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  Motiváció 

Magyarországon a járműipar a kiemelt stratégiai húzóágazatok egyike, magas hozzáadott értékű, 
a hazai GDP egytizedét biztosító tudás-intenzív ágazat. A világméretű globális versenyben az 
autóipari fejlesztéseket számos, gyakran egymásnak is ellentmondó követelmény ösztönzi: 
fogyasztói oldalról a gazdaságos üzemeltetés mellett a nagyobb teljesítmény, fokozott biztonság 
és kényelem igénye a meghatározó, a környezetvédelem szempontjait tükröző törvényi előírások 
a gépjárművek káros anyag kibocsátásának egyre szigorodó követelményeit helyezik a 
középpontba. Ezek az elvárások részben összhangban vannak egymással, részben olyan 
ellentmondásos követelményeket támasztanak, amelyek kielégítése új anyagok és új eljárások 
alkalmazását igényli. A konzorciumi partnerek kompetencia területe a korszerű új anyagok minél 
szélesebb körű ipari alkalmazásának lehetőségeit, feltételeit megteremtő fejlesztések, amelyek 
hozzájárulnak a hazai járműipar fejlődéséhez, valamint nemzetközi versenyképességének 
fokozásához egyaránt. 
 

  A projekt hatása 

Az alap- és célzott alapkutatás jelentős ipari technológiai-fejlesztéseket eredményez, amelyek 
következményeként megerősödnek a felsőoktatás és az ipar kapcsolatai a felsőoktatási innovatív 
kutatócsoportok versenyképes kutatási területein, ami hatékonyan javítja a nemzetközi kutatási 
hálózatokba való bekapcsolódás feltételeit is. 
 
  



  A projekt célja 

A projekt célterülete a járműipari anyagfejlesztésekhez kapcsolódóan, a járműgyártás 
meghatározó technológiai területein komplex anyagtudományi és anyagtechnológiai fejlesztések 
megvalósítása öt Tudományos Műhelyben: 

1. Hegesztési Tudományos Műhely: Hagyományos és új fejlesztésű anyagok 
hegeszthetőségének kutatása (Tudományos vezető: Dr. Török Imre) 

2. Hő- és felületkezelési Tudományos Műhely: Nemzetközi fejlesztési trendekkel 
összehangolt célzott alapkutatások a hő- és felületkezelési technológiák 
hatékonyságának növelésére (Tudományos vezető: Kocsisné dr. Baán Mária) 

3. Képlékenyalakítási Tudományos Műhely: Korszerű nagyszilárdságú fémes anyagok 
alakíthatóságának vizsgálata, innovatív alakító-technológiák fejlesztése (Tudományos 
vezető: Dr. Tisza Miklós) 

4. Nemfémes anyagok Tudományos Műhely: Járműipari anyagfejlesztési kutatások a 
polimertechnológia, a nano-kompozitok, a grafén-, és összetett héjszerkezetek 
témakörében (Tudományos vezető: Dr. Zsoldos Ibolya) 

5. Technológiai maradó feszültségek Tudományos Műhely: Technológiai maradó 
feszültségek modellezése és azok hatása a járműipari szerkezetek integritására 
(Tudományos vezető: Lenkeyné dr. Biró Gyöngyvér) 

 

  Kapcsolódás a Horizon 2020 programhoz 

Az Európai Unió 2014-2020 időszakra szóló Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram 
is kiemelt figyelmet szán a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz kapcsolódó európai ipari 
képességek fejlesztésére. E projekt keretein belül megvalósítandó kutatás a Horizon 2020 alábbi 
pontjaival áll szoros kapcsolatban: 

1.3. Fejlett anyagok 
1.3.1 Több területet érintő anyag- és technológiai fejlesztések 
1.3.2. Anyagfejlesztés és anyagalakítás  
1.3.3. Az anyagkomponensek kezelése   
1.3.4. A fenntartható ipart ellátó anyagok   
1.3.7. Az anyagfelhasználás optimalizálása 

1.5. Korszerű gyártás és feldolgozás 
1.5.1. A jövő üzemeiben alkalmazott technológiák: az ipar versenyképességét, 

innovációs potenciálját elősegítő technológiai kutatások 
  



Hegesztési Tudományos Műhely K+ Ftevékenységei 
Kutatási cél:Hagyományos és új fejlesztésű anyagok hegeszthetőségének kutatása, kiemelten a 
nagyszilárdságú acélok és a könnyűfémek hegeszthetősége, beleértve a fizikai szimuláció 
alkalmazását is; a hegesztett kötések ismétlődő igénybevételekkel szembeni ellenállásának 
komplex vizsgálata. 

