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7. PÉLDA SÍKFESZÜLTSÉGI ÁLLAPOTRA 

7.1. Saroklemez vizsgálata 

 
Határozzuk meg a 7.1. ábrán látható keret saroklemezében ébredő feszültségeket. A lemez 
a két furatán keresztül az egyik, a harmadik furaton keresztül a másik rúdhoz van csava-
rozva, az érintkezési feszültségeket nem vesszük figyelembe.  

 
7.1. ábra: Keret 

 
A keretet NF 200=  nagyságú erővel terheljük. A keret mindkét oldalán pántokkal van 
egymáshoz erősítve, így egy pántot az erő negyede terheli a 7.2. ábrának megfelelően, a 
lemezvastagság mmlv 5,1= . 

 
A lemez terhelései és a deformációk (a vizsgált, rugalmas tartományon belül) a lemez sík-
jában vannak, ezért síkfeszültségi modellt alkalmazhatunk. 
 

 
7.2. ábra: Sarokpánt méretei és terhelése 
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7.2. 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 (7.3.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 (7.3.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 
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. 

      
a)                                                                               b) 

7.3. ábra: Projekt ablak 
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7.2.1. Geometria modellezése 
 
Egy síkfeszültségi feladatot 2D modellezéssel oldunk meg. Ezt a geometria megrajzolása 
előtt és után is beállíthatjuk a projektablakban. A Geometry sorra kattintva a képernyő bal 
oldalán látjuk a Property ablakot, ennek 16. sorában átállítjuk az alapértelemzett 3D érté-
ket 2D-re (7.4.b ábra). Ha a Properties of Schematic ablak nem látszik, akkor a felső me-
nüsor  View/Properties sorára kattintva előjön (7.4.a ábra). 

A dimenzió beállítása után a Static Sturctural ablak Geomety sorára duplakattintással elin-
dítjuk a rajzoló modult (Design Modeler). Elsőként a rajz mértékegységét kell beállítani 
(7.5. 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-

                      
          a)                                                                                    b) 

7.4. ábra: Feladat dimenziójának beállítása 

 
7.5. ábra: A mértékegység kiválasztása 
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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 vázlat megrajzolásához a New sketch ikonra kattintunk (7.6.a ábra) ekkor a bal oldali 
ablakban megjelenik az adott sík ágaként a Sketch1, majd a Sketching fülre kattintunk 
(7.6.b ábra). 

A vázlat könnyebb átláthatóságához az alap axonometrikus nézetről a rajz síkjára merőle-
ges nézetre váltunk a 7.7. ábrán látható ikonra kattintva. 

A Draw ablakban kiválasztjuk a Rectangle parancsot (7.8.a ábra), rajzolunk egy téglalapot, 
majd a Dimensions/General paranccsal (7.8.b ábra) kijelölünk a két egymásra merőleges 
élt és a bal alsó Details View ablakban beállítjuk a két élhossz értékét 40mm és 10mm-re 
(7.9.a ábra). Ugyanezt a lépéssort megismételve ennek a téglalapnak az alsó sarkához egy 
30x10mm-es téglalapot rajzolunk (7.9.b ábra). 
A két téglalapot egy kontúrrá alakítjuk. A Modify/Trim paranccsal vágjuk le 7.9.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 is le kell vágni. 
 

  
a)                                                                            b) 

7.6. ábra: Új vázlat készítése 

 
7.7. ábra: Nézet beállítása a vázlat síkjára merőlegesen 
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A lekerekítéseket a Modify/Fillet paranccsal készítjük el. Az 1mm sugarú sarokkal kezd-
jük. A parancsot kiválasztva a parancs sorában kell beállítani a kívánt lekerekítési sugarat 
(7.10.a ábra) majd a vázlatban a lekerekítendő sarok két vonalát egymás után kijelöljük. 
Esetünkben, a félköröket is megrajzolhatjuk a lekerekítés paranccsal, de ekkor 4,99mm-t 
állítsunk be a lekerekítési sugár értékére, mert a modellező nem képes kezelni az összeérő 
lekerekítéseket. (Több lépésben is megrajzolhatjuk ezeket a félköröket a Modify/Trim pa-
ranccsal levágva a fölösleges éleket, de így gyorsabb.) 
A külső kontúr elkészítése után a három kört megrajzoljuk a Draw/Circle paranccsal, majd 
a Dimensions/Radius parancs segítségével beállítjuk az átmérőket, végül a 
Dimensions/Horizontal és Dimensions/Vertical parancsok segítségével a helyüket is beál-
lítjuk. (A méretezéskor a mérethálót úgy kell felépíteni, hogy nem lehet sem zérus, 
sem negatív méretet megadni!) 

    
a)                                                             b) 

7.8. ábra: Vázlatrajz menü 

           
a)                                                                     b) 
7.9. ábra: Méretezés részletei ablak és a vázlat 
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Az elkészült vázlatból (7.10.b ábra) felületet kell készítenünk. Ehhez a Modeling fülre kat-
tintva (7.11.a ábra) kilépünk a vázlatrajzolásból, majd a Concept/Surfaces from sketches 
parancsot kiadjuk (7.11.b ábra). 

