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Tantárgy feladata és célja:
Alumínium ötvözetek hőkezelési példáin keresztül bemutassa a hőkezelések során végbemenő átalakulások
szimulációinak lehetséges megoldásait. A kurzuson a hallgatók átismétlik az alumínium ötvözetek lágyulása
és a nemesítése közben végbemenő folyamatokat, a fomalyatok során bekövetkező tulajdonságváltozásokat.
Átismétlik a folyamatok kinetikáját. Azonosítják a kinetikai leírásban megjelenő technológiai paramétereket,
a kemence tulajdonságainak, a hőkezelés sajátosságainak fegyelembe vételét. Megismerik a kinetikai
leírásokat, a kinetikai egyenletek anyagi minőségtől függő paramétereinek meghatározását mérési adatokból,
a mérési eredmények ilyen célú feldolgozását. Az elkészült kinetikai modell validálását elvégzik.
Megismerik a numerikus módszerek alkalmazását a kinetikai modell alkotásában és a szimuláció
elkészítésében. A klasszikus numerikus kezelésen túl megismerik a nem konvencionális számítási eljárások
alkalmazását a modell alkotásban és a szimulációk elkészítésében.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: KT1, KT3, KT9
képesség: KK1, KK2, KK3, KK6, KK8, KK9, KK11
attitűd: KA4
autonómia és felelősség: KF1
Tantárgy tematikus leírása:
téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

gyakorlat
A modellezés és szimuláció fogalma, a tulajdonságbecslő és a mikroszerkezeti szimulációk
tulajdonságai, alkalmazási területei
A hőmérséklet időbeli változásának megismerése, a hőkezelő berendezés modellezése,
hővezetési problémák megoldásának alapjai
Hővezetési problémák megoldása véges differencia módszerrel, véges elem módszer
alkalmazása, a hőkezelő berendezés modellezésének bonyolultsága
Hőkezelés közben végbemenő átalakulási folyamatok kinetikája, a kinetikai egyenletek
anyagfüggő állandóinak meghatározása izoterm és folyamatos hevítési kísérletek alapján
Lágyító hőkezelés tulajdonságbecslő szimulációja
Lágyító hőkezelés mikroszerkezeti szimulációja
Diffúziós folyamatok közelítő megoldása, folyamatos kiválás szimulációja
Diffúziós folyamatok numerikus megoldása, folyamatos kiválás szimulációja véges differencia
módszerrel
Sejt automata alkalmazása a lágyító hőkezelések szimulációjában
Sejt automata alkalmazása a folyamatos kiválás szimulációjában
Szimulációk ellenőrzése, beépítése technológia tervező rendszerekbe
A modellezés és szimuláció fogalma, a tulajdonságbecslő és a mikroszerkezeti szimulációk
tulajdonságai, alkalmazási területei
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13.
Egyéni feladat konzultáció
14.
Egyéni feladat bemutatása
Félévközi számonkérés módja:
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:
Az aláírás feltételei a félév során: Gyakorlatok 100 %-os teljesítése, egyéni feladat elkészítése és bemutatása.
A tantárgy lezárásának módja: Beszámoló, egyéni feladat bemutatása.
50 % egyéni feladat értékelése + 50 % évközi teljesítmény. A félévközi teljesítmény értékelésekor az egyéni
feladat előrehaladása során annak minőségét értékeljük. Az elégséges szintű feladatmegoldás során a hallgató
követi a gyakorlati útmutatást, és az alapján építi fel a szimulációját. A jeles szintű évközi teljesítmény során
a hallgató a feladatmegoldás során mélységében feldolgozza a vonatkozó szakirodalmat, és a
szakirodalomban található előremutató megoldásokat szerepelteti szimulációjában. Az egyéni feladat
értékelésekor a szimuláció készültségi foka és részletessége szolgál az eredmény meghatározás alapjául.
Elégséges egyéni feladat esetén a szimuláció a tanult kinetikai egyenletek alapján validáltan számolja a
tulajdonságok változását. Jeles egyéni feladat szimulációja tetszőleges hőkezelő berendezésre adaptálható és
a tulajdonságváltozásokon kívül egyéb, például mikroszerkezeti információkat is szolgáltat.
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