
Faanyagismerettan

Németh Róbert

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067

Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható 
e-learning és tudástár létrehozása

Nyugat-magyarországi Egyetem



GSPublisherEngine 0.0.100.17

GSPublisherEngine 0.0.100.17

A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő néven, ami egymástól függetlenül is értelmes 
tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a 
diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, létrehozott 
tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott 
metaadatokat (pl. fénykép készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a „fordított osztály” (flipped classroom) vagy a 
MOOC (massive open online courses) nyílt videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki 
tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, valamint szabadon használhatja a mások 
által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított 
„jegyzetek” akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan változó, változtatható képekből, videókból és 
3D modellekből felépített dinamikus rendszer. Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja 
a tananyagoknak és magának az oktatásnak a fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A 
videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a 
mai, felgyorsult világ megköveteli. 

tudasfelho.hu

http://tudasfelho.hu
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Kondratyev
A gazdaság ciklikus
fejl désének elve: ciklusok, a
hosszú hullámok elmélete

Kulcsfontosságú innovációk új
társadalmi és gazdasági
fejl dési fázisokat
kezdeményeznek

(1892–1938)
szovjet–orosz közgazdász



A gazdaság ciklikus fejl désének elve: ciklusok, a hosszú
hullámok elmélete
Kulcsfontosságú innovációk új társadalmi és gazdasági
fejl dési fázisokat iniciálnak

Nanotechn.,
Regenerative
Energien,
Gesundheit
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http://astro1.panet.utoledo.edu/~khare/sustainability/die
rden-paper-1.html
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Energetika, pl:
Hidrogéntechnológia
forradalma: Al + Ga



Cerium a leggyakoribb "ritka földfémek.„ egyike. Felhasználják a gépjárm vek katalizátoraiban és egyéb
környezetszennyezés-ellen rz  berendezésben. Segít csökkenteni a kén-oxid kibocsátást, javítja az égés
tökéletességét.



Neodymium legfontosabb területe a mágnes gyártás, mivel hihetetlenül er s mágneses mez vel rendelkezik.
Mobiltelefonok, számítógépek és hangszórók nem léteznének neodímium mágnesek nélkül. A miniat r motorok fontos
alapanyaga.



Holmium rendelkezik a legnagyobb mágneses er vel, használják orvosi- és fogorvosi lézerekben és nukleáris
szabályozó rudakban.



Dysprosium mágneses tulajdonsága miatt hasznos anyag bizonyos lézerek, üzemanyag-befecskendez k
dízelmotorok, CD-k, és más különböz  adattároló alkalmazásokhoz..



Thulium az egyik legritkább és legdrágább a "ritkaföldfém" . Egyedülálló tulajdonságai teszik ideálisá lézeres
sebészeti eszközök készítéséhez.



Yttrium felhasználása els sorban piros LEDekben és szupravezet kben.



Europium kulcsfontosságú összetev je speciális lézereknek, és felhasználják Down-szindróma sz réséhez.



Erbium egy ezüstösen fehér fém, mely használható fotográfiai sz r kben, napszemüvegben, ékszerekben.
Fontos eleme az optikai er sít knek és az optikai kommunikációs rendszereknek.
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Mercedes bels  elemek Hemp Car Ford
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Miért újratermelhet  nyersanyagok
(Biogén)?

• Vásárlók döntése
– Vev k egyre inkább figyelnek a környezetvédelmi

kritériumokra.
– Vev k környezetbarát termékeket akarnak, melyek könnyen

ártalmatlaníthatók,  újrahasznosíthatók, komposztálhatók .
– Vev k ma már „elviselik” a magasabb árat az öko-

termékekre
– Válság hatása ennek ellenkez jét is kiválhatja…



Újratermelhet  nyersanyagokból számos hasznos termék el állítható.
Használatuk védi a környezetet és támogatja a helyi mez -, és
erd gazdálkodást.



Természetes rost-kompozitok -
Autóipar

Trabant 601
Karosszéria
kompletten
természetes
roster sítés 
kompozitból.



Természetes száler sítés  kompozit
- Autóipar



Természetes száler sítés  kompozit
- Autóipar

Kartámasz - Fiat



Természetes száler sítés  kompozit
- Autóipar

AUDI
Ajtó bels  burkolata
Kenderszáka + PE



Miért újratermelhet  nyersanyagok
(Biogén)?

• Újratermelhet  nyersanyagok és
energiák az ipar számára

• Az ipar ki akarja váltani a fosszilis energiákat és
nyersanyagokat. A fosszilis nyersanyagok politikailag
instabil régiókban találhatók (gyakran csak katonai
er vel ellen rizhet k).

• A gyártás során, ill. az ártalmatlanítás folyamatában
környezetbarátabb termékek egyértelm  gazdasági
versenyel nyt nyújtanak.



Olajárak alakulása Németországban



Az emelked  olajárak a természetes
rostok használatát el re lendítik?







