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Jelölésjegyzék, indexek 

Latin betűvel jelöltek: 

A Hőátadó felület 𝑚  

a Hőmérsékletvezetési tényező 
𝑚
𝑠

 

Bi Biot-szám - 

b Időállandó 
1
𝑠
 

cp Állandó nyomásra vett fajhő 
𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

D Átmérő m 

Fo Fourier-szám - 

g Gravitációs gyorsulás 
𝑚
𝑠

 

Gr Grashof-szám: - 

H Entalpia J 

Lc Karakterisztikus hossz m 

m Tömeg kg 

Nu Nusselt-szám - 

Pr Prandtl-szám:  - 

Q Hőmennyiség J 

𝑞  Hőáram sűrűség 
𝑊
𝑚

 

R Sugár m 

r helyvektor m 

Ra Rayleigh-szám: - 

Re Reynolds-szám - 

s Futószalag minimális hossza m 

T Hőmérséklet °C 

t Idő s 

V Térfogat 𝑚  
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v Sebesség 
𝑚
𝑠

 

X Dimenziotlan távolság - 

   
Görög betűvel jelöltek: 

α Hőátadási tényező 
𝑊

𝑚 𝐾
 

β Hőtágulási tényező 
1
𝐾

 

ρ Sűrűség 
𝑘𝑔
𝑚

 

η Dinamikai viszkozitás Pas 

λ Hővezetési tényező 
𝑊

𝑚𝐾
 

θ Dimenziómentes hőmérséklet - 

ν Kinematikai viszkozitás 
𝑚
𝑠

 

   

 

 

Indexek  

fal Falta vonatkozó érték 

i Kezdeti érték 

k Közegre vonatkozó érték 

t Teste vonatkozó érték 

x x irányra vonatkozó érték 

y y irányra vonatkozó érték 

z 
 
 

z irányra vonatkozó érték 

  
  

Külső rendszerre vonatkozó érték ∞ 
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Summary 

During my mechanical engineer studies, I had to realize that, most of the natural 

phenomena under scrutiny were not permanent. Such phenomena is called transient 

processes. In my thesis I examined the phenomena of transient heat transfer that was 

a process within the temperature was not only dependent on location coordinates but 

on the passage of time. My thesis revolves around a practical problem of cooling metal 

ball bearings after hardening them and the amount of time required. On closer 

inspection of the latter couldn’t be avoided since production processes were affected by 

the cooling time. Furthermore, the end product was characterized by the crystal 

structure defined by the amount of time needed for cooling. In the second chapter I 

attended to the transient phenomenon of heat transfer that occurred within solid 

matter in addition to the processes and aim of the heat treatment. During the third 

chapter I ascertained the end temperature of several rolling elements from different 

type of bearings. Determining these temperatures I used CFD software and the 

concentrated parameter model. Later I made an evaluation based on the end results of 

the two methods and made the final conclusion. 
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1. Bevezetés 

A gépészmérnöki tanulmányaim során észre kellett vennem, hogy a vizsgált természeti 

jelenségek nagy része nem állandó az időben. Az ilyen jelenségeket tranziens 

(instacionárius) folyamatoknak nevezzük. A szakdolgozatomba a tranziens hőátadással 

foglalkozom. Ez egy olyan folyamat, ahol a hőmérséklet nem csak a helykoordináta 

függvénye, hanem az idő múlásától is függ. Ilyen folyamat például a folyadék 

melegítése, vagy egy csapágygolyó hőkezelés utáni lehűlése. Ezeket a folyamatokat 

bonyolult differenciálegyenletek írják le, ami a gyakorlat szempontjából idő igényes és 

körülményes egzakt megoldást találni. Ezen számítások egyszerűsítésére ún. 

hasonlósági elméletet alkottak meg. 

 A szakdolgozatomban a tranziens hőátadással és annak gyakorlati alkalmazásával 

foglalkozom. A szakdolgozatomat a gyakorlatban is előforduló probléma megoldásáról 

írom, ami a csapágygolyó edzése utáni lehűlése, és annak idő szükséglete. Az utóbbi 

tüzetesebb vizsgálatát nem lehet kikerülni, mivel a gyártási folyamatot befolyásolja a 

hűlési idő. A kész terméket pedig a kialakuló kristály szerkezet határozza meg ami a 

hűlési sebesség függvénye. 

A 2. fejezetben az időben változó, szilárd testen belüli hővezetés általános 

ismertetésével és a hőkezelés folyamatával és céljával foglalkozom. Ezt követően a 3. 

fejezetben a szabványos csapágy golyóknak a véghőmérsékletét határozom meg 

végeselemes szoftverrel és a koncentrált paraméterű modell alkalmazásával. 

Ezt követően az eredményeket értékelem és összehasonlítom a két módszer 

végeredményét, majd javaslatokat teszek a gyártás fejlesztésére.
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2. Hőkezelés és hővezetés szilárd 

testben 

 

Csapágyak 

 

A csapágyak olyan gépelemek, amelyek a súrlódás csökkentésére, illetve tengelyek 

megtámasztására alkalmaznak forgó géprészekben. A csapágyaknak két nagy 

csoportját különböztetjük meg a szerint, hogy a csapágy tartalmaz-e egy közbenső 

gördülő elemet, vagy nem. A gördülő elemmel rendelkező csapágyak az ún. 

gördülőcsapágyak, ha a csapágyban nem található ilyen elem akkor siklócsapagyról 

beszélünk. A gördülő csapágyak a gyakorlatban széles körben elterjedtek mivel a 

gazdaságosságuk mellett nagy pontosságú futást biztosítanak a megtámasztani kívánt 

gépelemnek, továbbá nagy teherbíró képesség és nagy üzemi fordulatszám, valamint 

kis karbantartás igény jellemzi. Előnye a siklócsapággyal szemben, hogy csúszási 

súrlódás helyett itt az álltalába jóval kisebb gördülési súrlódást kell legyőznie a 

hajtásnak [1]. A siklócsapágyak több szempontból is előnyösebb a gördülőcsapágyaknál, 

de a magas áruk miatt többnyire nagy pontosságú helyeken alkalmazzák, ahol az 

ébredő terhelések kiemelkedően magasak, például eszterga főorsó csapágyazása. 

Gördülő elem alapján sokféle csapágyat különböztetünk meg. A szakdolgozatomban a 

széles körben elterjedt golyóscsapágyakkal és a nagy teherbírású és szintén elterjedt 

hengergörgős csapágyakkal foglalkozom. Gördülő elemek szerint a csapágyak öt 

nagyobb csoportra osztható: 

1. Golyós 

2. Hengergörgős  

3. Tűgörgős 

4. Hordógörgős  

5. Kúpgörgős 
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A gördülő csapágyakat rendszerint valamilyen edzhető fém, vagy annak ötvözetéből 

állítják elő. Fontos szemszög a csapágyalapanyag kiválasztásánál a kopásállóság, a 

keménység és nagyszilárdság. Siklócsapágynál nem ritka, hogy műanyag 

felhasználásával állítják elő [2]. 

 

 

Hőkezelési alapok 

 

A hőkezelés célja, hogy a kiindulási fém vagy ötvözet tulajdonságait számunkra 

kedvezően befolyásoljuk. A hőkezelések nagyon szerteágazó lehetnek ezért csak az 

edzést ismertetem részletesebben. A számításaim és a szimulációim az edzési szakaszt 

kővető megeresztésre irányulnak. 

Hőkezelésről akkor beszélünk, ha az ötvözetet felhevítjük egy előre megválasztott 

hőmérsékletre, ott a kristályszerkezet átalakulásához szükséges ideig hőntartjuk majd 

a célnak megfelelő sebességgel lehetjük. A hőkezelési folyamat tehát 3 egymástól 

elkülönülő szakaszból tevődik össze, amelyek alapvetőlen befolyásolják a hőkezelés 

milyenségét és sikerességét, ezek rendre: hevítés, hőntartás és lehűtés. 

Hevítésnél az ausztenites mező elérése a célunk, amelyet meg is haladunk általában 

30-50°C-kall. Pontos hőmérséklet csak az ötvözet karbontartalmának ismeretében 

határozható meg. A túlhevítésre ügyelni kell hiszen jóval az A3 hőmérséklet felett a 

kristályszerkezeti változások mennek végbe és így romlanak a mechanikai 

tulajdonságok. A hevítéshez szükséges időt nagy mértékben befolyásolja a munkadarab 

1.ábra Csapágy gördülő elem típusok 

[https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0012_gepelemek_es_abrazolas/ch15s02.html] 
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geometriája és az anyagtulajdonságai, ezek közül a legmeghatározóbb a λ hővezetési 

tényező és a cp álladó nyomásra vett fajhő. A hevítést követően a munkadarabot az 

edzési hőmérsékleten hőn kell tartani, hogy a kristályszerkezeti átalakulás a tejes 

keresztmetszetben végig mehessen. Ennél a szakasznál a hőntartás ideje az, ami 

befolyásolja a kezelés sikerességét, mert ha túl sok ideig tartjuk hőmérsékleten a 

munkadarabot akkor itt is szemcse durvulás alakulhat ki. 

A hőntartási szakaszt követően jön a lehűtés, amelynek a sebessége befolyásolja a 

kristályszerkezet egészét. Ennek a rossz megválasztása akár a gyártmány 

tönkremenetelét is okozhatja. Hőkezelési folyamat tervezésénél ez az egyik legnagyobb 

jelentőségű kérdéskör, amellyel a szakdolgozatomban én is foglalkozom. A hűtés 

sebességén az anyagban előidézett, egységnyi időre jutó hőmérséklet csökkenést értjük. 

Ennek nagysága az alkalmazott hűtőközegtől függ. Az iparban különböző 

hűtőközegeket alkalmazunk. Normál hűtési sebességnek nevezzük azt a hűtési 

technikát, amely szabad, nyugvó levegőn történik. Ebben az esetben a hűlési sebesség, 

és a kialakuló vég hőmérséklet meghatározásához elengedhetetlen a levegő 

anyagjellemzői. Normál hűtési folyamatnál a számításokat szabadkonvekciós modellel 

közelítjük. A különböző számítási modellekre a későbbiekben részletesebben kitérek. 

