
36 4. SZÁM GÉP, LXII. évfolyam, 2011.

PONTHEGESZTETT KÖTÉS HŐHATÁSÖVEZETÉNEK 
MODELLEZÉSE

Juhász Krisztina1, Juhász Dániel2, Dr. Török Imre3

1. BEVEZETÉS

A mérnöki gyakorlatban egy-egy szerkezet, vagy folya-
mat tervezése kapcsán szinte mindennapossá vált a külön-
böző végeselemes modellező szoftverek használata. 

Segítségükkel, a mai számítógépek teljesítménye mel-
lett, bonyolult, hagyományos analitikus módon csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható feladatok is 
megbízhatóan kezelhetők, megoldhatók. Használatuk-
kal a sokszor hosszú, idő- és költségigényes kísérletek 
száma nagymértékben redukálható, a tervezési- és/vagy 
kutatási folyamat során a legkedvezőbbnek talált meg-
oldási változat kísérleti eredményekkel történő összeha-
sonlítása általában elegendő.

A SYSWELD végeselemes programrendszer alkalmas 
a termikus folyamatok komplex hatásainak elemzésére. 
Segítségével a különböző hegesztési-, hőkezelési-, dif-
fúziós-, és különböző termomechanikus folyamatok,  in-
dukciós- és lézeres felületi kezelések, termikus szórások, 
egyéb felületi kezelések jól modellezhetők. A program az 
anyagban lezajló fázisátalakulások, szemcseméret és ké-
miai összetétel-változások kezelésére is képes, nemcsak 

önálló folyamatokként, hanem kapcsoltan, interaktív mó-
don is. A termikus eljárások során, például hegesztéskor, 
az anyagban rendkívül összetett, komplex változások 
mennek végbe. A munkadarabban, a rajta végrehajtott 
hőciklus következményeként, hőtágulás-zsugorodás és 
fázisátalakulás(ok) játszódnak le. A legtöbb hegeszté-
si feladat során a hőfolyamat következtében kialakuló 
alakváltozás gátolt, ez a darabban maradó feszültségeket 
és deformációkat okoz, amelyhez a fázisátalakulás(ok)
ból származó strukturális feszültség is hozzáadódik, az 
alkatrészek élettartamát, üzemeltethetőségét rontva. A 
SYSWELD végeselemes programrendszer felépítését 
mutatja be az 1. ábra, míg egy ponthegesztési folyamat 
modellalkotását szemlélteti a 2. ábra. 

2. PONTHEGESZTÉSI FOLYAMAT 
VÉGESELEMES ANALÍZISE

Modellezett feladat:
Folyamatos energia-bevitel, szinuszos váltakozó áram
Vastagság: s=1 mm;
Anyag: DC 04 (MSZ EN ISO 10130:2007);

Változó hegesztési paraméterek:
Hegesztő áram: Ih [kA] 
Hegesztési idő: th [s]
Elektród erő: Fe [kN]
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                               1. ábra: A SYSWELD felépítése                       2. ábra: Modellalkotás, geometriája
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3. A VÉGESELEMES SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
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3. ábra: Háló generálása a modellhez

4. ábra: Peremfeltételek illesztése a hálóhoz

 A sorozat:  B sorozat:  C sorozat: 
Ih=8,0 kA Fe=2,0 kN Fe=2,0 kN 
th=0,2 s th=0,2 s Ih=8,0 kA 

Fe=1,5 kN   Fe=3,0 kN    Fe=5,0 kN Ih=7,4 kA            Ih=8,7 kA th=0,6 s                th=0,8 s 

állandó állandó állandó

 
  

 A sorozat:  B sorozat:  C sorozat: 

 

4. A VALÓS ÉS SZÁMÍTOTT EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

5. ÖSSZEGZÉS

A modellezéssel kapott- és a kísérletekből nyert ered-
mények egymással jó egyezést mutatnak. A hőhatásöve-
zet mérete és tulajdonságai ezek alapján becsülhető.
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