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ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Forgástest alakú edények esetén a geometria modellezhető egy görbének egy tengely körüli
körbeforgatásával. A körbeforgatott görbe az edény meridiángörbéje, amelyet a falvastagság
közepén értelmezünk. A feszültségek levezetése során feltételezzük, hogy az edény falvastagsága
az edény méreteihez képest kicsi, valamint azt, hogy a forgástengelyre merőleges síkok által
kimetszett szélességi körök mentén a belső nyomás állandó. Ezen feltételezések mellett egy
elemi felületdarab egyensúlyára adódó összefüggés:

σm

ρm
+
σt

ρt
=

p

v
, (1)

ahol σm és σt jelentik a meridián, illetve a tangenciális irányú feszültségeket, v a falvastagságot,
p a belső (túl)nyomást, ρm és ρt pedig az adott pontbeli meridián és tangenciális görbületi
sugarakat. ρt minden esetben a forgástengelyig ér.

Amennyiben az edényben lévő közeg a tartály falát mindenhol ugyanakkora nyomással ter-
heli akkor a meridián és tangenciális feszültségre adódó összefüggések:
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A fenti kifejezések levezetése során feltételeztük, hogy az edény falában - a héjban - csakis
érintő irányú húzó és nyomó feszültségek keletkezhetnek, amelyek nagysága a falvastagság men-
tén állandó. Az ilyen jellegű membrán-feszültségállapot csak meghatározott feltételek betartása
esetén alkalmazható. Azon helyeken ahol a görbületi sugarakban ugrásszerű változás van, ott a
membrán-feszültségállapotra levezetett összefüggések csak kellő körültekintéssel - vagy egyálta-
lán nem - alkalmazhatóak. Ezen helyeken járulékos hajlítófeszültségek keletkezhetnek melyek
hatására a fenti elmélet érvényességét veszíti.

Hengeres héjak esetén a feszültségekre kapott kifejezések lényegesen leegyszerűsödnek (ka-
zánformula):
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4v
, σt =
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= 2σm, (3)

ahol D jelenti a körhengerhéj középátmérőjét.
Gömbsüveg geometria esetén pedig

σm = σt =
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(4)

adódik.
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KIDOLGOZOTT PÉLDA

Tekintsük a 1. ábrán lévő tartályt. Az edényben p = 30 bar (=3 MPa) nyomású gázt
tárolunk. Az edény falvastagsága egységesen v = 6 mm. Határozzuk meg az edény jellegzetes
helyein a feszültség értékeket.

1. ábra. Forgástest alakú edény geometria jellemzői

Megoldás: Az edény geometriája ismert, 5 különböző részre lehet bontani: A-B gömbsüveg;
B-C hengeres rész; C-D tóruszfelület; D-E kúppalást; E-F gömbsüveg. A t és R néretek
számítása:

t =
rD

cos30◦
=

200− 100cos30◦

cos30◦
= 130, 9401 mm, (5)

R =
rE

cos30◦
=

rD + 100sin30◦

cos30◦
= 188, 6751 mm. (6)

Az áttekinthetőség kedvéért célszerű a nevezetes helyeken érvényes görbületi sugarakat táblá-
zatba foglalni, amit a 1. táblázat tartalmaz.

1. táblázat. A görbületi sugarak megadása

Rész Pont Görbületi sugár [mm]
ρm ρt

gömbsüveg A 100 100
B 100 100

hengeres rész B ∞ 100
C ∞ 100

tóruszfelület C −100 100
D −100 130, 9401

kúppalást D ∞ 130, 9401
E ∞ 188, 6751

gömbsüveg E 188, 6751 188, 6751
F 188, 6751 188, 6751

A görbületi sugarak ismeretében a feszültségek a (2) összefüggésekkel számíthatóak. A
számított eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.

Az edény falának belső pontjaiban a belső nyomásból adódóan σn = −p normálfeszültséggel
számolhatunk, a külső paláston pedig σn = 0 értékkel. A három feszültségi irány (m,t,n) a
főirányokkal esik egybe, vagyis a Mohr-féle egyenértékű feszültség könnyen számítható mind
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2. táblázat. A számított feszültség értékek

Rész Pont Feszültségek [MPa] σMohr
egy [MPa]

σm σt belső
paláston

külső
paláston

gömbsüveg A 25 25 28 25
B 25 25 28 25

hengeres rész B 25 50 53 50
C 25 50 53 50

tóruszfelület C 25 75 78 75
D 32, 735 108, 333 111, 333 108, 333

kúppalást D 32, 735 65, 4701 68, 4701 65, 4701
E 47, 1688 94, 3376 97, 3376 94, 3376

gömbsüveg E 47, 1688 47, 1688 50, 1688 47, 1688
F 47, 1688 47, 1688 50, 1688 47, 1688

a belső, mind a külső paláston a σMohr
egy = σ1 − σ3 összefügéssel. A numerikus értékeket a 2.

táblázat utolsó két oszlopa tartalmazza.
A belső paláston számított Mohr-féle egyenértékű feszültség eloszlását a meridiángörbe men-

tén a 2. ábra szemlélteti, ahol vékony görbével jelöltük a VEM1-számítás során kapott ered-
ményt. Jól látható a feszültségértékeknél, hogy azon a helyeken ahol a görbületi sugárban
ugrásszerű változás van, ott a feszültségekben is ugrásszerű a változás. A valóságban ezeken a
helyeken járulékos hajlítás is fellép, emiatt a membrán-feszültségállapot feltételezésével kapott
eredményeket kellő körültekintéssel szabad csak elfogadni.

2. ábra. A belső paláston számított Mohr-féle egyenértékű feszültség eloszlása a meridiángörbe
mentén

1Végeselem módszer
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