További lehetőség a hűtési sebesség befolyásolására, ha valamilyen más anyag 

tulajdonsággal rendelkező közeget alkalmazok. Ilyen lehetőség a vízben, vagy olajban 

történő hűtés. 

A folyadék halmazállapotú hűtőközegek esetén ügyelni kell arra, hogy a kemencéből 

kikerülő munkadarab hőmérséklete jóval meghaladhatja a közeg forráspontját és így 

halmazállapot változás következhet be, amely rontja a folyadék hőfelvételét, mert a 

folyadékok és gázok hővezetési tényezői között nagyságrendi eltérés adódik. Például a 

víz légkőri nyomáson és 20°C-on 0,6034   hővezetési tényezővel rendelkezik, viszont 

100°C-os gőzként ez az érték 0,0245   értékre adódik. Hasonló probléma áll fenn az 

állandó nyomásra vett fajhő esetében is, ami 20°C-on 4,1844  100°C-on viszont 

4,2157 . 

Lassú hűtést igénylő folyamat esetén alkalmazható közegek a szárazhomok és hamu. 

Nagyon lassú hűtéshez zárt dobozt vagy kemencét alkalmaznak. 

A hűtési sebességet továbbá befolyásolja a termék körüli közeg áramlási sebessége és 

az áramlás milyensége. Tapasztalat alapján turbulens áramlas esetén gyorsabb hűlés 

érhető el, mint lamináris esetben. Az áramlásos esetek vizsgálatára 

kényszerkonvekciós modell alkalmazható. 
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A hűtési sebességet és a kialakuló szövetszerkezetet az ún. C-görbék szemléltetik. 

Különböző összetételű és karbontartalmú acélok esetén ez a görbe egy kicsivel máshogy 

néz ki, de a felépítése és az olvasása hasonló. Az összes folyamatos hűtésre érvényes 

átalakulási diagram függőleges tengelyén a hőmérséklet, a vízszintesen pedig az idő 

logaritmikus léptékben foglal helyet, erre a lassú hűtést igénylő szövetszerkezetek 

miatt van szűkség. Az acélban a hűlés során diffúziós folyamat megy végbe. Az ilyen 

folyamatokhoz időre van szükség, ami azt eredményezi, hogy a folyamatos hűtésű 

átalakulási diagramban két C-görbe rajzolódik ki. Az egyik az átalakulás kezdetét, a 

másik a végét jelzi [3]. Általánosságban 5 mezőt, és ezek kombinációit különböztetjük 

meg:  

 Perlites mező, 

 Ferrites mező, 

 Bainites mező, 

 Martenzites mező, 

 Ausztenites mező. 

Az acél hűlése során ezeket a mezőket érintheti. A folyamatos hűtést jelzővonalak 

mentén haladva meghatározható az acél hűtési folyamatának végen kialakuló 

szövetszerkezet. 

 

 

 

 

 

 

2.ábra: Folyamatos hűtésre érvényes átalakulási diagram 

[https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/mezogazdasag/muszaki-

alapismeretek/a-hokezeles-elmelete/az-acelok-szerkezetenek-atalakulasa] 
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A bainit mező jobbról érintő hűlésgörbe (2) az ún. alsó kritikus hűtési sebességet jelenti, 

amely alatt azt a hűtési sebességet értjük, amelynél gyorsabb hűtés esetén már 

megjelenik a martenzit [4]. 

A Hőkezelési eljárásokat 5 fő csoportra lehet osztani: 

 Homogenizáló hőkezelés, 

 Lágyító hőkezelés, 

 Kéregötvöző hőkezelés, 

 Szívósság nővelő hőkezelés, 

 Keménység nővelő hőkezelés. 

A csapágy golyóknak a kopásállóság és a deformációval szembeni ellenállás az egyik 

legfontosabb ezért a keménység növelő hőkezelésekkel foglalkozom részletesebben. 

A keménységnővel eljárások közé tartoznak az edzések, amelyek lényege a martenzites 

szövet szerkezet elérése. A martenzit nagyon kemény és rideg szövet szerkezet, 

kopásállósága kiemelkedő. Ezt a szövet szerkezetet el lehet érni a következő 

hőkezelésekkel: 

 Közönséges edzéssel, 

 Kombinált edzés, 

 Lépcsősedzés, 

 Mélyhűtés, mesterséges öregítés. 

 

Edzés általános menete: 

Az edzési folyamat a fűtő kemencében kezdődik, ahol 800-900°C közötti hőmérsékleten 

tartjuk mindaddig míg a munkadarab teljes keresztmetszetében ausztenites nem lesz. 

Ez az un. hőntartási idő függ az acél anyagminőségétől és az edzeni kívánt térfogat 

nagyságától. Ezután gyorshűtés következik, aminek a sebessége az acél összetételétől 

függ, mert a kritikus hűlési sebesség felé kell menni, hogy a legnagyobb mennyiségbe 

alakuljon ki martenzit. Az így kialakult szövet szerkezet nagyon kemény, és rideg 

szinte minden alakváltozás nélkül eltörik. Ez a ridegségi szint nem mindig elvárás, 

vagy a nagy keménység mellett el akarjuk kerülni az üvegszemű törést, akkor egy 

megeresztési szakaszt kell alkalmazni a hűtést követően, aminek a hőmérséklete jóval 

kisebb, mint az edzés elején, 400-500°C közé tehető, de a pontos értéke összetétel függő, 

akár csak a megeresztés idő igényé. A megeresztésnek két típusát különböztetjük meg 

aszerint, hogy mekkora hőmérsékleten hajtjuk végre, magas, illetve alacsony 

hőmérsékletű megeresztés. Általánosságban elmondható, hogy minél magasabb 

hőmérsékleten eresztjük meg az acélt annál szívósabb lesz, de annál jobban veszít 
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keménységéből. Egymás után több megeresztést is el lehet végezni attól függően, hogy 

milyen mértékű szívósságot kívánunk elérni. 

Azt a munkadarabot tekintjük edzetnek, amely a teljes keresztmetszetében legalább 

50% martenzitet tartalmaz. Ezt a kritériumot nem lehet minden egyes acélnál 

biztosítani, vannak bizonyos edzhetőségi feltételek. Edzhető az az acél, amelyben a 

karbontartalom nagyobb mint 0,25%, továbbá szükséges α-γ- α átalakulás. Ha az utóbbi 

feltétel nem valósul meg akkor nem lenne lehetőség a martenzites szövet szerkezet 

elérésére. Az utóbbi két feltétel kielégítésé eseten is előfordulhat, hogy egyáltalán nem, 

vagy csak alig keletkezik martenzit, ez akkor fordulhat elő hogyha a hűtési sebesség 

nagyobb, mint a kritikus. A kritikus hűtési sebesség a C-görbe orrpontjához tartozó 

sebesség [5]. 

 

Kombinált edzés 

 

Kombinált edzésről akkor beszélűnk, ha nem egy hűtő közeget alkalmazunk. 

Rendszerint kombinált edzésnél vízzel kezdődik a hűtési folyamat. Addig tartják ebben 

a közegben amíg az izzítás színe el nem tűnik. A hűtést ezután olajban fejezik be. Ezt 

a módszert akkor használjuk, ha az edzeni kívánt munkadarab szövete érzékeny a 

hirtelen lehűlésre, vagy ha a mérete miatt nem egyenletesen hűlne ki és így repedést 

eredményezne. A kombináltan hűtött munkadarab vízben az orrpontig hűthetjük mivel 

itt még az acél képes elviselni a hirtelen hűtésből származó terheléseket. Az orrpont 

után már a lassabb hűtés is megengedett [5].  

Lépcsősedzés 

 

Ezt az edzést a nagy átmérőjű és nagy falvastagságú munkadaraboknál használják 

előszeretettel. Ennek az eljárásnak az alkalmazása segít kiküszöbölni a repedéseket és 

a vetemedést. A nagy méretű alkatrészek nehezen melegednek fel és nehezen hűlnek 

le, így a felületük más hőmérsékletű lesz, mint a munkadarab belseje és ez a 

hőmérséklet különbség hő feszültséget eredményezne. Ennek az eljárásnak a lényege, 

hogy nem folyamatosan hűtjük le a munkadarabot szobahőmérsékletig, hanem az Ms 

(martenzit start) vonal felett hőntartjuk a munkadarabot, amíg a belső és külső részek 

hőmérséklete kiegyenlítődik, majd csak ezt követően hűtjük tovább. Ezt már normál 

hűtési sebesség mellett is megtehető. Az így készült munkadarabok a nagy keménység 
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mellett szívósabbak és a repedés veszélye kisebb. Vetemedésre kevésbé hajlamos, 

jobban ellenáll az ütésszerű igénybevételnek [5]. 

 

Mélyhűtés 

 

A legnagyobb eltérés az eddigi edzésekkel szemben az, hogy itt nem hevítéssel, hanem 

hűtéssel kezdődik a folyamat. Célja a maradék ausztenitnek az átalakítása 

martenzitté. A martenzitté alakulás 0,65%-nál nagyobb széntartalom ill. ötvözött 

acélok esetén nem fejeződik be szobahőmérsékleten, vagyis az Mf (martenzit finish) 

vonal negatív hőmérsékleti tartományba tolódik. Az acélban visszamaradt ausztenit 

csökkenti az acél keménységét. Az átalakulás bizonyos idő elteltével magától is 

végbemenne, de ekkor bainitté alakulna a maradék ausztenit. Ezt az átalakulást 

pontosan megmunkált daraboknál el kell kerülni mivel térfogatnövekedéssel jár, ami a 

pontos méretek megváltozását okozná és így a munkadarab selejté válik. Az ausztenit 

hővezetési tényezője eltér az alapacél szövetétől, ezért köszörülés során repedés 

alakulhat ki. A hőkezelés során az edzett alkatrészt -70 °C alá hűtik kétszer-háromszor 

egymás után. Ennek a folyamatnak a hűtő közege általában denaturált szeszben oldott 

szárazjég [5]. 

