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kommunikációs dosszié 

 

1. TANTÁRGYLEÍRÁS 

A tantárgy/kurzus státusza Heti óraszám NEPTUN – kód: 

választható 2e + 0gy MAKMÖT298N 

MAK anyagmérnök BSc  

 

Számonkérés: 

aláírás- és beszámoló 
Kreditek száma: 

2 

 

Tantárgyfelelős és a tantárgy előadója: Ferenczi Tibor 

 

Intézet/Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet 

 

A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 

Az anyagmérnök alapképzés hallgatói számára választható tárgy 

 

A kurzus célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megszerezzék A Bayer-féle timföldgyártási eljárásból 

származtatható vegyületek nem kohászati célra történő felhasználásának ismereteit, melyek 

birtokában az anyagmérnöki tevékenységet folytatni és irányítani képesek. Ismerjék meg a timföld 

nem-kohászati célokra történő termelésében és magasan feldolgozott, nagyobb szellemi 

munkahányadot beépítő, ezáltal jobban jövedelmező termékekké történő átalakításában rejlő 

lehetőségeket.  

A kurzus leírása: 

Az alumínium-oxid egy csodálatos, rendkívül sajátságos anyag. Hőkezeléssel fizikai és fizikai-

kémiai tulajdonságai (szerkezete, porozitása, fajlagos felülete, a felületaktív csoportok 

milyensége) rendkívül széles skálán változtathatók. Ezáltal az alumínium-oxid képes kielégíteni az 

egyes alkalmazási területek egymástól nagyon különböző igényeit, így egyikévé válhatott a 

világon legelterjedtebben, legszélesebb körben használt anyagoknak. Jelen van az űrkutatásban, de 

találkozhatunk vele a nap minden órájában; ott van a fogkrémben, a falon a festékben, a 

szőnyegpadló hátoldalán, a finom porcelánban a reggeliző asztalon, a papírban az irodában, a 

chippekben a számítógépekben, az autó gyújtógyertyáiban, az ipari berendezésekben, 

kemencékben, reaktorokban 

Bevezetés, a Bayer-féle timföldgyártási eljárás rövid átismétlése. 

Alumínium-hidroxidok és oxidok tulajdonságai,  

Timföld hidrátok,  

Aktív timföldek,  

Kalcinált timföldek 

Olvasztott és szinterelt alumínium-oxid bázisú termékek,  

Alumínium vegyületek 

Zeolitok 

 

Mérési gyakorlatok  

1. sz. laboratóriumi mérési gyakorlat: Porok szemcseméret eloszlásának, sűrűségének és folyási 

sebességének meghatározása különböző hőmérsékleteken kalcinált mintákon. 

Szükséges anyagok és eszközök: kemence, szitasorozat; szabványos egyéb poranalitikai vizsgáló 

berendezések. 



 

2. sz. laboratóriumi mérési gyakorlat: Fluidizációs folyamatok vizsgálata  

laboratóriumi fluidágyas vizsgáló berendezés; nyomásmérő eszközök. 

 

3. sz. laboratóriumi mérési gyakorlat: Szemcsés anyagok fajlagos felületének vizsgálatai. 

BET fajlagos felület mérésére alkalmas készülék; porozitás vizsgáló eszköz,  

 

4. sz. laboratóriumi mérési gyakorlat: Porított anyagok termikus viselkedésének vizsgálata  

Szükséges anyagok és eszközök: Paulik-Erdei termogravimetriás vizsgáló készülék (MOM 

derivatográf).  

 
 

A kreditpontok megszerzésének követelményei: 
A féléves feladat beadása, részvétel mindegyik laborgyakorlaton és sikeres írásbeli ZH alapján (az 

elérhető pontszám min. 50%-ának megszerzése). 

 

Oktatási módszer: 

Előadások, projektor felhasználásával, egyéni feladat megoldások, konzultáció, multimédiás 

oktató videók alkalmazása, laboratóriumi kiscsoportos mérések. 