Miért újratermelhet  nyersanyagok
(Biogén)?

• Alternatíva a MEZ GAZDASÁGBAN
– A Gazdák újabb kereseti lehet ségek után

kutatnak a non-food piacon.
– Növénytermesztést változatosabbá tenni.

M trágya és vegyszerek használatának
csökkentése.

– Len és kender pl. kisebb mennyiségben termelik
Európában, még kihasználatlan lehet ségek, a
klimatikus viszonyok megfelel ek.





Miért újratermelhet  nyersanyagok
(Biogén)?

• A KÖRNYEZET érdekében
– A megújuló energia források kímélik a fogyatkozó

fosszilis készleteket (k olaj, földgáz). A növényi
biomassza elégetésékor csak annyi CO2
keletkezik, mint amennyit a növény élete során
megkötött (CO2-semleges).

– A biológiai úton lebomló termékek
komposztálhatók, ill. gond nélkül
ártalmatlaníthatók. = kevesebb mérgez  hulladék.

– Az ipar és a mez gazdaság ökológiai
„átprogramozását” támogatják.
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Hans Carl von Carlowitz
(*1645. December 14.
Oberrabenstein bei Chemnitz; † 1714
Március 3. Freiberg, Szászország)

Német kamarás és bányaf kapitány,
felel s az erd gazdálkodásért is, ami
a bányászat anyagszükségletének f 
beszállítója.



Hans Carl von Carlowitz

Megírta:
Sylvicultura oeconomica, oder
haußwirthliche Nachricht und
Naturmäßige Anweisung zur wilden
Baum-Zucht (1713)
Az els  erd gazdálkodással
foglalkozó kerek m , a fenntartható
erd gazdálkodás alapjait lerakja
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Miért újratermelhet  nyersanyagok
(Biogén)?

• KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
köteleznek
– 1988 Toronto, világ klímakonferencia követelése. CO2-

kibocsátás csökkentése 2005-ig 20%-kal és 2050-ig. 50%-
kal

– 1992 Rio de Janeiro, klíma keret-megállapodás, a fejlett
ipari országok megállapodnak: 2000-ig  az 1990-es szintre
csökkentik a CO2-kibocsátás.

– Az EU tagállamai 1997. márciusában az üvegházhatást kelt 
gázok kibocsátásának csökkentésében állapodtak meg:
2010-ig 15%-os csökkentés (1990-es alap: 2,9 Mrd tonna).
Középtávú cél: 2005-ig 7,5% -os kibocsátás-csökkentés a.



A Föld
felmelegedéséne
k korlátozása,
max. +2°C

Ezzel szemben
120 állam
ajánlata:
+3-4 °C-ra
elegend 



*OFJF "\C
•  �B@FJ_@�D<>ZCC8GF;ZI�8CZ]H_@�8P�cL<>?ZP?8JZIJ�B<CJd�>ZPFB
:I`BB<EJ\I\J�8B8HAZB�<C\HE@�� P�$3�B`J<C<P<JJI\><J�LZCC8CJ�8HH8

?F>O������\I�������B`P`JJ@�@;dIP8B98E�8�J<CA<I�<D@IIP@_AZJ�8P
�����<I�\L<B?<P�B\G<IJ����B8C�:I`BB<EJ@� -\D<J�F�������@>
����B8C�8B8HA8�:I`BB<EJ<E@ ".� h <D@IIP@_AZJ
������<I�\L?<P
L@IPFEO]JL8�

 BOFJF@ D<>ZCC8GF;ZIJ�8CZ]H_�FHIPZ>FB�LZCC8CZI8�������@>
ZJC8>98E��
���B8C�B<L<I<99�cL<>?ZP?8JZIJ�B<CJd�>ZPJ
9F:IZJ8E8B�B@�8P������<I�IP@EJ?<P�B\G<IJ�� �D<>ZCC8GF;ZI
D<CC\BC<J\9<E���cL<>?ZP?8JZIJ�B<CJd�>ZPJ�<D<CE<B�B@�
IP\E;@FN@;
�D<JZE
 ?8CF>\E<P<JJ�=CKFHIP\E?@;HF>\E<B �'%"I�

G<H=CKFH�IP\E?@;HF>\E<B �/%"I�
 B\A>ZP �;@E@JHF>\E�DFEFN@;�
\I B\E�?<N8=CKFH@;�



1800 1850 1900 1950 2000 2050

123 Jahre

33 J.

14 J.

13 J.

0

1

2

3

4

5

7

W
el

tb
ev

öl
ke

ru
ng

Mrd.

Entwicklung der Weltbevölkerung und
Dauer bis zur nächsten Milliarde

12 J.

?

A Fülöp-szigeteken megszületett a 7 milliárdodik
ember. 31.10.2011



Egy f re jutó energia el állítás
Hordó olaj egyenértékben [boe/c/year]



Ipari termelés és energiafelhasználás

1 USD GDP-re jutó CO2-
kibocsátás Országonként  1990-
ben és 2000-ben
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