbeli feladatok és szóbeli vizsga. 

 

Értékelés: 

40%-ban az írásbeli feladat és 60%-ban a vizsga eredménye alapján 

 

 

Tantárgyi program 

 

1. hét 

Ea: A különleges tisztaság fogalma és a tisztasággal összefüggő elektromos, fizikai és 

mechanikai tulajdonságok jellemzése. A fémtisztítási módszerek elvi jellemzése és 

csoportosítása.  

 

2. hét 

Ea: A fémek tisztaságának vizsgálatára alkalmas műszeres analitikai módszerek 

sajátosságainak összehasonlítása.  

 

3. hét 

A globális tisztaság jellemzésére alkalmas indirekt fizikai vizsgálati módszerek. A tisztaság és 

a kristályszerkezet hatása a vezetőképességre. A Matthiessen-törvény és alkalmazása a 

tisztaság megítélésében. 

 

4. hét 



Ea:. A fémolvadékok különleges tisztítása szelektív reakciókkal. A tisztítási reakciók 

lehetőségének megítéléséhez szükséges termodinamikai alapfogalmak és módszerek. Az 

elérhető tisztaság termodinamikai vizsgálata.  

 

5. hét 

Ea: A termodinamikai adatbázisok és szoftverek (HSC-Chemistry, Factsage) használata. A 

fémolvadék tisztításra alkalmas szelektív reakciók vizsgálata termodinamikai számításokkal 

és szimulációval.  

 

6. hét 

Ea: Az elektrolitos fémtisztítást lehetővé tevő egyensúlyi viszonyok és a gyakorlati 

körülmények között megvalósítható folyamatok. A katód tisztaságát befolyásoló hatások. 

Különleges elektrolízises tisztító technikák. 

 

7. hét 

Ea:. Redox egyensúlyok és elektródpotenciálok. Az elektrolitos raffinálás folyamatai. A 

polarizáció hatása. Az oldható anódos elektrolízis jellemzői.  

 

8. hét 

Ea: Az oldott ionok szerkezete, stabilitása és elválasztása. A nedves közegű eljárásokat 

megalapozó oldatkémiai egyensúlyok meghatározása. Hagyományos precipitációs és 

ioncserés módszerek. 

 

9. hét. 

Ea: A fémvegyületek oldhatósága és hidrolízise. Pourbaix-diagramok. Precipitációs 

folyamatok egyensúlyainak számítása.  

 

10. hét 

Ea:.Nedves közegű elválasztás-technika. Az oldott ionok szerkezete és egyensúlyai. 

Hagyományos és modern oldattisztítási folyamatok kémiai alapjai. 

 

11. hét 

Ea: Komplex ionok képződése és stabilitása kloridos közegben. Fémoldatok anioncserés 

tisztításának elve. Anioncserés elválasztások. 

 

12. hét 

A kloridos komplexek képződési egyensúlyai és szerepük a nedves közegű ionos elválasztás-

technikában. Anioncserés egyensúlyok és különleges oldattisztító eljárások. Az ioncserés 

elválasztások minőségi jellemzői. 

 

13. hét 

Ea: A fémek nagyfokú tisztítására alkalmas fizikai módszerek. A vákuumos és frakcionált 

kristályosításon, illetve elektrotranszporton alapuló tisztító berendezések jellemzői.  

 

14. hét 

Záró ZH. 
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