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8. TENGELYSZIMMETRIKUS PÉLDA 

8.1. Tárcsa vizsgálata 

 
Egy alumínium hüvelyt zsugorkötéssel rögzítünk egy acél tengelyre. Határozzuk meg a 
8.1. ábrán látható hüvelyben ébredő feszültségeket. A tömör acél tengely deformációját 
elhanyagolhatjuk, mert a hüvely deformációjához képest kicsi. (Számításához a testek köz-
ti súrlódásos kapcsolatot is modelleznünk kellene, nemlineáris szimulációval.) 

 
8.1. ábra: Zsugorkötés 

 
A hüvely és tengely átmérője közti átfedés: mµδ 20= . 
A méreteket és a kinematikai terhelést a 8.2. ábráról olvashatjuk le. 

 

 
8.2. ábra: Hüvely méretei és terhelése 
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A hüvely terhelései és a deformációk is forgásszimmetrikusak, ezért tengelyszimmetrikus 
modellt alkalmazhatunk. 
 

8.2. Megoldás ANSYS Workbench 12.1 programmal 

 
A konkrét probléma megoldásához a program elindítása után a projekt ablakban ki kell 
választani a probléma típusát. Esetünkben szilárdsági vizsgálatot akarunk végezni statikus 
körülmények közt. Ezért a Static structural sort választjuk ki (8.3.a ábra). A kiválasztás 
vagy az egér bal gombjával dupla kattintással vagy a bal gombot nyomva tartva a fehér 
mezőbe húzással történhet. A kiválasztás után megjelenik a kívánt analízis ablaka a pro-
jektablakban (8.3.b ábra). 

Az ablak megjelenése után beírhatjuk a feladat nevét. Az ablak hat sorból áll, ebből az 
Engineering Data megnyitásával az anyagjellemzőket tudjuk beállítani. Ennél a program-
nál nem kötelező az anyagjellemzők beállítása, de tudnunk kell, hogy ebben az esetben az 
alapértelmezett szerkezeti acél lineárisan rugalmas anyagmodelljével dolgozunk. A 
Geometry sorra duplát kattintva a geometriai modult indítja el a program, ahol a vizsgálat 
szerkezet geometriáját rajzolhatjuk, importálhatjuk, módosíthatjuk. A Model sorra duplát 
kattintva magát a végeselem-modellező modult nyitjuk meg, aminek részeként a Setup, 
Solution és Result sorok is aktívak lesznek. A projekt ablakban mindig látható az egyes 

      
a)                                                                               b) 

8.3. ábra: Projekt ablak 
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részek állapota, mert a kész modulok zöld pipát kapnak, a hiányzóak kérdőjelet, a hibásak 
piros körben felkiáltójelet, a kész, de még le nem futtatott modulok sárga villám ikonnal 
vannak megjelölve. 

8.2.1. Anyagjellemzők beállítása 
 
Az anyagjellemzőket az Engineering Data sorra duplán kattintva állíthatjuk be. A legfelső 
ablakban az Engineering Data sor van kijelölve, ekkor az alatta lévő ablakban az aktuáli-
san alkalmazott anyagok vannak felsorolva. Alapértelmezett anyag a szerkezeti acél. (8.4. 
ábra).  

Az előugró ablakok közül két helyen adhatunk meg a lineáris analízishez szükséges anyag-
jellemzőt. Ha a program könyvtárában meglévő anyagot, akkor a felső ablak General 
materials sorát nyitjuk meg, ha saját anyagot akarunk definiálni, akkor a második ablakban 
a Click here to add new material sort (8.4. ábra). 
 
Ha az ablakok nem a megfelelő nézetben vannak, vagy el lettek állítva, akkor a 
View/Reset Window Layout paranccsal bármikor alapértelmezett nézetbe válthatunk. 
 
Esetünkben alumínium anyagot kell alkalmaznunk, ami a program könyvtárában megtalál-
ható, ezért a General materials sorra kattintunk. Ekkor az alatta lévő ablakban láthatjuk az 
anyagokat, ahol az alumínium melletti + jelre kattintva hozzáadjuk az aktuális anyaglistá-
hoz (8.5. ábra).  

