
A Dunaújvárosi Főiskola és konzorcium partnerei, a Széchenyi István Egyetem és Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., uniós pályázatot nyertek az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával összesen 700.718.421 
forintot kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére anyagtudomány területén.  
A projekt két részből áll, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Közös jellemzőjük, 
hogy az anyagtudomány legújabb eredményeire támaszkodva egyre mélyebb ismereteket 
kívánunk megszerezni az anyagok szerkezete és azok tulajdonságai közötti kapcsolatról.  
Az első részprojekt alapgondolata az intenzív képlékeny alakító eljárásokkal, a teherviselő 
keresztmetszet csökkenése nélkül elérhető ún. telítési állapot sajátosságainak megértése. A 
projektben számos intenzív képlékenyalakító technikát valósítunk meg, úgy mint 
könyöksajtolás, csavaró extrudálás, nagy nyomású csavarás és többtengelyű kovácsolás. Ez 
utóbbihoz a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézetében 2008 óta üzemelő egy, a Dynamic 
Systems Inc. által gyártott Gleeble 3800-as típusú termomechanikus szimulátort és annak 
speciálisan erre a feladatra alkalmas egységét a MAXStrain®-t használjuk. A Gleeble 3800 
egy teljesen integrált, digitális, zárt szabályozó rendszerekkel működtetett termomechanikus 
szimulátor, amely különböző fémeken és ötvözeteken gyártási folyamatok valós idejű fizikai 
szimulációjára, termomechanikus kezelésekre és anyagvizsgálatokra egyaránt alkalmas.  
A szimulációs folyamat szabályozását a vezérlő számítógép végzi a mérési feladathoz 
kiválasztott mérőműszerek előre megadott értékei alapján. A szimulátor gyártója által a 
többtengelyű kovácsoláshoz kiadott vezérlőprogram nem alkalmas sem a pontos alakváltozási 
mérték, sem pedig az alakváltozási sebesség szabályozására az egyes kovácsolási lépésekben, 
az első alakítás kivételével. Ez azt eredményezi, hogy az anyagtudományi kutatási célú 
vizsgálatoknál nem azonosítható pontosan sem az alakítás mértékének, sem pedig az alakítás 
sebességének a hatása a mikroszerkezetre és a mechanikai tulajdonságok alakulására.  
Az elvégzett fejlesztőmunka eredményeképpen megalkottunk egy olyan vezérlő programot és 
méréstechnikai elrendezést, amely együttesen lehetővé teszi az említett hiányosságok 
kiküszöbölését valamint a folyamatot teljes mértékben kézben tarthatóvá válik.  
A továbbfejlesztett szimulációs program és mérési elrendezés együttesét előzetes szabadalmi 
eljárásra adtuk be az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatalba (U.S. Patent and Trademark 
Office). 
 A leírásban említett kovácsolási kísérleti elrendezés  
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