 

Mesterséges öregítés 

 

Öregedésnek nevezzük a kis széntartalmú acéloknak szándékos beavatkozás nélküli 

leromlását. Öregedés hatására nő az acél keménysége, csökken a szívóssága és a 

nyúlása. Természetes öregedéséről beszélünk, ha ez a jelenség használat közben, 

környezeti hőmérsékleten lép fel. Az öregedési folyamat 200-300 °C-ra hevítéssel, 4-12 

órás hőntartással meggyorsítható. Az öregítés hevítési hőmérsékletét úgy kell 

megválasztani, hogy a kis széntartalmú acélnak a megelőző hőkezeléssel kialakított 

szövetszerkezete ne változzon meg. A mesterséges öregítés során több hevítési szakasz 

is alkalmazható [5]. 

A szakdolgozatomban az edzés utáni megeresztés lehűtési szakaszára végzek 

számításokat és CFD szimulációt. 

 

 

 



2. FEJEZET 15 

Időben változó hővezetés 

A természetben előforduló folyamatok időben változnak, leírásukhoz 

differenciálegyenlet alkalmazása szükséges. A szakdolgozatomban az időben változó 

hővezetés numerikus és CFD modellezésével foglalkozom. A hővezetési folyamatokat a 

hővezetés általános differenciálegyenlete írja le. Ennek a felírásához a következő 

kiindulási feltételezéseket kell megtenni. 

A tartomány, amelyre a vizsgálataink irányulnak legyen differenciálisan kicsiny (dV) 

és ebben a térfogatelemben termodinamikai egyensúly uralkodjon, a képzeletbeli  

cellaválaszfalak a termikus kölcsönhatás számára átjárhatók, és a cella béli 

állapotjelzők között az állapotegyenlet működjön.  

d𝐻 𝜌  𝑐𝑝 d𝑇       

  

ahol:  H - entalpia 

  𝜌 - sűrűség 

  T - hőmérséklet 

Az energiamegmaradás tétele érvényes, azaz a cellába be- és kilépő energia különbsége 

és a cellában felszabaduló energia teljesen a cella entalpiájának megváltozására 

fordítódik. A tartományban az intenzív állapotjelző (hőmérséklet) térbeli 

inhomogenitása az oka az extenzív állapotjelző (energia) térbeli transzportjának, amit 

mennyiségileg a „vezetési egyenlet” – Fourier-törvény – ír le.  

Első lépésként egy tökéletesen merev, nyugvó szilárd test dV térfogatelemét vegyük, 

ahol az alkalmazott derékszögű koordináta-rendszernek megfelelő hőáram 

komponensek megváltozását követhetjük. 

 (1) 
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A dx–dy–dz elemi élű kockán az x irányban a be és kilépő hőáram különbsége: 

𝑄 𝑥 𝑄 𝑥 d𝑥

𝑥

𝜆
𝑇
𝑥

d𝑦 d𝑧 d𝑥   

A másik két irányba hasonlóan: 

 

𝑄 𝑦 𝑄 𝑦 d𝑦

𝑦

𝜆
𝑇
𝑦

d𝑥 d𝑧 d𝑦 

𝑄 𝑧 𝑄 𝑧 d𝑧

𝑧

𝜆
𝑇
𝑧

d𝑥 d𝑦 d𝑧 

Felírva a vizsgált térfogat energiamérlegét: 

 

𝑞 d𝑥d𝑦d𝑧

𝑥

𝜆
𝑇
𝑥


𝑦

𝜆
𝑇
𝑦


𝑧

𝜆
𝑇
𝑧

d𝑥d𝑦d𝑧  

𝜌  𝑐 d𝑥d𝑦d𝑧
𝑇
𝑡

  

 

Ahol a zárójelben szereplő tag a ki- illetve bemenő hőáram, amit kivonva a keletkező 

energiából megkapjuk az entalpia megváltozását. Mivel a dx, dy, dz, egy elemien kicsi, 

de valós térfogatú test oldalainak hossza, igy nullától csak nagyobb lehet, tehát az 

egyenlet értéke nem változik meg a vele való egyszerűsítés után. Így: 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

3.ábra: Elemi térfogat 
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𝑞

𝑥

𝜆
𝑇
𝑥


𝑦

𝜆
𝑇
𝑦


𝑧

𝜆
𝑇
𝑧

𝜌  𝑐
𝑇
𝑡

  

 

Ezt követően további egyszerűsítéssel kell élnünk, tegyük fel, hogy a 𝜆 hővezetési 

tenyező nem függ a hőmérséklettől. Írhatjuk, hogy: 

 

𝑞 𝜆
 𝑇
𝑥

 𝑇
𝑦

 𝑇
𝑧

𝜌  𝑐
𝑇
𝑡

  

 

bevezetve az 𝑎
 

 hőmérséklet-vezetési tényezőt, és osztva 𝜌-val és 𝑐 -vel, kapjuk, 

hogy: 

𝑞
𝜌 𝑐

𝑎
 𝑇
𝑥

 𝑇
𝑦

 𝑇
𝑧

𝑇
𝑡

  

 

A henger és gömbi koordináta rendszerre érvényes differenciálegyenletek a kővetkezők: 

Henger (r, φ,z): 

𝑞
𝜌  𝑐

𝑎
 𝑇
𝑟

1
𝑟

𝑇
𝑟

1
𝑟

 𝑇
𝜑

 𝑇
𝑧

𝑇
𝑡

  

Gömb (r, φ, ω): 

𝑞
𝜌  𝑐

𝑎
 𝑇
𝑟

2
𝑟

𝑇
𝑟

1
𝑟 sin 𝜑


𝜑

sin𝜑
𝑇
𝜑

1
𝑟 sin 𝜑

 𝑇
𝜔

𝑇
𝑡

  

 

A helyvektort jelölje 𝑟, így a hővezetés általános differenciálegyenletének koordináta-

rendszertől független, állandó együtthatós alakja: 

𝑞
𝜌  𝑐

𝑎 𝛻 𝑇 𝑟, 𝑟
𝑇 𝑟, 𝑟

𝑡
 

 

Ez a differenciálegyenlet működik időben állandó hővezetés esetében is, ilyenkor a jobb 

oldal zérus, így a fenti egyenlet közönséges differenciálegyenletté válik. Az időben 

változó hővezetési feladatok megoldása azt jelenti, hogy meghatározzuk azt a 𝑇 𝑟, 𝑟  

függvényt, amely megoldása a hővezetés differenciál egyenletének, továbbá kielégíti a 

peremfeltételeket. A 𝑇 𝑟, 𝑟  függvény előállításához továbbá ismernünk kell a nulla 

időpontban fennálló hőmérséklet eloszlást, amit kezdeti feltételnek is neveznek. 

Hővezetés esetében alapvetően háromféle peremfeltételt különböztetünk meg. 

 (6) 

 (7) 

 (8) 

 (9) 

(10) 

(11) 



2. FEJEZET 18 

 Elsőfajú a peremfeltétel: ha a tartomány adott határán a hőmérséklet értékét 

ismerjük. 

 Másodfajú a peremfeltétel: ha a tartomány adott határán ismerjük a 𝑞  

hőáramsűrűséget 

 Harmadfajú a peremfeltétel: ha a tartomány adott határán a hőáramsűrűség 

arányos a test felszíni és a környezet hőmérsékletének a különbségét. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasonlóság: 

A természetes folyamatokat differenciálegyenletek írják le, amikbe szereplő tagok 

mértékegysége azonos, így az egyenleteket mértékegységtől független alakra hozhatók. 

Két fizikai jelenséget akkor nevezünk hasonlónak, ha az őket leíró 

differenciálegyenletek hasonlóak:  

 értelmezési tartományukban, 

 érték készletükben és 

 peremfeltételükben. 

A dimenziótlan paraméterek használatának több előnye is van. A két legfontosabb az, 

hogy csökkenti az ismeretlenek számát és más fizikai jelenségekre is alkalmazható a 

megoldás, amennyiben az kielégíti a hasonlósági feltételeket. 

4.ábra: Peremfeltétélek típusai 

[https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0017_42_muszaki_hotan/ch04s02.html] 
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Tekintsük a sík, henger és gömbi geometriákra vonatkozó Fourier-egyenletnek 

dimenziótlan alakra hozását, és alkalmazzuk a falban lejátszódó folyamat jellemzésére.  

Vezessük be a következő mértékegység nélküli változókat: 

 -dimenziótlan távolság a középpontól  

𝑋
𝑥
𝐿

 

 -dimenziótlan hőmérséklet 

𝛳
𝑇 𝑥, 𝑡 𝑇

𝑇 𝑇
 

Az L a síkfal fél vastagsága, ezzel az (−L, L) tartományt a (−1,1) -re képeztük le. 

A θ dimenziótlan hőmérsékletet így felírva, a kezdeti pillanatban θ=1, végtelen hosszú 

idő múlva pedig θ=0, és minden időpontban értéke a (0,1) tartományban fog változni.  

Henger és gömb esetében az L hossz helyett az R sugarat használjuk. 

 

 

 

 

 

 

A θ,X változókkal a hővezetés differenciálegyenletét felírva kapjuk: 

𝐿
𝑎

𝑇 𝑇
𝜃
𝑡

𝑇 𝑇
 𝜃
𝑋

𝑛
𝑋

𝜃
𝑋

 

Bevezetve a dimenziótlan időt 

𝐹𝑜
𝑎 ∙ 𝑡
𝐿

 

és ezt átrendezve 

𝐿
𝑎

d𝐹𝑜 d𝑡 

5.ábra: Vizsgált geometriák [Y. A. Cengel, Heat Transfer - A 

Practical Approach. Second Edition. McGraw-Hill 

International Editions, 2002.] 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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így az előző differenciálegyenlet: 

𝜃
𝐹𝑜

 𝜃
𝑋

𝑛
𝑋
𝜃
𝑋

 

Ahol n a felület normálisa. A bevezetett Fo dimenziótlan mennyisséget Fourier-

számnak nevezzük. A Fo-szám a hőmérséklet-eloszlások időbeli hasonlósági 

kritériuma, ugyanis a különböző anyagjellemzőjű testek esetében, ha a mennyiség 

azonos, akkor ugyanarról a megoldásról van szó. 