 
8.4. ábra: Anyagjellemzők ablaka 

 
8.5. ábra: Anyagkönyvtár 
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Ha az általunk használt anyag nem található meg a program könyvtárában, akkor a 8.4. 
ábrán látható Engineering Data sort kijelöljük (ha nem aktív). Az alsó ablakban a Click 
here to add new material sorba beírjuk az anyag nevét, és a bal oldali toolbox ablakban 
kiválasztjuk a szükséges paramétereket. Statikus szilárdsági analízishez a legegyszerűbb 
lineárisan rugalmas, izotróp anyag esetében is legalább két jellemző szükséges, a rugal-
massági modulus és a Poisson-tényező. Ezeket a 8.6.a ábrán látható Toolbox ablak Linear 
Elastic/Isotropic Elasticity parancsra alul felugró, 8.6.b ábrán látható ablakban tudjuk a 
programba bevinni. 

Az általunk definiált és könyvtárból behívott anyagok listáját az Engineering Data sorra 
kattintva az alatta lévő ablakban láthatjuk (8.7. ábra). Amennyiben más anyagjellemzőt 
nem állítunk be, úgy a Return to Projekt ikonra kattintva visszatérünk a projekt menübe. 

8.2.2. Geometria modellezése 
 
Egy tengelyszimmetrikus feladatot 2D modellezéssel oldunk meg. Ezt a geometria megraj-
zolása előtt és után is beállíthatjuk a projektablakban. A Geometry sorra kattintva a képer-
nyő bal oldalán látjuk a Property ablakot, ennek 16. sorában átállítjuk az alapértelemzett 
3D értéket 2D-re (8.8.b ábra). Ha a Properties of Schematic ablak nem látszik, akkor a 
felső menüsor  View/Properties sorára kattintva előjön (8.8.a ábra). 

 
                 a)                                                                        b) 

8.6. ábra: Anyagjellemzők definiálása 

 
8.7. ábra: Aktív lista és bezárás 
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A dimenzió beállítása után a Static Sturctural ablak Geomety sorára duplakattintással elin-
dítjuk a rajzoló modult (Design Modeler). Elsőként a rajz mértékegységét kell beállítani 
(8.9. ábra). 

A Design Modeler a 3D szoftverekhez hasonlóan vázlatokból, azok manipulálásával épít-
hetőek fel a modellek. A vázlat rajzolása előtt ki kell választani, hogy melyik síkba aka-
runk dolgozni. Alapértelmezett, ha nem választunk ki másikat az xy sík. A 2D feladatokat 
kötelező ebben a síkban megrajzolni, mert a program csak ezt a síkot értelmezi 2D síkként. 
A tengelyszimmetrikus modell esetében további megkötés, hogy csak a pozitív x tarto-
mányban rajzolhatunk, mert az y tengely a forgástengely. A vázlat megrajzolásához a New 
sketch ikonra kattintunk (8.10.a ábra) ekkor a bal oldali ablakban megjelenik az adott sík 
ágaként a Sketch1, majd a Sketching fülre kattintunk (8.10.b ábra). 

                      
          a)                                                                                    b) 

8.8. ábra: Feladat dimenziójának beállítása 

 
8.9. ábra: A mértékegység kiválasztása 
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A vázlat könnyebb átláthatóságához az alap axonometrikus nézetről a rajz síkjára merőle-
ges nézetre váltunk a 8.11. ábrán látható ikonra kattintva. 

A Draw ablakban kiválasztjuk a Rectangle parancsot (8.12.a ábra), rajzolunk egy téglala-
pot, majd a Dimensions/General paranccsal (8.12.b ábra) kijelölünk a két egymásra merő-
leges élt és a bal alsó Details View ablakban beállítjuk a két élhossz értékét 5mm és 20mm-
re (8.13.a ábra). Ugyanezt a lépéssort megismételve ennek a téglalapnak az alsó sarkához 
egy 5x10mm-es téglalapot rajzolunk (8.13.b ábra). Fontos lépés, hogy az y tengelytől való 
távolságot is megadjuk, a 40mm-es belső átmérőnek megfelelő 20mm-t. 
A két téglalapot egy kontúrrá alakítjuk. A Modify/Trim paranccsal vágjuk le 8.13.b ábrán 
nyíllal jelzett vonaldarabot. Ez a vonaldarab mindkét téglalapnak része (egymáson két vo-
nal is van), de a közös kontúron egy sincs, ezért kétszer kell levágni. 
 

  
a)                                                                            b) 

