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Termo-mechanikus szimuláció a Miskolci Egyetemen 

A berendezés leírást készítette: Pósalaky Dóra tanszéki mérnök

1. A Gleeble 3500-as rendszer 
A Miskolci Egyetem Mechanikai Techno-

lógiai Tanszékén, a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-
0005 projekt keretén belül megvalósult beru-
házás eredményeként, rendelkezésre áll egy 
Gleeble 3500-as teljes körűen integrált, digitá-
lisan zártkörűen vezérelt termo-mechanikai 
vizsgáló rendszer, Windows alapú szoftveres 
számítógép támogatással, amely lehetővé teszi 
az Észak-magyarországi régióban is széleskörű 
termo-mechanikai vizsgálatok és szimulációk 
elvégzését. 

„A fizikai szimuláció nem más, mint a tény-
leges és a lehetséges ipari – esetünkben anyag-
technológiai – folyamatok megvalósítása, a 
valósággal egyező időléptékben és a valóságot 
relevánsan megközelítő geometriai (térfogati) 
léptékben [1].” 

A fizikai szimulációra való igény (például 
mérnöki szerkezetek, széles értelemben vett 
járműipar) egyértelmű, új gyártástechnológiák 
kidolgozásához, új termékek előállításának 
megtervezéséhez elengedhetetlenül szükség 
van a lehetséges ipari, anyagszerkezettani fo-
lyamatok modellezésére, vizsgálatára.Egy fizi-
kai szimulátor nem „kicsinyített” termelő be-
rendezés, nem célgép, de egyértelműen köze-
lebb helyezkedik el az ipari folyamatokhoz, 
mint a numerikus módszerekhez, a vele végzett 
vizsgálatok, mindig valósidejűek és hűen rep-
rodukálják a gyártás során a munkadarabot ért 
termikus, mechanikai és környezeti hatásokat 
egyaránt [2]. 

1.1. A berendezés felépítése 
A berendezés három fő egységre osztható, 

nevezetesen: termikus egység, mechanikai 
egység és digitális vezérlő rendszer. 

A Gleeble 3500-as rendszertermikus egy-
sége közvetlen ellenállás-hevítő rendszerrel 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a minták 
igen nagy sebességű hevítését, amely akár 
10000 ˚C/s is lehet, valamint lehetővé teszi 

közel ideális állapotok kialakítását, azaz az 
egyensúlyi hőmérsékletek megtartására is ké-
pes. 

A vizsgálatok folyamán nagyon fontos a 
visszajelzés, máskülönben a folyamatok vezér-
lése nem lenne biztosítható, a pontos visszajel-
zés megvalósításának eszközei a termoelemek, 
vagy opcionálisan választható pirométerek. 

A Gleeble egyedülállóan nagy hevíté-
si/hűtési sebességek megvalósításával alkalmas 
a termo-mechanikai vizsgálatok, valamint a 
fizikai szimulációk 3-10-szer gyorsabb kivite-
lezésére, mint egy hagyományos kemence. 

A mechanikai egység teljes körűen integ-
rált, komplex, hidraulikus szervo-rendszer, 
amely húzásra és nyomásra egyaránt alkalmas; 
a maximális terhelőerő 100 kN, a maximális 
terhelési sebesség pedig 1000 mm/s, ami meg-
feleltethető az ipari folyamatok alakítási sebes-
ségének. Itt a reprodukálhatóság biztosítéka, 
azaz a visszacsatolás és szabályozás eszköze 
lehet LDVT átalakító, erőmérő cella, vagy 
érintkezésmentes lézer extenzométer. 

A Gleeble 3500-as rendszer mechanikai 
egysége nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé 
azáltal, hogy a vizsgálatok folyamán bármikor 
korlátlanul válthatunk a különböző vezérlési 
módok között (dugattyú elmozdulás, erő, szá-
mos extenzométer, valódi feszültség, valódi 
nyúlás,mérnöki feszültség, mérnöki nyúlás). 

A digitális vezérlő rendszer, amely a 
Gleeble harmadik fő egysége, a Gleeble vezér-
lő rendszereinek harmadik generációja. Ez a 
vezérlő és ellenőrző rendszer biztosítja a szi-
mulátor működése folyamán szükséges infor-
máció áramlást, visszacsatolásokat, és teszi 
lehetővé a folyamatok, vizsgálatok pontos 
vezérlését, megteremtve a szükséges szinergiát 
a termikus és a mechanikus egységek között. 

A rendszer rugalmasságát tovább fokozza, 
hogy az irányítás megvalósítható teljes egészé-
ben számítógépesen vagy manuálisan, és a 
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kettő akármilyen kombinációjaként is, az adott 
feladattól függően. 