A peremfeltételek hasonlóságának kérdését a harmadfajú peremfeltételek esetére 

vizsgáljuk meg. A harmadfajú peremfeltétel-egyenletet felírva: 

1
𝜃

d𝜃
d𝑋

𝛼𝐿
𝜆

𝐵𝑖 

Ennek az egyenletnek a jobb oldalán álló dimenziótlan mennyiséget, Biot-számnak 

nevezzük, jelölése Bi. Ez nem más, mint a harmadfajú peremfeltétel hasonlóságát 

biztosító feltétel [6]. 

 

 

Koncentrált paraméterű modell 

A koncentrált paraméterű modell legfőbb jellemzője az, hogy értékük csak az időtől 

függ, így a vizsgált paraméternek elég egy idő függését definiálni. Ezek a rendszerek 

közönséges differenciálegyenletekkel leírhatok [7]. 

A következő fejezetben ismertetett képletek és összefüggések alapján készítettem a 

mellékletben található Excel számoló táblát. 

Ennek a modellnek az alkalmazhatósága függ a test méreteitől. A test hővezetés során 

kialakuló hőmérséklete legyen állandó a teljes térfogatban azért, hogy a hőmérséklet 

csak az idő függvénye legyen. Ilyenkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a testbe érkező 

hőmennyiség a test belső energiáját növeli. 

 

α  As  T∞  T  dt  m  cp  dT 

 

A tömegre alkalmazva, hogy a sűrűség és a térfogat szorzata, valamint a 

hőmérsékletekkel kapcsolatba feltételezzük, hogy a külső rendszer hőmérséklete 

állandó (T∞), a differenciálási tényező pedig dT  d T  T∞ . Így: 

 

d𝑇  𝑇  
𝑇   𝑇  

𝛼  𝐴
𝜌  𝑐   𝑉 

 d𝑡 

 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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Elvégezve az integrálást 0-tól t-ig, valamint Ti-től az időhöz tartozó véghőmérsékletig: 

 

𝑙𝑛
𝑇 𝑡 𝑇

𝑇 𝑇
𝛼  𝐴

𝜌  𝑐   𝑉 
 𝑡 

 

Kifejezve ebből a T(t) hőmérsékletet: 

𝑇 𝑡 𝑇 𝑇 𝑒
  

     𝑇  

 

Az előző összefüggés a Newton-féle hővezetési modell, amiben a kitevőben szereplő 

tagot időállandónak is nevezzük. 

 

𝑏
𝛼  𝐴

𝜌  𝑐   𝑉 
 

 

Ez a modell abban az esetben alkalmazható, ha a Biot-szám nagysága kisebb, mint 0,1. 

Ez a Biot-szám a testbe hőátadással érkező hő és a testen belüli hővezetés arányaként 

számítható. Összefüggése: 

 

𝐵𝑖
𝛼 𝐿

𝜆
 

 

Ez az egyenlet nagyon hasonlít a Nusselt-szám összefüggésére, de itt a hővezetési 

tényező értéke a szilárd testre vonatkozik, míg a karakterisztikus hossz a hőátadó 

felület és a térfogat hányadosaként értelmezhető. 

 

𝐿
𝑉
𝐴

 

 

A természetes- és szabadkonvekciós esetben hasonlósági számokat kell alkalmazni. 

Ezek a számok nagyban megkönnyítik a hővezetés gyakorlati számítását. A 

hővezetéshez szükséges hasonlósági számok: 

 Nusselt-szám: a tényleges hőáramsűrűség és az l vastagságú rétegen keresztüli 

tiszta hővezetés viszonyát fejezi ki.  

𝑁𝑢
𝛼 𝑙

𝜆
 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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 Prandtl-szám: az impulzustranszport és a vezetés útján történő transzport 

hányadosa (a kinematikai viszkozitás és a hőmérsékletvezetési tényező 

hányadosa). 

𝑃𝑟
𝑐 𝜂

𝜆
 𝜈
𝑎

 

 Grashof-szám: a fluidumokra ható felhajtóerő és a belső súrlódó erő hányadosát 

közelíti.  

𝐺𝑟
𝑔 𝛽 𝑙 𝜌 𝑇 𝑇

𝜂
 

 Rayleigh-szám: a szabadkonvekciós közegek diffúziós és konvekciós 

hőátadásának hányadosát fejezi ki.  

𝑅𝑎 𝑃𝑟 𝐺𝑟
𝑔 𝛽 𝑙 𝜌 𝑐 ∆𝑇

𝜂 𝜆
 

 Reynolds-szám: a folyadékra ható tehetetlenségi erők és a súrlódó erők 

viszonyát fejezi ki.  

𝑅𝑒
𝑣 𝑙

𝜈
𝑣 𝑙 𝜌

𝜂
 

A Re a kényszerkonvekciós esetekben játszik nagy szerepet [8]. 

Gömb és henger esetében a Nu-szám meghatározásához eltérő képletek adódnak 

szabad, illetve kényszerkonvekciós esetben.  

Szabadkonvekció gömb esetében, ha Ra 10  és Pr 0,7: 

𝑁𝑢 2
0,589 ∙ 𝑅𝑎 ,

1
0,469

𝑃𝑟

⁄ ⁄  

Szabadkonvekciónál henger esetében két további esetet különböztetünk meg:  

 -ha a henger hossztengelye függőleges  

 -ha a henger hossztengelye vízszintes 

A gyakorlatban az utóbbi eset lehetséges mivel gördülő elem hőkezelésénél nem 

fordítanak időt, illetve energiát a csapágyhengerek függőleges helyzetbe állítására. 

Ebben az esetben a hossztengely vízszintes és abban az esetben alkalmazható, ha: 

 Ra 10 , 

𝑁𝑢

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0.6
0,387 ∙ 𝑅𝑎 ⁄

1 0,559
𝑃𝑟

⁄ ⁄

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

 

 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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Gömb és henger körüli áramlás esetén: 

 -Gömb (ha 3,5 𝑅𝑒 80000 é𝑠 0,7 𝑃𝑟 380) 

𝑁𝑢 2 0,4 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ 0,06 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 , ∙
𝜂

𝜂

,

 

 

 

 -Henger (Re· Pr ≥ 0,2): 

𝑁𝑢 0,3
0,62 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 ⁄

1
0,4
𝑃𝑟

⁄ ⁄ ∙ 1
𝑅𝑒

282000

⁄ ⁄

 

Az utóbbi egyenletek kísérleti utón lettek meghatározva, ezért tapasztalati 

összefüggéseknek nevezzük őket [9]. 

 

 

 

 

Koncentrált paraméterű modell alkalmazása 

 

A következőkben az általam elvégzet számítások fontos típusait mutatom be. Ezekre a 

CFD szimulációkat is elvégeztem. A 3. fejezet a számítási és a szimulációs eredmények 

összehasonlításáról fog szólni. A szakdolgozatom elkészítése során:  

-9 különböző elrendezést  

 5 különböző golyó átmérőt és két eltérő méretű henger görgőt, melyeknek 

további két esetét különböztettem meg: áramlási irányra merőleges tengelyű vízszintes 

síkban fekvő hengert és párhuzamos hossztengelyű hengert, valamint 

-5 különböző áramlási sebeséget vizsgáltam. Ezek elvégzése után az egymásra hatás 

vizsgálatánál még 3 darab szimulációt készítettem el. 

Ez összesen 48 darab esetet jelent, amelyből csak a 4 főbb típus számítását részletezem: 

 Gömb geometria, szabadkonvekció (𝑣 0), 

 Gömb geometria, kényszerkonvekció (𝑣 0), 

 Henger geometria, szabadkonvekció (𝑣 0), 

 Henger geometria, kényszerkonvekció (𝑣 0). 

 

 

(33) 

(34) 
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Első eset 

Vizsgáljuk meg a D=5mm átmérőjű, Tt=170°C-os csapágygolyó hűlését szabad 

konvekcióval. A közeg anyagjellemzői a közepes hőmérsékleten azaz Tk=97,5°C-on: 

 

hőtágulási együttható  β  0,003411 1/K 

sűrűség  ρ  0,953 kg/m3 

viszkozitás  η  0,0000217 Pas 

fajhő  cp  1011 J/kgK 

hővezetési tényező  λ  0,0313 W/mK 

viszkozitás fal  η  0,00002459 Pas 

 

 

 

Szabadkonvekciónál a Gr és Pr szám függvényében határozhatjuk meg a Nu-szám 

értékét. 