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

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

           
a)                                                                     b) 

7.11. ábra: Kilépés a vázlatból és felület készítése 
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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 (7.12.a ábra). A többi sor esetünkben marad alapbeállításon és kiadjuk a 
Generate parancsot (7.12.b ábra), ezzel a felületünk elkészült, ekkor megjelenik a fa struk-
túra utolsó ágán egy Surface Body (7.13.a ábra). Visszatérünk a projekt menübe. 

 

7.2.2. Végeselem szimuláció 
 
A projekt modulban az elindított Static Structural ablakban a Model sorra duplakattintással 
(7.14. 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 (7.4.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 (6.15. ábra). Modellünkhöz az alapértelmezett beállí-
tás, a Plane Stress, síkfeszültség a megfelelő.  

 
a)                                                            b) 

7.12. ábra: Felületkészítés beállításai 

              
a)                                                             b) 

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

 
7.14. ábra: A végeselem-szimuláció elindítása 
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Síkfeszültségi esetben a lemezvastagságot paraméterként meg kell adni. 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 Thickness sorban (7.16. ábra) a le-
mezvastagság értékét megadni. Ha nem állítunk be lemezvastagságot, akkor a program 
automatikusan 1mm-es lemezvastagságot választ (vagy kérdőjelet tesz a hiányzó sor-
ba és nem fut le verziótól függően)! 

 

7.2.3. 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 7.17. ábrán látható az alapbeál-
lításokkal létrehozott háló.  

 
7.15. ábra: A 2D modellezési eset kiválasztása 

 
7.16. ábra: Lemezvastagság beállítása 
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Az látható, hogy főként nyolccsomópontú négyszögelemekből épül fel, ami megfelel, az 
átlagos elemméret is elfogadható a geometriához viszonyítva. Azonban az 1mm-es sarok-
ban, ahol a feszültségcsúcs várható, kisebb elemméretet kell beállítani. 
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 (7.18.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 
Method parancsra kattintunk (7.18.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 (7.18.b ábra) a háromszög és négyszög elemek közül választhatunk. Ese-

 
7.17. ábra: Háló alapbeállításokkal 

      
a) 

                 
b)                                                                       c) 

7.18. ábra: A hálózás beállításai 
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tünkben a négyszög elemek a megfelelőek. A közelítő függvények fokszámát (az elem 
csomópontjainak számát) az Element Midside Nodes sorban (7.18.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 (7.19. ábra). A sarokpánt méreteit figyelembe véve 1mm áltagos elemmére-
tet adunk meg. Ezt az értéket a sarkokban, lekerekítéseknél a program automatikusan le-
csökkenti, ami a furatok esetében megfelel, mivel az érintkezési feszültséget nem számít-
juk, így az ottani felbontás növelésével sem kapunk valóságos eredményt. Azonban az 
1mm-es sugarú sarokban, ahol a legnagyobb feszültséget várjuk, csökkentsük le az elem-
méretet. 

 
7.19. ábra: Átlagos elemméret beállítása 

 
a) 

         
b)                                                                        c) 

7.20. ábra: Elemméret beállítása 
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Ha az egyes élek, felületek mentén külön elemméretet akarunk beállítani, akkor az 
Insert/Sizing parancsot kell kiadni (7.20.a ábra). A parancs kiadása után kiválasztjuk, hogy 
milyen geometria mentén kívánjuk definiálni a méretet. Esetünkben a negyedkör belső 
ívén és a két sugár menti élen. Ehhez a kijelölést élre kell állítani, amit a felső ikonsorban 
(7.20.b ábra) találunk. A Details of Sizing ablakban a kijelölt éleket az Apply paranccsal 
elfogadjuk és az Element Size sorba beírjuk a kívánt elemméretet, esetünkben 0,2mm-t.  
Az előző beállítások után a Generate Mesh (7.21.a ábra) parancs kiadásával elkészítjük a 
hálót (7.21.b ábra). 

 

7.2.4. Peremfeltételek beállítása 
 
A peremfeltételeket a Static Structural ágra jobb egérgombbal kattintva az Insert sorban 
találjuk. 
Elsőként a kényszereket adjuk meg. Egy facsavar által felvett nyomatékot elhanyagolhat-
juk a két furat által felvett nyomatékhoz képest, ezért a két terheletlen furat szélét fogjuk 
meg sugárirányban. A Static Structural/ Insert/Cylindrical Support parancsot adjuk ki 
(7.22.a ábra).  