Nagyszilárdságú acélok és alumínium ötvözetek ömlesztő és 
sajtoló hegesztése, a hegeszthetőség feltételeinekvizsgálata 
során a járműiparban széles körben alkalmazott nagyszilárdságú 
acélok (S690QL, S960QL) és alumíniumötvözetek (5754-H22, 6082-
T6) hegesztéstechnológiai paramétertartományait határoztuk meg, 
korszerű, a járműipar vezető hegesztő eljárásaira vonatkozóan. 

Hidegen alakított és bevonatolt lemezek hegeszthetőségének 
kutatása soráncélunk volt a napjaink autógyártásában használt, 
korszerű gyártástechnológiával előállított nagyszilárdságú, 
hidegen alakított acélok (DP600, DP800, DP1000), valamint 
különféle bevonatolt acél vékonylemezek ponthegeszthetőségi 
feltételeinek és komplex kötésjellemzőinek javítása, hegesztési 
munkatartományainak stabilizálása és bővítése. 

 
Hegesztett kötések egyenértékűségi kritériumai és vizsgálata során a 
járműgyártásban alkalmazott hagyományos és új kötéstechnológiák 
alkalmazásával a vizsgált autóipari acél (DP600) és alumínium (3003-H26) 
vékonylemezeken olyan egyenértékű kötéseket készítettünk, amelyek azonos 
teherbírással és pontátmérővel rendelkeznek, ezért egymással kölcsönösen 
kiválthatóak. 

A hegesztéstechnológiák tervezésének és optimálásának témaköreibennagyszilárdságú 
acélokon (S690QL, S960QL) és alumíniumötvözeteken (5754-H22, 6082-T6), valamint 

hegesztett kötéseiken végeztünk szisztematikus 
kísérlet-sorozatokat. A hegeszthetőségi problémák 
tisztázására termo-mechanikus fizikai szimulációkat, 
az ismétlődő igénybevételekkel szembeni ellenállás 
megítélésére pedig kis- és nagyciklusú 
fárasztóvizsgálatokat, továbbá fáradásos 
repedésterjedési sebesség vizsgálatokat hajtottunk 
végre. Értékeltük az egyes anyagok 
hegeszthetőségét, illetve ismétlődő igénybevételekre 
érvényes tervezési görbéket határoztunk meg. 

 

 

  



  Hő- és Felületkezelési Tudományos Műhely K+ F tevékenységei  
Kutatási cél:Nemzetközi fejlesztési trendekkel összehangolt célzott alapkutatások a hő- és 
felületkezelési technológiák hatékonyságának növelésére; folyékony edzőközegek minősítése, a 
plazmanitridálás technológiájának fejlesztése; komplex felületvizsgálati módszerek fejlesztése. 

Innováció és technológia-transzfer a termokémiai felületmódosító 
eljárások területénajárműiparban általánosabban alkalmazott 
felületmódosító eljárások (indukciós edzés és betétedzés)  
felváltásának lehetőségét vizsgáljuk az alacsonyabb hőmérsékletű, 
ezért kisebb deformációt okozó nitridálással, ezen belül is a 
hatékonyabb és gazdaságosabb, környezetkímélő plazma-
nitridálással. Nagy nemzetközi érdeklődés tapasztalható az aktív ernyő 
alkalmazásának elméleti hátterét és lehetőségeit vizsgáló kutatások 
terén, komplex geometriával rendelkező munkadarabok kezelésének 
eredményesebbé tételére. 

Járműiparban használatos hűtőközegek hűtési 
teljesítményének meghatározását és a hűtési eljárás 
optimalizálását megalapozó mérési és számítógépes 
szimulációs módszer fejlesztésetémakörben olyan 
mérési és számítógépes szimulációs módszeren, valamint 
hazai bevezetésén dolgozunk, mely az autóiparban 
használatos hűtőközegek hűtési teljesítményének 
meghatározását és az optimális hűtési eljárás kidolgozását 
teszi lehetővé, és alkalmat kínál a hűtőközegek kutatását 
célzó nemzetközi projektekbe való bekapcsolódásra. 