A Gleeble 3500 számítógépes kezelő felüle-
te egy Windows alapú munkaállomásból, és a 
vezérlő konzolban található erős beágyazott 
processzorból áll. A Windows munkaállomás 
rugalmas ipari-szabványnak megfelelő multi-
tasking alapú grafikus kezelőfelületet kínál, 
amely alkalmas szimulációs programok készí-
tésére, a kapott adatok elemzésére éppúgy, 
mint jelentések és prezentációk készítésére. 

A beágyazott processzor teszt- és szimulá-
ciós programokat hajt végre, valamint felhasz-
nálói adatokat gyűjt a Windows irányítása 
alatt. Ez a fajta munkamegosztás a munkaál-
lomás maximális kapacitásának kihasználását 
nyújtja a felhasználó számára, amíg a tesztek 
futnak, lehetővé téve a kezelőnek, hogy új 
méréseketkészítsen elő, vagy adatokat elemez-
zen, amíg a szimulátorezzel párhuzamosan 
vizsgálatokat, vagy fizikai szimulációkat hajt 
végre. 

A Gleeble 3500 berendezéshez szoftveres 
eszközök széles köre érhető el. A kezelő több 
programozói lehetőségből választva készíthet 
teszteket, mint a QuikSim szoftver, vagy táblá-
zatos formában kitölthető program generátor 
segítségével, amely minden műveletet egy 
teszt sorban ír körül sorrend és időtartam alap-
ján. A QuikSim a hullámformák teljes körű 
programozását teszi lehetővé, a termikus és a 
mechanikai egységekhez egyaránt. Egyéb 
programozási lehetőségek például a bonyolul-
tabb alakváltozás vezérlő program 
(Deformation Control Software) vagy a 
Gleeble Script programozási nyelv. 

A Gleeble 3500 kezelői felületének tervezé-
sekor,a DSI (Dynamic System Inc.) mérnökei 
felismerték, hogy a gép teljesítményéhez a 
rugalmas kezelőfelület elengedhetetlen. Ezért a 
3500-as ányításának m den aspektusa szá-
mítógéppel szabályozható, és elő  beállítható 
a programban. A még rugalmasabb kezelés 
érdekében lehetővé tették a könnyű manuális 
irányítást is. A Gleeble 3500-as részét képezi 
egy különálló irányító konzol, amin 10 további 
vezérlő panel található. Mindegyik panelhez 
tartozik kezelő gomb és kijelző, amelyek 

szoftveresen konfigurálhatók a gép bármely 
részének irányítására. Ennek eredményeképpen 
a kezelőnek nagy szabadsága van a rendszer 
manuális irányításában, mégsem áldozza fel a 
számítógépes irányítás lehetőségét és egysze-
rűségét, amikor ez a jobb választás. Változtatás 
nélkül alkalmazhatók az előre megírt teszt-
programok, vagy – ha az jobban megfelel az 
aktuális feladatnak –használhatók a vezérlő 
panelek a program finomhangolására, miköz-
ben a mérésekfolyamatban vannak. 

Amikor egy vizsgálatvagy szimuláció lefu-
tott, az eredmények automatikusan betöltődnek 
az Origin szoftverbe, amely egy – a Gleeble 
3500-hoz mellékelt – erős és rugalmas adat-
elemző csomag része. Az Origin sok beépített 
matematikai funkciót kínál az adatok elemzé-
séhez, valamint magába foglalja a LabTalk 
programozási nyelvet, amely felhasználható az 
átfogó jellegű ismétlődő, összehasonlító 
szimulációk és vizsgálatok adatainak 
kiértékeléséhez, feldolgozásához.Az Origin 
beállítható úgy, hogy minden egyes vizsgálat 
adatait betöltse, és azonnal megjelenítse 
tetszőleges mennyiségű grafikonon, amely a 
mérések gyors és egyszerű áttekintését teszi 
lehetővé.  
További pozitívumként kiemelhető, hogy az 
Origin színes, publikációkhoz megfelelő minő-
égű grafikonokat és táblázatokat készít. [3]  s 

 ir in
re

 

 
1. ábra: A Miskolci Egyetem Mechanikai 

Technológiai Tanszékén található Gleeble 3500-as termo-
mechanikus szimulátor 

1.2. Technológiai paraméterek 
A Gleeble szimulátorok legfontosabb tech-

nológiai paramétereit a következő táblázat 
tünteti fel az összehasonlíthatóság érdekében. 
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o Mushy-zóna (szolidusz és likvidusz 
hőköz) kísérleti vizsgálata; 

(1. táblázat) 
Gleeble Jellemző/ 

paraméter 
max. érték 

Mér-
ték- 

egység. 1500 3500 3800 

Hevítési s. ˚C/s 10000 10000 10000 
Hűtési s. ˚C/s 250 10000 10000 
Elmozd. mm 100 100 100 

Elmozd. s. mm/s 2000 2000 2000 
Statikus 

erő, húzás/ kN 80/ 
80 

100/ 
100 

100/ 
200 

Próbatest mm2 250 - - 

Próbatest mm - 20 20 

Próbatest mm 125 - - 

o meleghengerlés; 
o kovácsolás; 
o sajtolás; 
o ömlesztő hegesztés (hőhatásövezet); 
o zömítő tompahegesztés; 
o diffúziós hegesztés; 
o folyamatos acélszalag-lágyítás; 
o hőkezelés: nyomás − hőciklusok, 

