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A kurzus tipusa Óraszám/hét Kreditek száma 

ELŐADÁS 2+0 K 2 

 

 

 

Tárgyjegyző és előadótanár:  Dr. Károly Gyula, Prof.emeritus 

Tanszék : Műszaki Anyagtudományi Kar 

                  Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

 

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 

Az anyagmérnök BSc-képzés nappali tagozatán a Fémelőállítási és öntészeti szakirányon 

tanulók számára kötelező tárgy 

 

A kurzus célja:  

A hallgatók megismerkednek -technológiától függetlenül- az acélgyártás során lejátszódó 

legfontosabb metallurgiai folyamatok törvényszerűségeivel, sajátosságaival. 

 

A kurzus leírása: 

Az acélgyártás 4 fázis: a fémolvadék, a salak, a gáztér és a tűzálló falazat egymásra hatásában 

lejátszódó fizikai-kémiai folyamatokból áll. E négy fázis közül elsősorban az olvadékfázis és 

a salakfázis egymásra hatásában lejátszódó          folyamatokat fizikai-kémiai 

törvényszerűségek vezérelik. A fizikai-kémiai alapfogalmak tisztázása a Fizikai-kémia tárgy 

feladata, ezek közül csupán a legfontosabbakat kell itt ismételnünk és rögzítenünk, a 

specialitásokat megértenünk. Azért, hogy az olvadék és a salakfázis közötti folyamatok 

érthetőek lehessenek, előbb részletesebben meg kell ismernünk az acélgyártás salakjainak 

jellemző tulajdonságait, szerkezetét, a fémolvadékok sajátosságait, s ezek után lehet sorra 

venni a kísérő-, ötvöző- és szennyező elemek reakcióit. Az acélgyártás elméletének 

tanulmányozása nem nélkülözheti az acélok gáztartalmának ismeretét sem, hiszen ennek 

szabályozottsága jelentős felhasználói igény. 

 

A kreditpont megszerzésének követelménye: 

A szemeszter befejezte előtt egy félévközi zárthelyi sikeres megírása, beszámoló. 

 

Oktatási módszer: 

Írásvetítő és power-pointos vetítés és tábla melletti előadás 

 

Előfeltételek: 

Fizikai-kémiából sikeres vizsga 

 

Kötelező szakirodalom: 

− Károly Gy: Acélmetallurgia alapjai, Digitális jegyzet. 2012. 

− www.steeluniversity.org, 

http://www.steeluniversity.org/
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− Kékesi Tamás: Kémiai metallurgia, Digitális jegyzet. 2014. 

 

Ajánlott szakirodalom: 

− Horváth Z- Sziklavári K- Mihalik Á: Elméleti kohászattan, Tankönyvkiadó Bp. 1974 

− Simon S- Károly Gy: Acélkohászattan I. Tankönyvkiadó Bp.1983 

− Szegedi J: Acélgyártás I. Tankönyvkiadó Bp. 1976 

 

Vizsgáztatási módszer : 

Zárthelyi eredményes megírása után szóbeli beszámoló 

Írásbeli számonkérés pontozása: 

− 0-50 %: elégtelen, 

− 51-60 %: elégséges, 

− 61-70 %: közepes, 

− 71-80 %: jó 

− 81-100 %: jeles 

 

 

Kell-e jelentkezni a kurzusra? 

Igen, a regisztrációs héten, a NEPTUN-ban 

 

Értékelés : 

A szorgalmi időben mutatott eredmény 
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2. TANTÁRGYTEMATIKA 

 

1. hét Az acélok fogalma, jellemzői, osztályozásuk 

 

2. hét  Az acélgyártás rövid története 

 

3. hét Az acélgyártás fizikai-kémiai alapjai, az acélgyártás fontosabb termodinamikai és 

reakciókinetikai összefüggései 

 

4. hét    A fémes és nemfémes elemek oldódásának termodinamikai összefüggései a vas 

két- ill. többalkotós rendszereiben 

             A fémes olvadékfázis fizikai-kémiai jellemzése 

 

5-7. hét  Az acélgyártás salakjai ( a salakok legfőbb alkotói, a salakok szerepe, a salakok 

képződése, a salakok fizikai-kémiai tulajdonságai, a salakok osztályozása 

 

8-10. hét  A fémfürdő oxidációja során könnyen oxidálódó elemek (C, Si, Mn, P) reakciói 

 

11. hét  Az acél kéntelenítése 

 

12. hét  Az acélok dezoxidálása 

 

13.hét  Félévközi zárthelyi 

 

14.hét  Az acélok gáztartalma 
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3. MINTA ZÁRTHELYI 

 

Megválaszolandó kérdések: 

 

1. A salakok szerepe, legfontosabb tulajdonságai 

 

2. A bázikus oxidáló ill. redukáló salakok összetétele 

 

3. A ΔG
0
 = f(T) összefüggések a Mn, Si, P, C oxidációjára vonatkoztatottan, s az abból 

levonható tanulságok 

 

4. A foszfortalanítás részreakciói, bruttóreakciója, s az ezekből levonható ta- 

nulságok 

 

5. A kéntelenítés elve 

 

6. A kicsapásos ill. diffúziós dezoxidáció fizikai-kémiai alapelvei 

 

 

 

A feladatsor megoldására rendelkezésre álló idő 30 perc, ezt követően az előadáson 

együttesen összegezzük a megoldás részleteit.  

A megoldás mindegyike előadáson elhangzott anyag, ennek leírása Pendrive-on a tanszékről 

beszerezhető.    

Minden kérdés 1-5 közötti érdemjeggyel értékelhető (az előadó részéről az óra után), aláírást 

az kaphat, aki legalább elégségesre (≥50 %, azaz több, mint 15 pont) megírja zárthelyiét. 

 

 

4. Vizsgakérdések, vizsgáztatás módja 

 

A félévközi zárthelyi -a gáztartalom szabályozásával kiegészülve - a tananyagot teljesen 

felöleli. Ezért a vizsga elején elkészítendő vizsgazárthelyi –amely azonos a félévközi 

zárthelyivel- jó tükör a hallgató felkészültségéről. Ezt követően ugyanezen kérdésekből a 

vizsgázó részéről  húzott két tétel részletesebb szóbeli kifejtése ad alapot a vizsgaeredmény 

kialakítására.  

 

5.Egyéb követelmények 

 

Nincs. 

 

 

 