𝐺𝑟
𝑔 𝛽 𝑑 𝜌 𝑇 𝑇

𝜂

9,81
𝑚
𝑠 0,003411

1
𝐾 0,005𝑚 0,953

𝑘𝑔
𝑚 170°C 25°C

0,0000217𝑃𝑎𝑠
 

𝑮𝒓 𝟏𝟏𝟔𝟗, 𝟕𝟓𝟓 

 

𝑃𝑟
𝑐 𝜂

𝜆

1011 𝐽
𝑘𝑔𝐾 0,0000217𝑃𝑎𝑠

0,0313 𝑊
𝑚𝐾

 

𝑷𝒓 𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟗 

Ezekből a Ra: 

𝑅𝑎 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 1169,755 ∙ 0,7009 

𝑹𝒂 𝟖𝟏𝟗, 𝟗𝟎𝟏 

Gömb esetén a tapasztalati Nusselt-szám összefüggésének alkalmazhatósági feltétele 

teljesül mivel: Ra 10  és 𝑃𝑟 0,7, így a Nu-szám értéke: 

𝑁𝑢 2
0,589 ∙ 𝑅𝑎 ,

1
0,469

𝑃𝑟

⁄ ⁄ 2
0,589 ∙ 819,901 ,

1
0,469

0,7009

⁄ ⁄  

𝑵𝒖 𝟒, 𝟒𝟐𝟖𝟓 

 

 

1. táblázat: Közeg anyagjellemzői 
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A Nusselt-szám definíciós képletéből kifejezve az 𝛼 hőátadási tényezőt és 

behelyetesítve: 

𝛼
𝑁𝑢 ∙ 𝜆

𝐷

4,4285 ∙ 0,0313 𝑊
𝑚𝐾

0,005𝑚
 

𝜶 𝟐𝟕, 𝟕𝟐𝟐𝟕
𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

A koncentrált paraméterű modell alkalmazásához meg kell határoznunk a 

geometriai paramétereket: 

𝑽
𝐷 ∙ 𝜋

6
0,005𝑚 ∙ 𝜋

6
𝟔, 𝟓𝟒𝟒𝟗𝟖 ∙ 𝟏𝟎 𝟖𝒎𝟑 

𝑨 𝐷 ∙ 𝜋 0,005𝑚 ∙ 𝜋 𝟕, 𝟖𝟓𝟑𝟗𝟖 ∙ 𝟏𝟎 𝟓𝒎𝟐 

𝑳𝒄
𝑉
𝐴

6,54498 ∙ 10 𝑚
7,85398 ∙ 10 𝑚

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟖𝟑𝒎 

A Biot-szám meghatározásához szükség van a golyó anyagjellemzőire. 

 

sűrűség   ρt  7850 kg/m3 

hővezetési tényező  λt  43 W/mK 

fajhő  cpt  465 J/kgK 

 

 

 

így: 

𝑩𝒊
α 𝐿𝑐

λ𝑡

27,7227 𝑊
𝑚2𝐾 ∙ 0,00083𝑚

43
𝑊

𝑚𝐾

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟑𝟕𝟑 

Mivel 𝐵𝑖 0,1 ezért a koncentrált paraméterű modell alkalmazható. Az időállandó így: 

𝒃
α  𝐴𝑠

ρ𝑡   𝑐𝑝𝑡   V 

27,7227 𝑊
𝑚2𝐾  7,85398 ∙ 10 𝑚

7850 𝑘𝑔
𝑚3  465 𝐽

𝑘𝑔𝐾  6,54498 ∙ 10 𝑚  
𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟏𝟏𝟑

𝟏
𝒔
 

Ezután a csapágygolyó hőmérséklete 30 másodperc elteltével: 

𝑇 30 𝑇 𝑇k 𝑒 𝑡 𝑇k 170°𝐶 25°𝐶 𝑒 𝟎,𝟎𝟎𝟗𝟏𝟏𝟑
𝟏
𝒔 30𝑠 25°𝐶 

𝑻 𝟑𝟎 𝟏𝟑𝟓, 𝟑𝟏𝟑°𝐂 

 

 

 

 

2.táblzat: Golyó anyagjellemzői 
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CFD szimulációval vizsgálva az esetet: 

 

 

 

 

 

 

 

Látható, hogy szimulációs eredmény ugyan erre az esetre 6,24°C-kall eltér a 

számításitól. Ez a hiba a modellből ered, mivel a golyó körüli tér túl kicsi, így a test 

képes volt felmelegíteni. 

 

 

 

 

 

 

6.ábra: Szabadkonvekció gömb esetén 
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Második eset 

Vizsgáljuk meg ez esetben a D=5 mm átmérőjű, és az előző esethez hasonlóan Tt=170°C-

os csapágygolyó hűlését kéyszerkonvekcióval. A közeg anyagjellemzői Tk=97,5°C-on az 

1. táblázat szemlélteti. 

Kényszerkonvekciónál a Re és Pr szám függvényében határozhatjuk meg a Nu-szám 

értékét. A levegő a test kőrül 𝑣 1  sebességgel áramlik. 

𝑹𝒆
𝑣 𝐷 𝜌

𝜂

1
𝑚
𝑠 0,005𝑚 0,953

𝑘𝑔
𝑚

0,0000217𝑃𝑎𝑠
𝟐𝟏𝟗, 𝟓𝟖𝟓𝟑 

 

𝑃𝑟
𝑐 𝜂

𝜆

1011
𝐽

𝑘𝑔𝐾 0,0000217𝑃𝑎𝑠

0,0313 𝑊
𝑚𝐾

 

𝑷𝒓 𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟗 

Látható, hogy a Pr-számot nem befolyásolja a közeg áramlása vagy a golyóméret 

növelése. 

Kényszerkonvekció esetén is teljesül a tapasztalati Nusselt-szám összefüggésének 

alkalmazhatósági feltétele: (3,5 𝑅𝑒 80000 é𝑠 0,7 𝑃𝑟 380) Célszerű még a fal 

hőmérsékletére meghatározni a fluidum viszkozitását is, mely 170°C-ra  

 𝜂 2,459 ∙ 10  𝑃𝑎𝑠, igy a Nu-szám értéke kényszerkonvekciónál: 

𝑁𝑢 2 0,4 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ 0,06 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 , ∙
𝜂

𝜂

,

 

𝑁𝑢 2 0,4 ∙ 219,5853 ⁄ 0,06 ∙ 219,5853 ⁄ ∙ 0,7009 , ∙
0,0000217𝑃𝑎𝑠

0,00002459𝑃𝑎𝑠

,

 

𝑵𝒖 𝟖, 𝟗𝟏𝟒𝟑 

A szabadkonvekciónál használt eljárást alkalmazva az 𝛼 hőátadási tényező értéke: 

𝛼
𝑁𝑢 ∙ 𝜆

𝐷

8,9143 ∙ 0,0313 𝑊
𝑚𝐾

0,005𝑚
 

𝜶 𝟓𝟓, 𝟖𝟎𝟑𝟕
𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

A geometriai paraméterek, valamint a golyó anyagjellemzői (2. táblázat) szintén 

változatlanok maradnak az előző esethez képest. 

𝑽
𝐷 ∙ 𝜋

6
0,005𝑚 ∙ 𝜋

6
𝟔, 𝟓𝟒𝟒𝟗𝟖 ∙ 𝟏𝟎 𝟖𝒎𝟑 

𝑨 𝐷 ∙ 𝜋 0,005𝑚 ∙ 𝜋 𝟕, 𝟖𝟓𝟑𝟗𝟖 ∙ 𝟏𝟎 𝟓𝒎𝟐 

𝑳𝒄
𝑉
𝐴

6,54498 ∙ 10 𝑚
7,85398 ∙ 10 𝑚

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟖𝟑𝒎 
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Így a Biot-szám értéke: 

𝑩𝒊
α 𝐿𝑐

λ𝑡

55,8037 𝑊
𝑚2𝐾 ∙ 0,00083𝑚

43
𝑊

𝑚𝐾

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏 

Mivel 𝐵𝑖 0,1 ezért a koncentrált paraméterű modell alkalmazható. Az időállandó így: 

𝒃
𝛼  𝐴

𝜌   𝑐   𝑉 

55,8037
𝑊

𝑚 𝐾   7,85398 ∙ 10 𝑚

7850
𝑘𝑔
𝑚  465 𝐽

𝑘𝑔𝐾   6,54498 ∙ 10 𝑚  
𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟑

𝟏
𝒔
 

Ezután a csapágygolyó hőmérséklete 30 másodperc elteltével kényszerkonvekciónál: 

𝑇 30 𝑇 𝑇k 𝑒 𝑡 𝑇k 170°𝐶 25°𝐶 𝑒 𝟎,𝟎𝟏𝟖𝟑
𝟏
𝒔 30𝑠 25°𝐶 

𝑻 𝟑𝟎 𝟏𝟎𝟖, 𝟔𝟐𝟖°𝐂 

CFD szimulációval vizsgálva az esetet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ábra: Kényszerkonvekció gömb esetén 
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Harmadik eset 

Vizsgáljuk meg a D=8mm átmérőjű, L=10mm magas és Tt=170°C-os csapágy görgő 

hűlését szabadkonvekcióval. A közeg anyagjellemzői szintén az előzőekben 

tárgyaltakkal egyeznek meg Tk=97,5°C-on. A henger vízszintes helyzetű és a 

hossztengelye merőleges az áramlás irányára, így a jellemző geometriai mérete a D 

átmérő. 

 

Szabadkonvekciónál a Gr és Pr szám függvényében határozhatjuk meg a Nu-szám 

értékét. 

𝐺𝑟
𝑔 𝛽 𝐷3 𝜌2 𝑇 𝑇𝑓𝑎𝑙

𝜂

𝑔 0,003411 1
𝐾 0,008𝑚 3 0,953

𝑘𝑔
𝑚

2
170°𝐶 25°𝐶

0,0000217𝑃𝑎𝑠
 

𝑮𝒓 𝟒𝟕𝟗𝟏, 𝟑𝟏𝟖𝟑 

A Pr csak a közeg anyagjellemzőitől függ, így itt sem tapasztalható eltérés az 

eddigiektől. 