− gyors hűtés, edzés; keresztm. o porkohászat/szinterelés; 
o technológiai folyamatok szintézise [3]. átmérő 

hosszúság 3. Példák a Miskolci Egyetem Mechani-
kai Technológiai Tanszékén végzett 
kísérletekből 

 
1. táblázat: A Gleeble 3500-as rendszer 

legfontosabb összehasonlító paraméterei [3] 

A tanszéken folyatott kísérletek ez idáig el-
ső sorban hegesztéssel kapcsolatos vizsgálatok 
voltak, így a hegesztés témaköréhez kapcsoló-
dóan több anyagvizsgálati típusú tesztet és 
szimulációt végeztünk el ugyanazon nagyszi-
lárdságú acél alapanyagon. 

2. Alkalmazási lehetőségek 
A Gleeble 3500-as rendszerrel végezhető 

mérések két nagy csoportra oszthatók, az egyik 
az anyagvizsgálatok témaköre, a másik pedig a 
folyamatszimulációk csoportja. 

 
3.1. Zérus szilárdsághoz tartozó hőmérséklet 

(NST – Nil-Strength Temperature) meg-
határozása 

2.1. Anyagvizsgálatok 
o Szakító/meleg-szakítóvizsgálat különböző 

geometriájú próbatesteken; 
A vizsgálatok elvégzésére négy hengeres 

próbatesten került sor, a próbatest geometriájá-
nak megfelelő 80N-os terhelés mellett, és 1200 
˚C-ig viszonylag gyors 20˚C/s-os hevítési se-
bességgel, majd az adott anyag szolidusz hő-
mérsékletéhez közeledve kisebb, 1-2 ˚C/s-os 
hevítési sebességgel (2. ábra).  

o nyomó/meleg-nyomóvizsgálat: 
− terhelés egytengelyű nyomó feszült-

séggel, 
− síkalakváltozásos zömítés (Watts-Ford 

módszer), 
− repedés szétnyílás vizsgálata nyomott 

állapotban; 
o feszültség-alakváltozás görbék meg-

határozása; 

 

o olvasztás és kristályosítás; 
o zérus szilárdsági vizsgálat; 
o növelt hőmérsékletű Erichsen-vizsgálat; 
o tágulásmérés/fázisátalakulás vizsgálat: 

− hevítés/hűtés mellett, 
− folyamatos/nem folyamatos, 
− izotermás,  

2. ábra: A vezérlőjel és egy próbatesten 
mért tényleges hőmérséklet [4] 

− alakítást követő; 
o feszültség csökkentés/leépülés vizsgálat; 
o kúszásvizsgálat; A hevítési sebesség csökkentésének oka, 

hogy a zérus szilárdsághoz tartozó hőmérséklet 
a fémek szolidusz hőmérsékletének közelében 
van ezért pontos meghatározásához, szükséges 
a vizsgálati paraméterek finomítása ebben a 
hőmérséklet intervallumban. A vizsgálat vég-

o fárasztóvizsgálat: 
− mechanikus, 
− termikus, 
− termo-mechanikus. 

2.2. Fizikai szimulációk, folyamatszimulációk 
o Folyamatos öntés; 
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4. Irodalomjegyzék eredményét a sorozat átlaga adja: mégpedig, 
hogy melyik az a hőmérséklet, amelyen a pró-
batest a legkisebb terhelés hatására is eltörik. 
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3. ábra: Hőciklus és vizsgálati hőmérsékletek meleg-
szakítóvizsgálatokhoz [4] 

3.3. Hegesztési hőhatásövezet vizsgálat 
A vizsgálat során a hegesztésnek megfelelő 

termikus ciklusok a Rykalin 3D modell segít-
ségével kerültek kialakításra. Ennek alapján 
három hőhatásövezeti zónát (HAZ) vizsgál-
tunk. Az ausztenitesítési hőmérséklet felső 
határának megfelelő 1200 ˚C-on az első zónát, 
az Ac3-nak megfelelő 900 ˚C-on a második 
zónát és végül az Ac1-től valamivel magasabb 
hőmérsékleten, 750 ˚C-on a harmadik zónát (4. 
ábra). Ez azt jelenti, hogy a szemcsedurvulási, 
a normalizálási és a részleges átkristályosodási 
sávokat reprodukáltuk a Gleeble 3500-as ter-
mo-mechanikus szimulátorral, valóságos he-
gesztés nélkül. 
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4. ábra: A hegesztési hőhatásövezet vizsgálat során 

alkalmazott hőciklusok [5] 

http://gleeble.com/index.php/products/gleeble-3500.html
http://gleeble.com/index.php/products/gleeble-3500.html