8.10. ábra: Új vázlat készítése 

 
8.11. ábra: Nézet beállítása a vázlat síkjára merőlegesen 
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A lekerekítést a Modify/Fillet paranccsal készítjük el. A parancsot kiválasztva a parancs 
sorában kell beállítani a kívánt lekerekítési sugarat (8.14.a ábra) majd a vázlatban a lekere-
kítendő sarok két vonalát egymás után. 

    
a)                                                             b) 

8.12. ábra: Vázlatrajz menü 

           
a)                                                                     b) 
8.13. ábra: Méretezés részletei ablak és a vázlat 
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Az elkészült vázlatból (8.14.b ábra) felületet kell készítenünk. Ehhez a Modeling fülre kat-
tintva (8.15.a ábra) kilépünk a vázlatrajzolásból, majd a Concept/Surfaces from sketches 
parancsot kiadjuk (8.15.b ábra). 

A parancs kiadásakor megjelenik egy Details of SurfaceSk1 ablak a bal alsó sarokban 
(8.16.a ábra). 

           
a)                                                                     b) 
8.14. ábra: Lekerekítés parancs és kész vázlat 

           
a)                                                                     b) 

8.15. ábra: Kilépés a vázlatból és felület készítése 

 
a)                                                            b) 

8.16. ábra: Felületkészítés beállításai 
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Az ablakban látjuk a létrehozni kívánt felület nevét (automatikusan állítja be a program). A 
második sorban kell kiválasztani azt a vázlatot, amelyikből a felületet készítjük. A kivá-
lasztás történhet a rajzablakban a vázlat valamelyik vonalára kattintva vagy a fa struktúra 
megfelelő ágára kattintva. Esetünkben, mivel csak egy vázlat van, így automatikusan ki 
van választva, de mindhárom esetben a Base Objects sorban az Apply gombbal fogadjuk el 
a kiválasztást (8.16.a ábra). A többi sor esetünkben marad alapbeállításon és kiadjuk a 
Generate parancsot (8.16.b ábra), ezzel a felületünk elkészült, ekkor megjelenik a fa struk-
túra utolsó ágán egy Surface Body (8.17.a ábra). Visszatérünk a projekt menübe. 

 

8.2.3. Végeselem szimuláció 
 
A projekt modulban az elindított Static Structural ablakban a Model sorra duplakattintással 
(8.18. ábra) elindul a szilárdságtani végeselem modul (Mechanical). Előtte győződjünk 
meg, hogy a Geometry menüre kattintva a Properties of Schematic ablakban 2D-re állítot-
tuk a modellezést (8.8.b ábra). 

A modul elindítása után be kell állítani a 2D feladat típusát. A fa struktúrában a Geometry 
ágra kattintva megnyílik a Details of Geometry ablak, ahol a 2D Behavior sorban legördít-
ve láthatóak a 2D modellezési esetek (8.19. ábra). Modellünkhöz az Axisymmetric, ten-
gelyszimmetrikus eset a megfelelő.  

              
a)                                                                                    b) 

8.17. ábra: Elkészült felület a fa struktúrában és a rajzfelületen 

 
8.18. ábra: A végeselem-szimuláció elindítása 
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Tengelyszimmetrikus esetben egyéb méretet nem kell megadni. A Geometry ágat lenyitva 
láthatóak a testek, esetünkben egy Surface Body. Arra kattintva megjelennek a részletek a 
Details of Surface Body ablakban, itt kell a Assignment sorban (8.20. ábra) az előre defini-
ált anyagok közül kiválasztani az adott testnek megfelelőt. 

 

8.2.4. Hálózás 
 
A modellezés első lépéseként az elemekre bontást, a hálózást kell elvégezni. Abban az 
esetben, ha nem állítjuk be a hálózás paramétereit, a program az alapbeállításokkal fogja a 
hálót elkészíteni, ami ritkán eredményez optimális hálót. A 8.21. ábrán látható az alapbeál-
lításokkal létrehozott háló.  