Korszerű és komplex felületvizsgálati módszerek kidolgozása a hő- és felületkezelési 
technológiák kutatásfejlesztése céljábólK+F tevékenységünk arra irányul, hogy szisztematikus 
vizsgálatokkal összefüggéseket tárjunk fel a mikro-nano jellemzők és a 
járműiparban alkalmazott felületkezelt alkatrészek, illetve szerszámok 
gyakorlati, ipari igénybevétele, károsodási mechanizmusai és 
élettartama között. A felületmódosítással létrehozott gradiens 
anyagszerkezetű felületek vizsgálata, továbbá bevonatolt mono- és 
multi-rétegek, illetve duplex kezeléssel előállított szubsztrát-bevonat 
anyagtársítások tribológiai jellemzőinek kutatása hozzájárul a 
felülettechnológiák tovább-fejlesztéséhez és optimalizálásáhozaz ipari 
termelés számos szektorában. 

Felületi anomáliákhatására létrejövő tribológiai tulajdonság változások 
vizsgálati lehetőségeinek kutatása olyan szimulációs eszköz kifejlesztését 
célozza, mellyel, szisztematikus vizsgálatok során összefüggéseket tárhatunk 
fel a mikro-nano jellemzők és az alkalmazott felületkezelt alkatrészek 
gyakorlati, ipari kopásvizsgálati eredményei között. További célunk olyan 
tribológiai, termo-elasztohidrodinamikai szimulációk végzése, melyekkel 
feltárhatóak a technológia-fejlesztést megalapozó összefüggések a felületi 
réteg szerkezete és felhasználói tulajdonságai között.  

 
 
 



  Képlékenyalakítási Tudományos Műhely K+ F tevékenységei  

 
Kutatási cél: Korszerű nagyszilárdságú fémes anyagok alakíthatóságának vizsgálata, kiemelten 
a nagyszilárdságú és ultra-nagyszilárdságú, járműipari acélok alkalmazására; új, innovatív 
alakító-technológiák fejlesztése és vizsgálata, a számítógépes tervezés és modellezés 
módszereinek alkalmazása az alakítástechnikában. 

Nagyszilárdságú acélok és könnyűfémek alakíthatóságának vizsgálata. Az elmúlt évtizedek 
acélfejlesztési eredményeit és az új fejlesztésű acélok alakíthatósági problémáit szemléletesen 
mutatja a mellékelt ábra. A szilárdság-növekedéssel együtt 
jár az alakíthatóság csökkenése, még ha a legújabb 
fejlesztésű extra- és ultra nagyszilárdságú acélok a 
hagyományos nagyszilárdságú acélokhoz képest jelentős 
alakváltozó képességgel rendelkeznek is. Az alakíthatóság 
egyébként is rendkívüli mértékben függ az állapottényezőktől 
és a technológiai körülményektől. Ezért kiemelten fontos a 
különféle autóipari technológiák viszonyait megfelelően 
modellező, alakíthatósági vizsgálatok elvégzése, az autóipari 
lemezalakító technológiáknál általánosan alkalmazott 
alakítási határdiagramok megbízható meghatározása. 

Az új korszerű anyagok, új innovatív alakító eljárásokat is igényelnek. A projekt fontos 
kutatási területét képezte az autóiparban egyre szélesebb körben terjedő új alakító eljárások 

vizsgálata. Ezek között kiemelten foglalkoztunk az 
állapottényezők hatását hasznosító eljárások közül a különféle 
hidrosztatikus és hidrodinamikus eljárásokkal, a bórral mikro-
ötvözött mangán acélok melegalakításával, amelyek különösen 
egyes teherviselő elemek (mint például az A- és B-oszlop) 
gyártásában egyre nagyobb szerepet töltenek be. Elemeztük a 
prototípus gyártási eljárások közül az inkrementális alakítást, 
az alakító eljárással kombinált klincselési kötéstechnológiát, a 
lemez- és térfogatalakítások kombinációjával megvalósítható 
lemez-térfogatalakítást. 