𝑃𝑟
𝑐 𝜂

𝜆

1011
𝐽

𝑘𝑔𝐾 0,0000217𝑃𝑎𝑠

0,0313 𝑊
𝑚𝐾

 

𝑷𝒓 𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟗 

Ezekből a Ra: 

𝑅𝑎 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 4791,3183 ∙ 0,7009 

𝑹𝒂 𝟑𝟑𝟓𝟖, 𝟑𝟏𝟔𝟏 

Henger esetén a tapasztalati Nusselt-szám összefüggésének alkalmazhatósági feltétele 

teljesül szbadkonvekciónál, mivel: Ra 10 , igy a Nu-szám értéke: 

𝑁𝑢

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0.6
0,387 ∙ 𝑅𝑎 ⁄

1 0,559
𝑃𝑟

⁄ ⁄

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0.6
0,387 ∙ 3358,3161 ⁄

1 0,559
0,7009

⁄ ⁄

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

 

𝑵𝒖 𝟑, 𝟑𝟗𝟑 
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Ebben az esetben az 𝛼 hőátadási tényező: 

𝛼
𝑁𝑢 ∙ 𝜆

𝐷

3,393 ∙ 0,0313 𝑊
𝑚𝐾

0,008𝑚
 

𝜶 𝟏𝟑, 𝟐𝟕𝟓𝟒
𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

A koncentrált paraméterű modell alkalmazásához meg kell határoznunk a 

geometriai paramétereket: 

𝑽
𝐷 ∙ 𝜋

4
∙ 𝐿

0,008𝑚 ∙ 𝜋
4

∙ 0,01𝑚 𝟓, 𝟎𝟐𝟔𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟎 𝟕𝒎𝟑 

𝑨 2 ∙
𝐷 ∙ 𝜋

4
𝐷 ∙ 𝜋 ∗ 𝐿 2 ∙

0,008𝑚 ∙ 𝜋
4

0,008𝑚 ∙ 𝜋 ∗ 0,01𝑚 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟏𝟗𝒎𝟐 

𝑳𝒄
𝑉
𝐴

5,02655 ∙ 10 𝑚
0,0003519𝑚

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝟗𝒎 

 

A henger a golyóval megegyező anyagból készül így a 2.táblázatban szereplő 

anyagtulajdonságokat alkalmazhatjuk: 

 𝑩𝒊
α 𝐿𝑐

λ𝑡

13,2754 𝑊
𝑚2𝐾 ∙ 0,001429𝑚

43
𝑊

𝑚𝐾

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟏 

Mivel 𝐵𝑖 0,1 ezért a koncentrált paraméterű modell alkalmazható szabadkonvekciós 

hengerre is. Az időállandó így: 

 𝒃
𝛼  𝐴𝑠

𝜌𝑡   𝑐𝑝𝑡   𝑉 

13,2754 𝑊
𝑚2𝐾  0,0003519𝑚

7850 𝑘𝑔
𝑚3  465 𝐽

𝑘𝑔𝐾  5,02655 ∙ 10 𝑚  
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟒𝟔

𝟏
𝒔
 

Ezután meghatározható a csapágy görgő hőmérséklete 30 másodperc elteltével: 

𝑇 30 𝑇 𝑇k 𝑒 𝑡 𝑇k 170°𝐶 25°𝐶 𝑒 , 30𝑠 25°𝐶 

𝑻 𝟑𝟎 𝟏𝟓𝟗, 𝟑𝟑𝟖°𝐂 
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CFD szimulációval vizsgálva az esetet: 

 

 

 

 

 

 

 

Negyedik eset 

Vizsgáljuk meg az utolsó részletezett esetet, ami a D=8mm átmérőjű L=10mm magas 

henger, kényszerkonvekciós hűlése. Az előzőekhez hasonlóan Tt=170°C-os a test t=0 

időpont béli hőmérséklete. A közeg anyagjellemzői és kezdőhőmérséklete változatlan. 

A levegő a test kőrül 𝑣 2  sebességgel áramlik. 

𝑹𝒆
𝑣 𝐷 𝜌

𝜂

2
𝑚
𝑠 0,008𝑚 0,953

𝑘𝑔
𝑚

0,0000217𝑃𝑎𝑠
𝟕𝟎𝟐, 𝟔𝟕𝟐𝟖 

 

𝑃𝑟
𝑐 𝜂

𝜆

1011
𝐽

𝑘𝑔𝐾 0,0000217𝑃𝑎𝑠

0,0313 𝑊
𝑚𝐾

 

𝑷𝒓 𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟗 

 

 

8.ábra: Szabadkonvekció henger esetén 
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Kényszerkonvekció, és henger esetén is teljesül a tapasztalati Nusselt-szám 

összefüggésének alkalmazhatósági feltétele: (Re· Pr ≥ 0,2), így: 

𝑁𝑢 0,3
0,62 ∙ 𝑅𝑒 ⁄ ∙ 𝑃𝑟 ⁄

1
0,4
𝑃𝑟

⁄ ⁄ ∙ 1
𝑅𝑒

282000

⁄ ⁄

 

𝑁𝑢 0,3
0,62 ∙ 702,6728 ⁄ ∙ 0,7009 ⁄

1
0,4

0,7009

⁄ ⁄ ∙ 1
702,6728
282000

⁄ ⁄

 

𝑵𝒖 𝟏𝟑, 𝟑𝟒𝟗𝟐 

Az 𝛼 hőátadási tényező értéke: 

𝛼
𝑁𝑢 ∙ 𝜆

𝐷

13,3492 ∙ 0,0313 𝑊
𝑚𝐾

0,008𝑚
 

𝜶 𝟓𝟐, 𝟐𝟐𝟖𝟔
𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

A geometriai paraméterek, valamint az anyagjellemzői szintén változatlanok 

maradnak az előző esetekhez képest. 

𝑽
𝐷 ∙ 𝜋

4
∙ 𝐿

0,008𝑚 ∙ 𝜋
4

∙ 0,01𝑚 𝟓, 𝟎𝟐𝟔𝟓𝟓 ∙ 𝟏𝟎 𝟕𝒎𝟑 

𝑨 2 ∙
𝐷 ∙ 𝜋

4
𝐷 ∙ 𝜋 ∗ 𝐿 2 ∙

0,008𝑚 ∙ 𝜋
4

0,008𝑚 ∙ 𝜋 ∗ 0,01𝑚 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟏𝟗𝒎𝟐 

𝑳𝒄
𝑉
𝐴

5,02655 ∙ 10 𝑚
0,0003519𝑚

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝟗𝒎 

 

Így a Biot-szám értéke: 

 𝑩𝒊
α 𝐿𝑐

λ𝑡

52,9367 𝑊
𝑚2𝐾 ∙ 0,001429𝑚

43
𝑊

𝑚𝐾

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟓𝟗 

Mivel 𝐵𝑖 0,1 ezért a koncentrált paraméterű modell alkalmazható.  

Az időállandó így 

𝒃
α  𝐴𝑠

ρ𝑡   𝑐𝑝𝑡   V 

52,2289 𝑊
𝑚2𝐾  0,0003519𝑚

7850 𝑘𝑔
𝑚3  465 𝐽

𝑘𝑔𝐾  5,02655 ∙ 10 𝑚  
𝟎, 𝟎𝟏

𝟏
𝒔
 

Ezután a csapágygolyó hőmérséklete 30 másodperc elteltével kényszerkonvekciónál: 

𝑇 30 𝑇 𝑇k 𝑒 𝑡 𝑇k 170°𝐶 25°𝐶 𝑒 , 30𝑠 25°𝐶 

𝑻 𝟑𝟎 𝟏𝟑𝟐, 𝟑𝟔𝟖°𝐂 
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CFD szimulációval vizsgálva az esetet: 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az esetben az elemszám csökkentése és az eredmény pontosítása érdekében a 

hengert határoló teret alacsonyabbra és hosszabbra vettem. Látható, hogy ebben az 

esetben több mint 20°C különbség tapasztalható a számított és a szimulációs eredmény 

között. Ez az eltérés a végeselem módszer pontatlanságából és a Nusselt-szám 

összefüggéséből adódhat. A Nusselt-szám tapasztalati úton lett meghatározva, ami 

alapvetőlen eredményez egy bizonyos pontatlanságot, továbbá az alkalmazhatósága 

tartományra van korlátozva, ami a Prandtl-számra vonatkozóan  0,7 𝑃𝑟 380, az 

én esetemben pedig Pr = 0,7009-re adódott. Összeségében a hiba eredete a Nu-számból, 

annak alkalmazhatósági határához való közelségből és a szoftver pontatlanságából 

adódik.

 

 

 

9.ábra: Kényszerkonvekció henger esetén 
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3.Matematikai modell és a CFD 

szimuláció összeghasonlítása 

 
Az előző fejezet utolsó alfejezetében ismertetett koncentrált paraméterű modellt és a 

Tetra nevű CFD szimulációs szoftverének eredményeit vetetem össze. A matematikai 

modellhez készítettem egy Excel táblázatot, amely alkalmas különböző geometriák 

(gömb, henger), különböző áramlási sebességek és eltérő kiinduló hőmérsékletek 

mellett az adott idő után kialakuló test hőmérsékletének meghatározására.  

A CFD (Computational Fluid Dynamics) vagy más néve numerikus folyadékdinamika a 

végeselem módszerek egyik fajtája, amely az áramlástani és hőtani problémák 

megoldására alkalmas. A CFD szoftverek a meghtározott térfogatban lejátszódó 

folyamatokat szimulálja a régió peremfeltételeinek ismeretében [10]. 

Az első szimulációs sorozatomban öt szabványnak megfelelő méretű acél csapágy golyót 

és az ezeket körül áramló levegő öt különböző sebességét vizsgáltam. A szimulált 

időtartam 30 másodpercet vettem, amit 0,1 másodperces idő léptékkel vizsgáltam. A 

matematikai számításokat a Tetra saját könyvtárában talált anyagok 

anyagtulajdonságaira számoltam, hogy az eltérésekből adódó hibákat minimalizáljam. 

A csapágy gördülőelemek edzését követő megeresztés hűlési szakaszt vizsgalom, ami 

kezdő hőmérséklete 170°C és a hűtő közeg 25°C-os nyugvó, vagy áramló levegő. 
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CFD szimuláció előkészítése és lefuttatása 

 

A szimuláció első lépése az, hogy el kell készíteni a test egyszerűsített geometriáját, 

ami az általam vizsgált első esetben egy, vagy 3 gömböt és az őket befoglaló térfogatot 

jelenti. Nehézséget jelentett a szoftver alkalmazásában, hogy a Tetra program nem 

képes a modell előállítására, így ahhoz egy másik szoftvert, az ANSYS modellkészítőjét 

használtam. 