 
8.19. ábra: A 2D modellezési eset kiválasztása 

 
8.20. ábra: Anyagjellemzők hozzárendelése a testhez 
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Az látható, hogy főként nyolccsomópontú négyszögelemekből épül fel, ami megfelel, az 
átlagos elemméret is elfogadható a geometriához viszonyítva. Azonban nem tudjuk megál-
lapítani, hogy pontosan mekkora az elemméret, sem pedig azt, hogy első vagy másodfokú 
elemekre bontotta. 
Ha pontosan akarjuk tudni a háló paramétereit, akkor magunknak kell beállítanunk. A háló 
beállítási lehetőségeit a Mesh ágra jobb egérgombbal kattintva a felugró ablak Insert sorá-
ban találjuk. Elsőként az elemtípust választjuk ki a Method paranccsal (8.22.a ábra). 

A parancs kiadásához kijelöljük azt a testet (ha nem egy test felületéről, hanem egy test 
felületmodelljéről van szó, a Workbench azt is testként kezeli Surface Body), majd a 

 
8.21. ábra: Háló alapbeállításokkal 

      
a) 

                 
b)                                                                       c) 

8.22. ábra: A hálózás beállításai 
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Method parancsra kattintunk (8.22.a ábra). Ekkor a bal alsó sarokban megjelenik a Details 
ablak, ahol a beállításokat elvégezhetjük. 
A korábbi végeselem-programoktól eltérően itt nem egy elem nevét kell kiválasztani, ha-
nem a háló paramétereit beállítva a program az ennek megfelelő elemtípust alkalmazza. A 
Method sorban (8.22.b ábra) a háromszög és négyszög elemek közül választhatunk. Ese-
tünkben a négyszög elemek a megfelelőek. A közelítő függvények fokszámát (az elem 
csomópontjainak számát) az Element Midside Nodes sorban (8.22.c ábra) állítjuk be. Ese-
tünkben a másodfokú közelítés szükséges, mert nem egyenesekkel határolt síkidomot háló-
zunk. A nyolccsomópontos négyszög elemet az élközépen lévő csomópont megtartásával 
Kept választjuk ki. 

 
Hálózáskor az elemméretet is megadjuk, ha nem az alapbeállítással dolgozunk. Az átlagos 
elemméretet a Mesh ágra kattintva tudjuk a Details of Mesh ablakban a Sizing/Element Size 
sorban előírni (8.23. ábra). A hüvely méreteit figyelembe véve 0,5mm áltagos elemméretet 
adunk meg. Ezt az értéket az 1mm-es sugarú sarokban, lecsökkentjük. 

 
8.23. ábra: Átlagos elemméret beállítása 

 
a) 

         
b)                                                                        c) 

8.24. ábra: Elemméret beállítása 
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Ha az egyes élek, felületek mentén külön elemméretet akarunk beállítani, akkor a 
Mesh/Insert/Sizing parancsot kell kiadni (8.24.a ábra). A parancs kiadása után kiválasztjuk, 
hogy milyen geometria mentén kívánjuk definiálni a méretet. Esetünkben a negyedkör bel-
ső ívén és a két sugár menti élen. Ehhez a kijelölést élre kell állítani, amit a felső ikonsor-
ban (8.24.b ábra) találunk. A Details of Sizing ablakban a kijelölt éleket az Apply parancs-
csal elfogadjuk és az Element Size sorba beírjuk a kívánt elemméretet, esetünkben 0,2mm-
t.  
Az előző beállítások után a Generate Mesh (8.25.a ábra) parancs kiadásával elkészítjük a 
hálót (8.25.b ábra). 

 

8.2.5. Peremfeltételek beállítása 
 
A peremfeltételeket a Static Structural ágra jobb egérgombbal kattintva az Insert sorban 
találjuk. 
A terhelést esetünkben a felsajtoláskor létrejövő elmozdulás jelenti. Ezt a kinematikai ter-
het a Static Structural/Insert/Displacement parancs kiadásával tudjuk definiálni (8.26.a 
ábra).  

A parancs kiadása után kijelöljük a 8.26.b ábrán látható belső élt, a 8.24.b ábrán látható 
élek kijelölése ikon segítségével. A kijelölés után Details of Displacement ablakban (8.27. 

          
                                a)                                                                    b) 

8.25. ábra: Háló elkészítése parancs és a kész háló 

                    
                                     a)                                                                                    b) 

8.26. ábra: Kényszerek bevitele 
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ábra) Apply paranccsal elfogadjuk a kijelölést és az x irányú elmozdulást az átfedés felére, 
0,01mm nagyságúra állítjuk. 