 

Előfeltételek: 

A tananyag elsajátításához szükséges és feltételezett a műszaki egyetemi természettudományos 

alapképzettség. Ez elsősorban az általános és fizikai kémia, valamint a könnyűfém-metallurgia 

tárgyak ismeretét jelenti. Ezen belül kiemelkedő fontosságú a kémiai reakciók, egyensúlyok, 

anyagszerkezeti (fémtani), anyagátalakulási és anyagátadási folyamatok, valamint az ezekkel 

kapcsolatos termodinamikai és kinetikai fogalmak ismerete.  

 

Oktatási segédeszközök: 
A témákkal kapcsolatos felkészülési anyagok az előadások során kiosztásra kerülnek. 

Elektronikusan elérhető tananyag: ALETTA Alumíniumipari oktatási CD 

 

Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalom:  

 ALETTA Alumíniumipari oktatási CD 

 Horváth Zoltán - Sziklavári Károly - Mihalik Árpád: Elméleti kohászattan, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1986.  

 Könnyűfémek metallurgiája c. tankönyv (Pásztor Gedeon – Szepessy Andrásné – Siklósi 

Péter – Osvald Zoltán, Tankönyvkiadó, Budapest 1991); 

 Powder Metallurgy, Vol. 7, ASM Handbook, 1984. 

 Robert B. Heimann: Classic and Advanced Ceramics, 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & 

Co. KGaA, Weinheim 

 Ceramic Materials: Processes, Properties, and Applications,  Edited by: Philippe Boch, Jean-

Claude Nièpce, 2010 

 SEGAL, D.: Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials: Chemistry of Solid State 

Materials 1, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, ISBN 0-521-35436-6 

 Tamás F.: Szilikátipari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982 

 Klingsberg: Physics and Chemistry of Ceramics 

 Déri Márta: Szilikátkémiai technológia, VE jegyzet 

 Knapp O. - Korányi Gy.: Üvegipari kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964 

 Rawson: Properties and Applications of Glass 

 Uhlmann: Glass. Science and Technology 

 Somodi-Pálffy-Kámori: Finomkerámiaipari technológia, MK, 1984 



 Tamás Ferenc: Szilikátipari kézikönyv, MK, Budapest, 1982. 

 Talabér József: Cementipari kézikönyv MK, Budapest, 1982 

 Déri Márta: Szilikátkémiai technológia, VE jegyzet 

 

Vizsgáztatási módszer: 
Írásbeli Zárthelyi Feladat. 

 

Kell-e jelentkezni a kurzusra: 

Igen, a félév megkezdése előtti héten, NEPTUN rendszeren keresztül. 

 

Értékelés: Az évközi feladatok (írásos és szóbeli beszámolók, részvétel mindegyik 

laborgyakorlaton; 40%) és a vizsga (60%) alapján. A félév során és az írásbeli vizsgán elérhető 

maximális összpontszám százalékában meghatározott gyakorlati jegyek:  > 50% esetén 

elégséges(2); > 65% esetén közepes(3); >75% esetén jó(4;  >85% esetén jeles(5).  

 

A tárgy anyagából félévenként egy zárthelyi feladat megírására kerül sor, melynek tartalma az 

oktatott anyag alapjainak, rendszerének ismeretét ellenőrző kérdésekből és számításokból áll. Az 

eredményes zárthelyi feltétele a megszerezhető összes pontszám több mint 50%-ának 

megszerzése. 

 

A félév során egy önállóan kidolgozott alkalmazástechnológiai témájú fordítási-adatgyűjtési 

feladatról beszámolót kell készíteni és közös hallgatói szemináriumi foglalkozáson ismertetni.  

  

A laboratóriumi foglalkozásokra otthon fel kell készülni, és erről számot kell adni (szóban vagy 

írásban) a mérések megkezdése előtt. 

 

„Minta” ZH feladatsor  

(A feladatsor megoldására rendelkezésre álló idő 120 perc)   

 

1. Soroljon fel legalább 10 a különleges timföld és hidráttermékek tulajdonságainak 

meghatározására szolgáló mérési módszert! 