 Megvizsgáltam a gömb hűlésének alakulását nyugvó és áramló közeg esetében is, ami 

azt eredményezte, hogy a két esetre külön modellt kellett készítenem. Nyugvó közegben 

a modellt körülzáró térfogatnak a gravitációs gyorsulással megegyező irányú 

alkotójának hosszabbnak kellett lennie, mint áramlásos esetben mert a 

szabadkonvekció esetén a meleglevegő felfele áramlik. Kényszerkonvekciónál a z 

irányú (gravitációs gyorsulással megegyező) vetület mellett az áramlási sebességgel 

párhuzamos alkotójának is hosszabbnak kellett lennie. Ezekre azért volt szükség, hogy 

a zárt térfogat faláról visszaverődő hő ne befolyásolja a szimuláció eredményét. 

A geometriai modell elkészülte után, a szimuláció előkészítésé kővetkezett, amit a 

Tetra szoftverrel végeztem. Itt előszőr is be kell tölteni a modellt és meg kell adni a 

külön álló térfogatok anyagát. 

 

 

 

 
10.ábra: Térfogatok anyagának kiválasztása 
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Az általam elvégzett összes szimulációt és számítást ezekre az anyagokra végeztem, 

ahol az 1-es sorszámú anyag a levegő, azaz a körülzáró térfogat, a 2-es pedig a szénacél 

csapágygolyó. Ezekhez az anyagokhoz tartozó anyagjellemzők: 

testre:  -sűrűség (ρt):    7850  

  -fajhő (cpt):    465  

  -hővezetési tényező (λt):  43  

 

közegre: -sűrűség (ρ):    1,206  

  -fajhő (cp):   1007 
  

  -hővezetési tényező (λ): 0,0256  

  -viszkozitás (η):   1,83 ∙ 10  Pas 

  -hőtágulási együttható (β):  0,003411   

 

 

 

Ezt követően ismét szétválik a szabad és a kényszerkonvekció szimulációjának 

előkészítése. A következő lépés ugyanis az, hogy a szoftver által létrehozott térfogatok 

(golyo és legter) mellé felületeket kell meghatároznunk, amelyekre a peremfeltételeket 

megszabjuk. 

Szabadkonvekciónál két ilyen felületet kell megadni, az első a legter_kulso, ami a 

körülzárást határoló hat lapot jelenti. A második a golyo_kulso, ami elnevezéséből 

adódóan a csapágygolyó külső felületét jelenti. 

11.ábra: A közeg és a test anyagjellemzői  
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Kényszerknvekciós esetben ez a két felület nem elég, ugyanis biztositanunk kell a közeg 

be- illetve kiáramlását, tehát létre kell hozni egy levego_belep és egy levego_kilep 

felületet. Ennél fogva a legter_fal csak 4 lapot fog tartalmazni. 

 

 

 

Ezek után mind a két eset a Condition Wizard-dal folytatódik, ahol megadjuk a 

peremfeltételeket és a számítási módszert. Az Analysis Type-on belül a turbulens 

áramlást és a hőmérséklet lehetőséget kell választanunk. Turbulens modellnek a 

Realizable k-EPS modellt alkalmaztam. Ez az elvevezés a k-ε modellre utal, ami a 

legegyszerűbb összetevőket tartalmazó turbulencia modell. A k a turbulens kinetikus 

energiára, az ε a turbulens disszipációs energiára utal [11]. Tovább haladva elérünk a 

Basic Settings-ig ahol a tranziens számítási módot kell kiválasztani. A számítás 

12.ábra: Szabadkonvekciónál beállított felületek 

13.ábra: Kényszerkonvekciónál beállított felületek 



3. FEJEZET 38 

végének a 300. iterációt vettem időlépéknek pedig 0,1-et állítottam be, ami azt jelenti, 

hogy a csapágygolyót 30 másodpercig vizsgálom. Az időlépték méretének 

csökkentésével tovább növelhető a számitás pontossága, de ezzel arányosan a számitás 

időigénye is emelkedne. Minél több elemeket alkalmazok a hálókészítésnél és minél 

kisebb időléptéket választok annál pontosabb lesz a számítás, de annál hosszabb ideig 

tart a szimuláció lefuttatása. Az én esetemben ez 0,1s időléptéket és 1-6 millió elemet 

jelentett. Ezt követően be kell állitani a gravitációs gyorsulás nagyságát és irányát, ez 

a modelltől függ, de én az egyszerűség kedvéért -z irányba mutatónak vettem fel. Az 

alapbeállítások között van lehetőség választani a különböző hőmérséklet 

mértékegységek között (pl.: Kelvin, Fahrenheit) itt én a jól megszokott Celsius 

mértékegységet használtam. 

 

 

 

A következő a Material Propertis lenne, ahol a térfogatok anyagát adhatjuk meg, de 

mivel ezt már korábbal elvégeztük így ezt a lépést ki lehet hagyni. Ezután át lehet térni 

a következő fülre, ami az Initial Condition nevet viseli és itt a közegek t=0 időpont beli 

hőmérsékletét lehet megadni. A MAT1 közeg a levegő, aminek 25°C-ot állítunk be a 

golyónak pedig 170°C kezdő hőmérsékletet írunk elő. Ezután következik az, hogy a 

felületekre élőíjuk a peremfeltételeket. Szabadkonvekciós esetben ezt 2 falra kell 

megtennünk kényszerkonvekciónál viszont 4re. A golyo_kulso felület mind a két 

esetben nem elmozduló fal (statonary wall) és ezen keresztül engedélyeznünk kell a hő 

szabad áramlását. A legter_kulso és a legter_fal ugyan azok, itt sem engedjük meg az 

elmozdulást, de a falon keresztül történő áramlást is megtagadjuk. Ezzel a 

14.ábra: Alapbeállítások 
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szabadkonvekciós esetre készen állnak a peremfeltételek de a kényszerkonvekciónál 

még két falról nyilatkozni kell. A levego_belep felületre egy velocity feltételt írunk elő, 

ami közeg sebességét jelenti és itt is meg kell adni a közeg belépő hőmérsékletét. 

Kényszerkonvekciós szimulációnál, azonos geometriára ezt a peremfeltételt 

változtattam. Minden csapágygolyó átmérőre 5 különböző sebességet írtam elő, ezek 

rendre: 0.1, 0.5, 1, 1.5 és 2  . A levego_kilep falra statikus nyomás (static pressure) 

peremfeltételt írok elő, a külső oldalra 0 Pa nyomással. A sebesség inlet és static 

pressure outlet egy használható inlet-outlet párosítás. Az inflow turbulence propertis a 

be, illetve kilépő felületre is bekapcsoltam. 

 

 

 

Ez követően a beállításokat az Output Control-nál folytattam, ahol a Regional Average 

fülben egy új értéket vettem fel. A változó a hőmérséklet, amit a golyó térfogatára írtam 

elő. Tovább haladva az FLD (cycle) belül beállítottam, hogy mennyi idő után szeretnék 

eredményt kapni, erre azt állítottam be, hogy minden századik iteráció után legyen 

eredményem. Végül az FLD (Surface Data) -nál kiválasztottam az output 

paramétereket, ami a Turbulent heat transfer coefficient és a Heat flux at wall volt. 

15.ábra: Szabadkonvekciós peremfeltételek 
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A szimuláció előkészítésének utolsó lépése a végeselem háló elkészítése. A golyóra és a 

légtérre eltérő nagyságú elemeket írtam elő. A csapágygolyóra 2 ∙ 10  méter 

nagyságút, míg a körülzáró térfogatra  6 ∙ 10  méteres elemeket adtam meg. Az eltérés 

abból adódik, hogy a golyó hőmérsékletének az értéke érdekel ezért azt a halót sűrűbbre 

kell állítani, hogy minél pontosabb eredményt kapjak. Ebből a megfontolásból a golyó 

felületre és a légtér találkozására is finomabb hálót készítettem, aminek sűrűsége 5 ∙

10  méter volt 5 rétegben. 

 

 

16.ábra: Kimeneti adat kiválasztása 

17.ábra: Végeselemháló elkészítése 
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Ezt követően a futtatást elindítottam, ami elemszámtól függően 30 perc és 3 órát vett 

igénybe. 

 

Számítások és szimulációk összevetése 

A gömb geometriára vonatkozó számított és a szimulált értékek összehasonlításával a 

3. táblázat foglalkozik, ami a golyó átmérő és az áramlási sebesség viszonyában 

szemlélteti a két módszer eredménye közti százalékos eltérést. 

Gömb 
átmérő (mm) 

Áramlási sebesség 
(m/s) 

CFD szimuláció eredmény 
(°C) 

Matematikai eredmény 
(°C) 

Relatív hiba 
(%) 

5  0,1  135,871  138,278  1,741 

0,5  117,677  120,61  2,432 

1  102,569  108,628  5,578 

1,5  90,749  100,234  9,463 

2  81,463  93,694  13,054 

6  0,1  141,135  146,089  3,391 

0,5  125,647  131,315  4,316 

1  109,981  120,924  9,049 

1,5  101,517  113,433  10,505 

2  92,658  107,46  13,774 

8  0,1  151,336  154,869  2,281 

0,5  137,348  144,202  4,753 

1  125,725  136,38  7,813 

1,5  117,579  130,557  9,940 

2  111,124  125,789  11,658 

10  0,1  153,392  159,446  3,797 

0,5  146,434  151,361  3,255 

1  135,976  145,297  6,415 

1,5  125,786  140,702  10,601 

2  123,79  136,887  9,568 

12  0,1  159,308  162,148  1,751 

0,5  153,319  155,77  1,573 

1  144,726  150,918  4,103 

1,5  132,917  147,202  9,704 

2  129,492  144,088  10,130 

 

 

 

A táblázatot szemügyre véve megállapítható, hogy a hiba minden esetben pozitív érték, 

ami azt jelenti, hogy a matematikai modellből származó eredmények minden esetben 

nagyobbak, mint a szimuláció által szolgáltatott hőmérséklet.  

