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Tantárgy feladata és célja:
A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a nanotechnológia alapvető módszereivel. Ehhez
elengedhetetlenül fontos, hogy a hallgatók tisztában legyenek a Kolloidkémiai alapokkal, ezért a kurzus egyik
célja ezen ismeretek átadása. Ehhez áttekintjük a diszperz rendszerekre vonatkozó legfontosabb törvényeket,
szabályokat. A megismerendő technológiák elméleti alapjai és gyakorlati megalapozása mellett ismertetésre
kerülnek a nanodiszperz rendszerek jellemzésére használható módszerek.
A diszperz rendszerek, jellemzőik. A határfelületiek típusai, jellemzőik. A nanodiszperziók
jelentősége, gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeik. Folyadék-folyadék határfelületek tulajdonságai, a
mikroemulziók képződése, nanorészecskék szintézise mikroemulziókban. Fém nanorészecskék előállítása
mikroemulziókban. Az alkalmazható redukálószerek. Fém nanorészecskék mérete és optikai tulajdonságai
közötti összefüggés. Nanodiszperziók szintézisében használt felületvédő anyagok szerepe. Kinetikailag
ellenőrzött nanorészecske szintézisek. Folyadék-szilárd határfelületek jellemzése. Funkcionális
nanorészecskék szintézisének alapjai. Nanodiszperziók előállítása mechanikai módszerekkel. A
nanodiszperziók részecskeméret eloszlásának meghatározásának módszerei.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: AT1, KT1
Ismeri nanoanyagok előállításának technológiáit.
képesség: AK9, KK8
attitűd: AA, KA1
autonómia és felelősség: AF1, KF1
Tantárgy tematikus leírása:
Előadás témái:
1. Kolloidkémiai alapok, a diszperz rendszerek
áttekintése, jellemzőik I.
2. Kolloidkémiai alapok, a diszperz rendszerek
áttekintése, jellemzőik II.
3. Folyadék-folyadék, folyadék-szilárd, szilárd-gáz és
folyadék-gáz határfelületek
4. Nanorendszerek, bevonatok, porok előállítása gőz
fázisból
5. Nanorészecskék előállítása redukciós módszerekkel
6. Fém illetve fém-oxid nanorészecskék előállítása
vizesközegű szol-gél technológiával
7. Nanorészecskék előállítása nem-vizes közegű szolgél technológia alkalmazásával
Karbon nanoszálak szintézise
9. Fém, fémoxid nanoszálak szintézise
10. Habok, porózus anyagok előállítása
11. A nanodiszperziók vizsgálati módszerei
12. A nanodiszperz rendszerek műszaki alkalmazásai
13. A
nanodiszperz
rendszerek
anyagmérnöki
alkalmazásai

Gyakorlat:
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A féléves feladatok prezentálása, konzultáció
Félévközi számonkérés módja:
Féléves feladat beadása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése6:
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok)
Szóbeli vizsgán ad számot a hallgató. A vizsgajegy 100%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján, a
következő ponthatárok szerint alakul ki: 0- 60 % elégtelen, 61-70 % elégséges; 71-80% közepes; 81- 90%
jó; 91-100% jeles.
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Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV)
Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
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Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
4
Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
6
Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú (1-5), b:
háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.)
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