2. Melyek az alumínium-oxidok és hidroxidok fő csoportjai? 

3. Mi jellemzi a magas hőmérsékletű átmeneti oxidokat az alacsony hőmérsékleten kezelthez 

viszonyítva?  

4. Az Al2O3 melyik tulajdonságai a legfontosabbak a kerámiai felhasználás során? 

5. Milyen eljárással lehet, csökkentett Na2O tartalmú timföldhidrátot előállítani? 

6. Soroljon fel néhány eljárást a Bayer-körfolyamat szervesanyag tartalmának csökkentésére! 

7. Mire használják a timföldhidrátot a padlószőnyegek gyártásánál ? 

8. Beszéljen az átmeneti alumíniumoxidok legfontosabb fizikai tulajdonságairól! 

9. Milyen hőmérséklet tartományban a legnagyobb az alumínium-hidroxid fajlagos felülete 

hőkezelésnél? 

10. Melyek a katalizátorokkal, katalizátor hordozókkal szemben támasztott legfontosabb 

követelmények? 

11. Melyek a nem kohászati célra használt timföldek legfontosabb felhasználási lehetőségei? 

12. Milyen módszerekkel csökkenthető a timföld Na2O szennyezettsége? 

13. Melyek a korund-gyártásra használt timföld minőségi követelményei? 

14. Minek a töltését kompenzálják a kationok a zeolitok csatornáiban és üregeiben? 

15. Kérem fejtse ki, hogy a zeolitok fizikai és kémiai tulajdonságainak meghatározásában mely 

faktorok játszanak döntő szerepet!  

16. A zeolitok mely tulajdonsága szabja meg döntően a molekulák adszorpcióját?  

17. Milyen adatokkal jellemezhető a szemcseméret eloszlás? 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA (ÜTEMTERV, 2013/2014) 

 

Különleges timföldek és hidráttermékek 
Anyagmérnök BSc 

2e + 0gy GY 

2013/2014 tanév tavaszi félév 

 

Munkaprogram 
 

Időpont Előadási és gyakorlati munkaprogram 

TEMATIKA 

1 Tantárgyi program ismertetése, munkavédelmi oktatás, féléves feladatok 

kiosztása, laboratóriumi mérőcsoport beosztás kialakítása 

2 Portechnológiai alapfogalmak (szemcsék jellemzése: szemcsealak, 

szemcseméret, szemcsehalmazok leírása, eloszlások. 

Porok (fém- vegyületporok) fizikai és kémiai tulajdonságainak jellemzése: 

(sűrűség, felületi tulajdonságok, kémiai összetétel, folyási és töltési 

tulajdonságok, stb) 

3 Bayer timföldgyártás elmélete. Lehetséges nem kohászati termék csoportok 

ismertetése. 

4 Timföldhidrátok jellemzése, tulajdonságok felhasználási célok. timföldhidrát 

termékek osztályozása. 

5 Speciális alumínium-hidroxidok előállítása: Alacsony Na2O tartalmú, Fehér, 

Szuperfinom, Őrölt, Felületkezelt timföldhidrátok előállítása. 

6 Az aktív timföldek csoportosítása, tulajdonságai, előállítási technológiája, 

felhasználása. 

7 A kalcinált timföldek csoportosítása, tulajdonságai, előállítási technológiája, 

felhasználása 

8 Alumínium vegyületek csoportosítása, tulajdonságai, előállítási technológiája, 

felhasználása  

9 ZEOLITOK tulajdonságai, előállítási technológiája, felhasználása 

10 Az olvasztott és szinterelt alumínium-oxid bázisú termékek csoportosítása, 

tulajdonságai, előállítási technológiája, felhasználása 

11 Laboratóriumi gyakorlat  

12 Laboratóriumi gyakorlat  

13 Laboratóriumi gyakorlat  

14 ZÁRTHELYI FELADAT, Összegzés, beszámolók, pótlások. 
 

 

Miskolc, 2014. február 10. 

 

 

 Ferenczi Tibor sk     Dr.Kékesi Tamás sk 

            tárgyjegyző, előadó     egyetemi tanár, intézetigazgató 