 
A test ebben az esetben labilis, mert nem adunk meg függőleges kényszert. Ha lenne füg-
gőleges terhelés, akkor ezt kötelező megadni. Ebben az esetben azonban nincs terhelés, 
ezért nem adunk meg kényszert. A program a labilis állapotot úgy szünteti meg, hogy el-
hanyagolhatóan kis merevségű (de zérustól nagyobb) rugalmas támaszt alkalmaz, ami arra 
elegendő, hogy terheletlen irányban stabilizálja a problémát. Ebben az esetben ez sokkal 
kisebb hibát okoz az eredményben, mintha egy nem létező támaszt alkalmaztunk volna. 
 

8.2.6. Eredmények 
 
A peremfeltételek beállítása után a szimulációt a Solve paranccsal lefuttathatjuk. Az ered-
ményeket ezután is bekérhetjük, de ha előtte kijelöljük, hogy mely eredményeket akarjuk 
megkapni, akkor a megoldás után automatikusan beolvassa a kívánt értékeket. 

 
Esetünkben a redukált feszültségeket akarjuk kiszámítani, mert az alapján dönthetjük el, 
hogy a megengedett feszültséghez képest megfelel-e az alkatrész. A megjelenítéshez a 
Solution ágra jobb egérgombbal kattintva az Insert/Stress/Equivalent sort választjuk ki 
(8.28. ábra). 
A feladat megoldását vagy a felső menüsor Solve parancsával, vagy a Solution ágra jobb 
egérgombbal kattintva a Solve paranccsal (8.29. ábra) indítjuk. 

 
8.27. ábra: Kényszerek beállítása 

 
8.28. ábra: Redukált (egyenértékű) feszültség kiíratása 
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A szimuláció lefuttatása után a Solution/Equivalent Stress ágra kattintva a redukált feszült-
séget megjelenítjük (8.30. ábra). 

 
Annak megállapítására, hogy a számítás elegendően pontos-e, megvizsgáljuk, hogy a ten-
gely zsugorodása valóban elhanyagolható-e. Ehhez a modellünkkel számított reakcióerőt 
kiíratjuk. A reakcióerők megjelenítéshez a Solution ágra jobb egérgombbal kattintva az 
Insert/Probe/Force Reaction sort választjuk ki (8.31. ábra), majd a részletek ablakban ki-
választjuk azt a kényszert, amelyben a reakcióerőt ki akarjuk számíttatni (8.32. ábra). Az 
általunk megadott elmozdulás és a felvett lágy kényszer közül a megadott elmozdulást je-
löljük ki, így megkapjuk a tengelyre ható nyomásból származó erőt, amely 24400N. 
 

 
8.29. ábra: Számítás elindítása 

 
8.30. ábra: Számított feszültségek [MPa] 
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8.2.7. Ellenőrzés 
 
A korábban ismertetett lépéseket megismételjük, és rajzolunk egy 20mm magasságú és 
szélességű négyzetet. Ismét a tengelyszimmetrikus analízist választjuk és a hálózás után az 
előzőekben számított 24400N erőt a felületen megadjuk terhelésként a forgástengelynél 
pedig nem engedélyezünk vízszintes elmozdulást (8.33. ábra). 

 
8.31. ábra: Reakcióerők megjelenítése 

 
8.32. ábra: Reakcióerő 
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A tengely esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy annak deformációja hogyan aránylik a 
hüvely átmérőjének 20µm-es változásához. Ezért a tengely deformációját jelenítjük meg, a 
Solution ágra jobb egérgombbal kattintva az Insert/Deformation/Dierctional sort választjuk 
ki (8.34. ábra), majd a részletek ablakban látjuk, hogy az x irányú lemozdulás az alapértel-
mezett ezért nem kell változtatni. 

 
Elindítjuk a szimulációt, majd a Solution/Directional Deformation ágra kattintva a sugár-
irányú elmozdulásokat láthatjuk (8.35. ábra). Az elmozdulás értéke nem éri el az 1µm-t. Ha 
a hüvely egyenlőtlen merevségét figyelembe vesszük, akkor is 1µm nagyságrendű elmoz-
dulást kapunk, ami valóban elhanyagolható. Tekintettel arra, hogy egy tengely gyártási 
pontossága általában nem éri el ezt a pontosságot, az elhanyagolásunk reális. 

 
8.33. ábra: Peremfeltételek 

 
8.34. ábra: Adatok átvitele 

 
8.35. ábra: Számított feszültségek [MPa] 
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