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A tantárgy előkövetelményei - 

A tantárgy általános 

ismertetése, célja, várható 

eredményei, főbb témakörei 

A tárgy feladatai közzé tartoznak: a diákok részletes 

megismertetése a polimerkémia különböző területeivel. 

Megtanítni a fő összefüggséeket a polimerek reakciói, 

tualjdosnágai között. A szaktudás alapjainak biztosítása, 

továbbá a megfelelő elméleti tudás és gyakorlati készségek 

elsajátítása. 

A tantárgy főbb témakörei: 

- Történeti bevezető

- A polimerek általános jellemzése, csoportosítása

- Polimerizációs reakciók mehanizmusai

- Sztereokémia a polimerek esetében

- Kopolimerizációs reakciók

- A polimerek matematikai modelljei

- A polimeroldatok sajátosságai, gél effektus

- Flory-Huggins egyenletek.

- Polimerek fizikai tulajdonságai, üvegesedés, folyósság

stb.

- Polimerek előállítása, reakcióik



A tantárgy teljesítésének és 

értékelésének feltételei 

 

 

 

- A főbb témaköröket 1 szemináriumi foglalkozás és egy 

zárthelyi dolgozat zárja le. A félév végén a 

szemináriumi illetve zárthelyi dolgozatokon elért 

eredmények alapján ajánlható jegy.  

- A megajánlott jegy tovább javítható a vizsgán. 

 

A tantárggyal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók, 

követelmények 

 

 

- A szemináriumi munkák ledolgozásának időpontját a 

tanárral kell egyeztetni. 

A tantárgy alapvető 

irodalma és digitális 

segédanyagok  
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