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SZÉCHENYI ISTVÁN ALKALMAZOTT MECHANIKA 
 EGYETEM TANSZÉK 

 
 

Végeselem módszer 8. gyakorlat  
 

(kidolgozta: Szüle Veronika egyetemi tanársegéd) 
 

Feladat: tengelycsonk szilárdsági vizsgálata 
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1. ábra: Tengely meridián metszete 

 
A tengely mint forgásszimmetrikus geometriával rendelkez  test meridián metszetével adható 
meg, amely az 1. ábrán látható. 
Geometria: a tengely meridián metszetét az els ábrán definiáltuk. 
Terhelés: 25 MPa megoszló terhelést alkalmazunk a kisebb átmérj  hengerpalást fels 

részén egy 20 fokot átfogó palástrészen. 
Elmozdulási peremfeltétel: a henger a nagyobb átmérj  henger palástján van körbe 
megfogva. 
Anyagjellemz k: acél anyagjellemzi: 206800 MPaE = , 0, 29ν = , 80155 MPaG = . 

Végeselem háló: 10 csomópontú tetraéder elem. 
Meghatározandók:   

� elmozdulások,  
� redukált feszültségek, 
� f feszültségek. 

Szemléltetés:  
� elmozdulási állapot, 
� feszültségi állapot. 
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Feladat megoldása: 
1. Indítsuk el az ANSYS Workbench 14.0-t. 
2. Húzzuk át az egérrel a Static Strructural modult. 

  
 
Az anyagjellemzket illet en nincs szükség módosításra. 
Indítsuk a Geometry-ra történ  kétszer kattintással a Design Modeler programot. 
Hosszegységnek válasszunk millimétert! 

3. Kattintsunk az XY Plane-re/síkra, majd válasszuk a Sketching lehet séget a 
geometria elkészítéséhez. A Line parancs segítségével rajzoljuk meg 
hozzávetlegesen a tengely meridián metszetét. 
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Adjuk meg a szükséges a függleges és vízszintes méreteket a Dimensions parancs 
General, valamint Length/Distance (2 vízszintes méret egymástól való távolságát 
tudjuk meghatározni) parancsainak segítségével. A lekerekítést a Modify Fillet  
parancssorral definiáljuk, ahol szükséges megadni a Fillet parancs sorában a 
lekerekítés sugarát (elször 3 mm, majd 5 mm), az ábrán látható módon. 

 
Revolve (forgatás) parancs kiadásával forgassuk meg a meridián metszetet 360o -kal a 
következ  módon: kattintsunk a fels ikonsorban található Revolve parncsra, ennek 
hatására a geometria sárga színnel jelenik meg a munkafelületen. A Revolve 
utasításhoz tartozó Adatok (bal alsó ablakban), az Apply  parancscsal fogadjuk el a 
geometriát, mint megforgatandó geometriát. 
A következ  kérdés a forgatás tengelyének kijelölése, ami az x tengelynek felel meg. 
Ezek után a Generate parancs kiadásával hozzuk létre a 360o -kal elforgatott testet. Az 
eredmény az ábrán látható. 
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Terhelési felület elállítása: jelöljük ki a kisebb átmérj  henger véglapját, és ezt 
defináljuk, mint új felületet, a legfels ikonsorban lev Create ⇒  New plane 
parancsok kiadásával, majd kattintsunka Generate utasításra. Ekkor a projektfában 
megjelenik a Plane4 elnevezés sík. 
Az így létrehozott Plane4 síkon állítsunk el egy új vázlatot, Sketch 2-t. A Plane4 
kijelölt állapota mellett, adjuk ki a New Sketch parancsot, majd generáljuk azt. A 
Sketching⇒Line parancsok segítségével, rajzoljunk két vonalat az újonnan 
létrehozott Plane4 felületre, az alábbi ábra szerint.  

  
Biztosítsuk ezek szimmetriáját, a Constraints⇒Symmetry parancsok kiadásával, ill. 
egyenl  hosszúságukat az Constraints⇒Equal Length parancsok kiadásával. Ezek 
után megadható a két egyenes egymással bezárt 20o -s szög értéke a Dimensions⇒
Angle utasítások segítségével. Az Origóból a körvonaig tartó szakaszra nincs 
szükségünk ezért vágjuk el a két vonalat a Modify ⇒Trim paranccsal.  
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Végül ezen 20o -s körívet extrudáljuk a kisebb átmérj  henger palástjának teljes 
hosszán, mintegy kijelölve a terhelési felületet. 
Ehhez kattintsunk az Extrude (kihúzás) parancsra az alábbi utasítások kiadása mellett: 

� Operation⇒ Imprint faces, 
� Direction (irány) Normal helyett állítsuk Reversed-re, 
� Extent type (kiterjedés/méret típusa) állítsuk Fixed-re, így lehetségünk nyílik 

pontos méret megadására, 
� az extrudálás mélységét Depth állítsuk 55 mm-re. 

Ezen parancsok beállítása után , adjuk ki a Generate parancsot. Az eredmény az ábrán 
látható: 

  

Majd térjünk vissza a fmenübe projektünk sematikus vázlatához, és indítsuk el a 
Modeler alprogramot. 
 

4. A projektfa vázlatában, kattintsunk jobb egérgombbal a Mesh-re, majd Insert⇒
Method parancsokra, s tegyük meg a következ módosításokat: a geometriát jelöljük 
ki, ill. fogadjuk el. A bal alsó adatok ablakban az elemtípust állítsuk be 
Tetrahedrons-ra. 
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Majd szintén a Mesh (jobb egérgomb), Insert, majd Sizing parancsokat követve az 
elemméretet állítsuk 4 mm-re. 

 

Végül a Generate mesh parancs kiadásával hozzuk létre a végeselem felosztást. 
 

5. Térjünk vissza a fmenübe projektünk sematikus vázlatához, és indítsuk el a Setup 
alprogramot. 
Kinematikai peremfeltétel definiálása: a tengelycsonk megfogása a nagyobb átmérj  
henger palástfelületén történik, a Supports⇒Fixed support parancsok kiadásával. 
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6. A dinamikai peremfeltétel definiálása: 25 MPa megoszló terhelést alkalmazunk a 

kisebb átmérj  hengerpalást fels részén az általunk létrehozott 20 fokot átfogó 
palástrészen. 
Kattintsunk a Loads⇒Pressure parancsokra, és a bal alsó adatok ablakban fogadjuk 
el a geometriát, ezután a Define By sorban a Normal To beállítást válasszuk ki és az 
alatta lév  sorban a Magnitude-hoz adjuk meg 25 MPaértéket, az alábbi ábrán látható 

módon: 

 

 

7. Végül adjuk ki a Solve parancsot, így a program megoldja a feladatot. 
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8. Következhet az eredmények megjelenítése ill. kiértékelése. 
Jelenítsük meg a következ eredményeket:  

� az elmozdulások,  
� redukált feszültségek, 
� f feszültségek. 

A lenti két ábrán a deformáció és a redukált feszültség eloszlás láthatóak.  
 

 

 

 