Integrált számítógépes technológiai és szerszámtervezés koncepcionális fejlesztése. 
Általában a gépiparban és különösen a járműiparban ma már elengedhetetlen a különféle 
számítógépes mérnöki módszerek (CAxx technikák) 
alkalmazása, a technológiai folyamat- és az alakító szerszámok 
tervezésében a legkorszerűbb végeselemes modellezési 
módszerek alkalmazása. A projekt fontos célkitűzése és 
eredménye e számítógépes módszerek integrált megvalósítása. 
Ezen a területen különösen kiemelendőnek tartjuk a 
lemezalakításban komoly problémát jelentő visszarugózás 
elemzésében elért elméleti eredményeket. 
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  Nemfémes anyagok Tudományos Műhely K+ F tevékenységei  
 

Kutatási cél: A járműiparban alkalmazható nemfémes anyagok elméleti és kísérleti kutatása, 
modellezése; a feldolgozási folyamat hatása műszaki polimerek anyagszerkezetére és 
mechanikai tulajdonságaira; polimer és kerámia nano-kompozitok fejlesztése, vizsgálata; Grafén 
nano-litográfiai szimulációs vizsgálatok, porózus szerkezetű anyagok vizsgálata. 

Polimerek fröccsöntési technológiája: Végeselemes, Moldflow – Digimat 
– Marc csatolt analízisek, valamint kísérleti munkák eredményeivel 
fröccsöntött polimer termékek, valamint fröccsöntő szerszámtervezési és 
gyártási idők, fröccsöntési technológiák, polimer és szálerősített polimer 
kompozit termék tulajdonságok optimalizálását oldottuk meg.  

Zsugorodás, vetemedés, összecsapási vonalak, esztétikai tulajdonságok 
analizálását végeztük el. Fröccsöntő szerszám hűtésoptimalizálásra, 
betétek rendszerének helyes kialakítására adtunk iránymutatást.  

Lézer-szinterezett fröccsöntő szerszámbetétekanyagánhőkezelési 
kísérleteket végeztünk, amelyek hatékonyságát koptató, fárasztó és 
korróziós vizsgálatokkal minősítettük. 

Újrahasznosított PET palackok fröccsöntését 
kombináltuk habosítással, a technológiát 
optimalizáltuk az új, porózus termék mechanikai 
tulajdonságainak javítása céljából. 

Meleg izosztatikus sajtolással (HIP) és szikraplazma 
szintereléssel (SPS) készült, többrétegű grafénnal 
(MLG) adalékolt Si3N4nano-kompozitoktribológiai 
viselkedésének komplex vizsgálatával kimutattuk, 
hogy SPS eljárással és MLG adalékkal hatékonyan 
növelhető a kopásállóság. 

Kerámia gömbhéjakkal erősített alumínium ötvözetekporózus szerkezetét 
vizsgáltuk CT rétegfelvételek segítségével. A szerkezet 3D rekonstrukciójához 
saját algoritmusokat fejlesztettünk, ezzel megoldottuk a rekonstruált CAD modell 
előállíthatóságát az ilyen típusú porózus szerkezetek esetére. 

Polimer nano-kompozit blendek optimális 
összetételeit, funkcionális jellemzőit vizsgáltuk kísérleti 
eszközökkel. 

Grafénnano-litográfiai szimulációkkal vizsgáltuk, 
milyen feltételek mellett tudnak előre tervezett szén 
nano-szerkezetek önszervező módon kialakulni 
megfelelőenkivágott grafénnano-szalagokból. 
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  Technológiai maradó feszültségek Tudományos Műhely K+ F tevékenységei  
 

Kutatási cél:Technológiai maradó feszültségek modellezési és mérési módszereinek kutatása 
és azok hatása a járműipari szerkezetek integritására, valamint a technológiai maradó 
feszültségek hatásának elemzése a hegesztett járműipariszerkezetek integritására és 
élettartamára vonatkozóan.  