3.táblázat. Gömb geometria eredményei 
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Továbbá megfigyelhető az is, hogy a sebesség növekedésével a relatív hiba értéke is nő. 

Ez az eltérés az áramlási viszonyokból, valamint a matematikai modell 

alkalmazhatósági határához való közelségből eredhet.  

Az előzőekből megállapítható, hogy ha a golyó lehűtése a célunk, akkor a koncentrált 

paraméterű modell alkalmazása a célszerű, mivel a golyó teljes lehűléséhez szűkséges 

idő ebben az esetben nagyobbra adódik, így elkerülhetőek a véletlen érintésből 

származó emberi sérülések. Másfelől a gyártmány így biztos eléri az előírt 

hőmérsékletét az adott idő alatt, a matematikai modell alkalmazásával a biztonság felé 

tévedünk. 

A következőkben a hengergörgőre végzett számitások és szimulációk eredményét 

vizsgálom. A henger geometriánál két esetet feltételeztem:  

-mikor a henger tengelye párhuzamos az áramlás irányával (1.eset), és 

-mikor a henger tengelye merőleges az áramlás irányára és vízszintes (2.eset). 

Az előbbi két esetet a 4. táblázatban hasonlítottam össze.    

Henger méret 
(mm) 

Áramlási sebesség 
(m/s) 

CFD szimuláció 
eredmény 1.eset 
(°C) 

CFD szimuláció 
eredmény 
2.eset (°C) 

hiba (%) 

D=8mm, L=10mm   0,1  154,053 154,467  0,268

0,5  148,523 144,708  ‐2,636

1  138,547 134,734  ‐2,830

1,5  118,48 127,413  7,011

2  112,701 121,277  7,071

D=10mm, 
L=11mm  

0,1  157,265 158,391  0,711

0,5  149,633 151,451  1,200

1  140,019 142,449  1,706

1,5  132,459 136,235  2,772

2  126,684 130,812  3,156

 

 

 

 

Látható, hogy kis sebesség esetén a hőmérsékletek között nincs számottevő különbség. 

A geometria növelésével a különbségek a sebesség növelésével is csak kis mértékben 

változnak. Ebből következően a hengerek pozíciójáról a hőkezelés végén nem feltétlen 

kell gondoskodni. 

A számítási és a szimulációs módszer közti különbséget a két henger áramlással 

párhuzamos pozíciójában vizsgáltam meg, amit a 5. táblázat szemléltet. 

 

4. táblázat: Henger elrendezés eredményei 
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Henger méret 
(mm) 

Áramlási sebesség 
(m/s) 

CFD szimuláció 
eredmény 1.eset 
(°C) 

Matematikai 
eredmény (°C) 

Relatív hiba 
1.eset (%) 

D=8mm, L=10mm   0,1  154,053 160,007  3,721

0,5  148,523 149,548  0,685

1  138,547 142,171  2,549

1,5  118,48 136,763  13,368

2  112,701 132,368  14,858

D=10mm, 
L=11mm  

0,1  157,265 162,574  3,266

0,5  149,633 154,555  3,185

1  140,019 148,788  5,894

1,5  132,459 144,495  8,330

2  126,684 140,964  10,130

  

  

 

Látható, hogy itt nagyobb eltérések adódnak a módszerek között, mint a gömb esetében, 

de a hibák itt is zérustól nagyobb értékűek. Tehát megállapítható, hogy a koncentrált 

paraméterű modell alkalmazása, gömb és henger geometria esetén is a biztonság felé 

való tévedést eredményezi.   

  

Golyók egymástól mért távolsága 

 

A testek hűlés során történő egymásra hatását 3 egyforma geometriájú és 

anyagminőségű csapágygolyóval vizsgáltam meg. Az előzetes szimulációs eredmények 

alapján megállapítható, hogy csak bizonyos sebesség fellett következik be a visszahatás 

jelensége. Ez azt a sebességet jelenti, ahol a test által felmelegített levegő közel 

vízszintesen áramlik. Ez az eddigi eredmények alapján 1  sebességű áramlásnál 

következik be.  

A szimulációkat 3 darab D = 6mm átmérőjű csapágygolyóra végeztem el, amelyek 

egymástól mért távolsága 1D, 2D, 3D volt. A vizsgálati idő itt is változatlanul 30 

másodperc volt. A kapott eredményeket a 6. táblázat szemlélteti. 

 

 

 

5. táblázat: Henger geometria eredményei 
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  Golyók kialakuló 
hőmérséklete 

  1. golyó  2. golyó  3. golyó 

Golyók távolsága 
egymástól 

1D  102,757  132,899  136,189 

2D  95,861  127,608  131,478 

3D  95,769  123,311  127,427 

 

 

 

A fenti táblázat alapján kijelenthető, hogy minél távolabb helyezzük el egymástól a 

testeket annál gyorsabb lehűlést érhetűnk el. A golyók távolságára abban az esetben 

kell figyelmet fordítani, ha a ventilátor által létrehozott áramlással sebessége 1  vagy 

annál nagyobb. 

Ezek alapján azt az intézkedést lehet megtenni, a minél gyorsabb hűtés érdekében, 

hogy a megeresztést követően egysoros elrendezésben hagyják el a kemencét a testek, 

és a ventilátor által keltett légmozgás legyen merőleges a golyók haladási irányára.  

 

 

Eredmények alkalmazása a gyakorlatban 

 

A tisztán szabadkonvekciós hűlés a gyakorlatban nehéz kivitelezni, mivel egy 

minimális légmozgás a gyáron belül elkerülhetetlen, továbbá a kényszerkonvekció 

alkalmazása sokkal kedvezőbb hűlési időt biztosít, így a továbbiakban a ventilátorral 

történő hűtést vizsgálom. 

Az előző alfejezetekben tárgyaltak alapján kijelenthető, hogy a koncentrált paraméterű 

modell alkalmazása kielégítő pontosságú eredményt szolgáltat a különböző 

csapágyelemek hűlésére vonatkozóan. Ezen eredmények alapján elkészíthető több 

diagram, amelyek a hőmérsékletet és a hűlési időt szemlélteti különböző közeg 

sebességeknél bizonyos geometriákra. Az elkészített diagramban a függőleges 

tengelyen a hőmérséklet foglal helyet °C-ban, a vízszintesen az eltelt időt szemlélteti 

másodpercben. A vízszintes tengely alatt a szín jelölések magyarázata található, ami a 

közeg áramlási sebességétét mutatja  -ben. 

6.táblázat: Golyók egymásra hatása 



3. FEJEZET 45 

 
 

 

 

Látható a 1.diagramból, hogy a legnagyobb hűlési sebességet a 2 m/s sebességgel lehet 

elérni. Ez a megfigyelés segít a gyártás optimalizálásába és a költségek csökkentésében 

hiszen a hűtésre használt ventilátor fordulatszámát és ezáltal a meghajtásához 

szükséges elektromos energia felvételt is csökkenteni tudjuk. Továbbá ezek az ábrák a 

hőkezelés utáni hűlési idő meghatározásában lehet a dolgozó segítségére. 

A hűtést továbbá a szalag sebességével is lehet befolyásolni, oly módon, hogy nem 

alkalmaznak ventilátort, hanem a futószalag körüli levegő hőmérsékletét és a szalag 

sebességét biztosítják. Ezáltal meg lehet határozni egy szükséges futószalag 

hosszúságot.  

Ha a 2  sebességű szalaggal akarjuk elérni a D=12mm átmérőjű golyó biztonságos 

40°C-os hőmérsékletet akkor a következő eljárást kell elvégezni: 

Az átmérőhöz tartozó diagramot kell használni, aminek a függőleges tengelyén a 

T=40°C-ból kiinduló vízszintes egyenest kell állitani a megfelelő sebességet ábrázoló 

görbére. Ahol a vízszintes egyenes és a 2 -es görbe metszi egymást le kell vetíteni a 

vízszintes tengelyre, amin az idő másodpercben szerepel. Ezt az értéket leolvasva a mi 

esetünkben a t=345s. Most már a szalag minimális sebessége számítható: 
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Kiindulva abból, hogy: 

𝑣
𝑠
𝑡
 

 

Ezt átrendezve:  

𝑠 𝑣 ∙ 𝑡 

 

 Ahol  

  s: a futószalag minimális hossza [m]; 

  v: a szalag sebessége [m/s]; 

  t: diagramból meghatározott hűlési idő [s] 

Így: 

𝑠 𝑣 ∙ 𝑡 2 
𝑚
𝑠

∗ 345𝑠 690𝑚 

 

Az eredmény ebben az esetben 690m-re adódott, ami gazdaságtalan ezért ebben az 

esetben ventilátoros megoldást célszerű használni.
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Befejezés 

A szakdolgozatom elkészítése során az időben változó hővezetés koncentrált 

paraméterű modelljével foglalkoztam. Az időben változó hővezetés a gyakorlatban nagy 

szerepet tölt be, mivel a gyártást ezáltal optimalizálni lehet. A szakdolgozatomban 

elértem a meghatározott célt, ami az időben változó hőátadás gyakorlati 

alkalmazásának meghatározása volt. Az általam elkészített diagramok felépítését úgy 

választottam meg, hogy azok könnyen olvashatóak és átláthatóak legyenek. 

A csapágyak nagyon széles körben alkalmazott gépelemek, amelyek nélkül 

elképzelhetetlen lenne több a vegyiparban is alkalmazott gép, mint például egy 

centrifuga vagy egy dinamikus keverő. A hétköznapi életben is kiemelkedő szerepük 

van, csapágy nélkül a személygépkocsi sem lenne képes betölteni funkcióját. 

A munkámat összegezve azt érzem, hogy a tudásom és szorgalmam 

eredményeként egy olyan dolgozatot állítottam össze, amely gyümölcse képes a 

gyakorlati alkalmazhatóságra. 
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