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Klasszikus szilikátipari termékek –  
       „high-tech” anyagrendszerek 

    NFSZ 

 
  ( + speciális területek ...) 

 

ANYAGMÉRNÖKSÉG 



 Kémiai összetétel meghatározása nedveskémiai- és 

műszeres analitikai vizsgálatokkal 

 - CHNS analizátor (Carlo-Erba 110)  

 - XRF (Philips MiniPal4)  

 - UV/VIS spektrofotométer (PERKIN-ELMER)  

 



 Fázisösszetétel meghatározása röntgendiffrakciós, 

derivatográfiás módszerrel (minőségi-, mennyiségi 

elemzés, feszültségmérő egység, hevítéses röntgen-

kamrás vizsgálat)   

 - röntgendiffraktométer (Philips PW 3710)  

 - derivatográf (Q-1500 D MOM)  

 



 Mikroszerkezeti vizsgálatok elektronmikrosz-
kóppal, mikro-elemanalízissel kiegészítve, ill. nagy 
mélységélességű, nagy felbontású fénymikrosz-
kóppal 

  - pásztázó elektronmikroszkóp (Philips XL30) 

  - ultrafelbontású fénymikroszkóp (KEYENCE) 

 

  



 Anyagrendszerek speciális jellemzőinek (olvadási 
sajátságok, viszkozitás, hőtágulás, keménység, 
szín, stb.) meghatározása - 1. 

 - hevítőmikroszkópok 2000 °C-ig  (Leitz, Zeitz) 

 - mikrokeménység mérő (Wolpert 402M/VD) 

 - színmérő (Konica Minolta CM3600d) 

 



 Anyagrendszerek speciális jellemzőinek (olvadási 
sajátságok, viszkozitás, hőtágulás, keménység, 
szín, stb.) meghatározása - 2. 

 - lézeres szemcseanalizátor (Fritsch Analysette) 

 - dilatométer 1600 °C-ig (THETA Dilatronic) 

 - viszkoziméter (Brookfield RVDV-II+Pro) 



 Különböző anyagrendszerek szilárdsági 
jellemzőinek (nyomó-, húzó-, hajlító szilárdság) 
meghatározása  

 - szilárdságvizsgáló berendezések   
  Automax5, CONTROLS 

  INSTRON (250 kN) 

 - meleg hajlítószilárdság vizsgáló berendezés 
   NETZSCH, 1000 °C-ig  

 

 



 (Nem csak) hőszigetelő anyagok hővezetési 
tényezőjének meghatározása különböző 
eljárásokkal 

 - NETZSCH HFM 436/3/1 Lambda 
 - C-Therm TCiTM (temperáló kamrával) 



 Két – és háromdimenziós képalkotásra alkalmas 
CT berendezés  

 - Nikon XT H 225 ST 

 

 



Az első felvétel... 





vasmagos  tekercs  
h = 6 mm, Ø = 1,5 mm 







Nem elegendő a kiváló műszeres háttér, a csak  
önmagát szolgáló tudás –  
  SZAKMAI TAPASZTALAT 
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o Az alumínium másodlagos feldolgozása során 
keletkező salakok környezetkímélő hasznosítása 
hulladékmentes technológia kifejlesztésével – 
 Baross Gábor Program  

o Kórházi hulladékfeldolgozó berendezés fejlesztése 
és prototípus építése a Vabeko Kft-nél –  
 GOP pályázat 

o Új faszárítási eljárás kidolgozása a validáláshoz 
szükséges röntgen mérőberendezés és az eljárás 
működését demonstrálni képes prototípus 
kifejlesztésével –  
 GOP pályázat 

 



o Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – 
természetes alapanyagok és hulladékok hasznosí-
tását megalapozó kutatások –  
 TÁMOP pályázat 

o Járműipari felsőoktatási és kutatási 
együttműködés –  
 TÁMOP pályázat 

o Zöld Energia – Felsőoktatási ágazati együtt-
működés a zöld gazdaság fejlesztésére az 
energetika területén –  
 TÁMOP pályázat 

 



 Szupravezető kerámiák 

 Agyagásványok interkalációja – nanocső 
előállítás 

 Műanyag hulladékkal adalékolt betonok  

 Fényforrás hulladékok újrahasznosítása 

 Biokerámiák 

 Geopolimerek 

 Roncsolásmentes szerkezetvizsgálat - CT 



 Facebook: Anyagmérnök – Veszprém 

 http://anyagmernok.hu 

 http://am.mk.uni-pannon.hu  
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