 
A modellezési módszerekesetén elemeztük a 
különböző gyártási folyamatokat (hegesztés, 
képlékeny alakítás és autofrettázs technológia). 
Modellezési útmutatót dolgoztunk ki a hőbevitellel és 
fázisátalakulással járó technológiák közben ébredő 
maradó feszültségek és alakváltozások 
meghatározására. Elvégeztük hegesztett szerkezetek 
integritás vizsgálatát a bennük lévő hibák 
veszélyességénekmegítélése szempontjából maradó 
feszültségek figyelembevételével. Elemeztük a 
maradó feszültségek szándékos létrehozásának 
alkalmazását. 

 
 

A mérési módszerek kutatása során négy különböző mérési 
módszert vizsgáltunk: mérőbélyeges-lyukfúrásos módszer, 
holografikus-lyukfúrásos módszer, röntgen-diffrakciós módszer, 
műszerezett keménységmérés. A vizsgálati módszerek 
összehasonlító vizsgálata segítségével elvégeztük a vizsgálati 
eljárások kalibrálását és meghatároztuk a vizsgálati korlátokat.  
 

 
Elemeztük atechnológiai maradó feszültségek 
hatását a hegesztett járműipari szerkezetek 
integritására és élettartamáravonatkozóan. 
Vizsgáltuk, hogy az alkalmazott gyártás-technológiák 
(hegesztés, hőkezelés, alakítás) közben keletkező és 
a szándékosan létrehozott (autofrettázs) maradó 
feszültségek hogyan befolyásolják a szerkezetek 
élettartamát és tönkremenetelét. Elemzési 
módszertantdolgoztunk ki a maradó feszültségek 
figyelembevételével különbözőkárosodási 
mechanizmusokelemzésére.  



  Infrastruktúra-fejlesztés 
A projekt megvalósításának alapjául az ME Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 
(korábban Mechanikai Technológiai Tanszék) több évtizedes munkával, szisztematikusan 
kialakított és fejlesztett műhely, laboratórium és eszköz 
infrastruktúrája szolgált.  

Az eszközparkból kiemeljük a hegesztő és a plazmavágó 
berendezéseket, az univerzális lemezvizsgáló rendszert, a 
plazmanitridáló berendezést, a mikro-nano felületvizsgáló 
rendszert, az MTS gyártmányú univerzális anyagvizsgáló 
rendszereket és a Gleeble gyártmányú termo-mechanikus 
fizikai szimulátort. 

 
 

 

 

 

A projekt keretében – a szoftverfejlesztések (Sysweld/Visual Environment, 
Deform, CES) mellett – a fő elemek minőségi 
tovább-fejlesztésére, illetve kiegészítésére 
került sor. A hegesztő áramforrásokat új huzal 
előtoló rendszerekkel (hideghuzalos AWI, 
MIG/MAG) szereltük fel. A plazmanitridáló 
berendezés aktív ernyős kiegészítést kapott; 

az edzőközeg vizsgálatokhoz 
minősítő berendezést és 
szoftvert, hűtőkáddal ellátott 
speciális csőkemencét, a 
lemezvizsgálatokhoz elektrokémiai hálózót, klincselő 
szerszámot és 3D szkennert szereztünk be; a lemezvizsgáló 
rendszert alkalmassá tettük 500°C-ig történő vizsgálatok 
elvégzésére; a tribológiai eszközpark gömbsüveg koptató 
berendezéssel, a Zeiss mikroszkóp pedig kamerával és 
képelemző szoftvercsomaggal bővült. 

 
  



 Tudományos eredmények disszeminációja 
 

A projekt támogatásának köszönhetően kutatóink számos, jelentős hazai és nemzetközi 
konferencián mutathatták be kutatási eredményeiket, tanulmányutakon vehettek részt, tovább 
bővítve intézményeink szakmai kapcsolatrendszerét. A projekt keretében szervezett műhelyviták 
a partnerek szakmai együttműködésének hatékonyságát fokozzák. 
 

 
 



Ipari kapcsolatok, támogatóink 

 

 

 

  



 

 
 
 

 Elérhetőség: 
Prof. Dr. Tisza Miklós, a project szakmaivezetője,tisza.miklos@uni-miskolc.hu 
Kocsisnédr. BaánMária, projekt-menedzser, m.kocsis.baan@uni-miskolc.hu 
autotech@uni-miskolc.hu 
 

 További információk: 
www.autotech.uni-miskolc.hu 
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