          
                                a)                                                                                b) 

7.21. ábra: Háló elkészítése parancs és a kész háló 

     
a)                                                                     b) 

7.22 ábra: Kényszerek bevitele 
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A parancs kiadása után kijelöljük a két élt a 7.20.b ábrán látható élek kijelölése ikon segít-
ségével. Egyszerre csak egy élt tudunk kijelölni, de ha nyomva tartjuk a CTRL billentyűt, 
akkor több élet kijelölhetünk. A kijelölés után Details of Cylindrical Support ablakban 
(7.23. ábra) Apply paranccsal elfogadjuk a kijelölést és a sugárirányú elmozdulást lekötjük 
(Fixed) az érintőirányút megengedjük (Free). 

 
A harmadik furat élére megadunk egy erőt. A Workbench programban nem szükséges vo-
nal menti terheléssé alakítani az erőt, ha vonalra definiáljuk, akkor a program automatiku-
san átszámítja. A Static Structural/ Insert/Force parancs kiadása után ki kell jelölni a kör-
ívet (7.24.a ábra), majd az Apply paranccsal elfogadni (7.24.b ábra). A Define By sorban az 
alapértelmezett Vector helyett Components beállítással az erővektort komponenseivel ad-
juk meg. Az y értékét beállítjuk -50N nagyságúra (7.24.b ábra). 

 

7.2.5. 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. 

 
7.23 ábra: Kényszerek beállításai 

    
                              a)                                                                       b) 

7.24 ábra: Függőleges erő definiálása 



14  Végeselem-módszer 

 www.tankonyvtar.hu   Oldal István, SZIE 

 
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 
(7.25. ábra). 
A feladat megoldását vagy a felső menüsor Solve parancsával, vagy a Solution ágra jobb 
egérgombbal kattintva a Solve paranccsal (7.26. ábra) indítjuk. 

A szimuláció lefuttatása után a Solution/Equivalent Stress ágra kattintva a kérdéses feszült-
ségeket megjelenítjük (7.27. ábra). 

 
7.25 ábra: Redukált (egyenértékű) feszültség kiíratása 

 
7.26 ábra: Számítás elindítása 
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Annak megállapítására, hogy ez a feszültség elegendően pontos-e, készítünk egy finomabb 
hálót és azzal lefuttatjuk az analízist. A finomabb háló elegendő a kritikus helyen. A fa 
struktúrában lenyitjuk a Mesh ágat és a Edge Sizing-ra kattintva (7.28a ábra) megjelenik a 
korábban beállított Details of Edge Sizing ablak, ahol az él menti elemméretet felére csök-
kentjük (7.28.b ábra). 

 
A Solve parancs kiadása után (7.26 ábra) a hálót a program újra generálja és a számítást 
lefuttatja. A Solution/Equivalent Stress ágra kattintva az új hálóval számított feszültségeket  
láthatjuk (7.29. ábra). A feszültségcsúcs 119,4MPa érték lett, ami az előző értékhez képest 
kis mértékben csökkent, de 5% eltérésen belül van, ami azt jelenti, hogy az egzakt megol-
dás is 120MPa körüli érték. Ha az általunk használt acél megengedett feszültsége 120MPa, 
akkor ez pont a határon van, a biztonságot növelhetjük a lemezvastagság növelésével, kész 
kivágószerszám esetében ezt kell választanunk. Ha még a tervezési fázisban derül ki a 
probléma, akkor jobb megoldás a lekerekítési sugár növelése. 
 

 
7.27 ábra: Számított feszültségek [MPa] 

    
                                a)                                                                         b) 

7.28 ábra: Hálófinomítás 
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A kritikus helyen növeljük meg a lekerekítés sugarát 1mm-ről 1,5mm-re. Ennek beállításá-
ra újra be kell lépnünk a Geometry modulba. (Ha időközben bezártuk, akkor el kell indíta-
nunk a Projekt modulban a Static Sturctural ablak Geomety sorára duplakattintással.) A 
rajzunkon csak egy vázlat van, így a Sketching fülre kattintva a Dimension/Radius parancs 
kiadása után a lekerekítésre kattintunk (7.30.b ábra) és a Details View ablakban a sugár 
értékét 1,5mm-re módosítjuk. A Generate parancs (7.12.b ábra) a módosítást végrehajtja. 

 
A geometria megváltozását át kell vinni a szimulációs modulba. A Projekt modulban a 
Refresh Projekt vagy az Update Projekt paranccsal tehetjük ezt meg. Utóbbit választva a 
geometria átvitele mellett a teljes szimuláció automatikusan le is fut. Jelenleg csak a geo-
metriát változtatjuk, így ezt a parancsot adjuk ki. 

 
7.29 ábra: Számított feszültségek [MPa] 

      
a)                                                         b) 

7.30 ábra: Lekerekítés módosítása 
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A Mechanical modulban a Solution/Equivalent Stress ágra kattintva az új geometriával 
számított feszültségeket  láthatjuk (7.32. ábra). A változtatás hatására a feszültség a várt 
módon csökkent, így a kívánt biztonságot elértük. 

 

 
7.31 ábra: Adatok átvitele 

 
7.32 ábra: Számított feszültségek [MPa] 


