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1. fejezet

Bevezetés

A nyomáshatároló szelepek képviselik a túlnyomással szembeni
utolsó védvonalat, így megbízható m¶ködésük elengedhetetlen
a védett rendszer biztonsága szempontjából. Egyes alkalma-
zási területeken, például az olajiparban � ahol a védett cs®-
vezetékek gyakran távoli, nehezen megközelíthet® helyeken is
keresztül haladnak � a biztonságos üzemet minimális karban-
tartási igények mellett is garantálni kell. Ennek az elvárásnak
a közvetlen rugóterhelés¶ kialakítás megfelel, lévén a zárótestet
mindössze egy el®feszített rugó rögzíti az ülékhez (1.1. ábra),
így a konstrukció rendkívül egyszer¶, és kevés mozgó alkatrész-
b®l áll. Egy ilyen szelep a méretezés szempontjából két jel-
lemz® paraméterrel rendelkezik: a nyitónyomással, amely az a
nyomásesés, amelyen a szelep nyit; valamint a kapacitás, amely
a szelepen átengedett tömegáram a vonatkozó szabvány által
el®írt körülmények mellett.

Ipari tapasztalatok alapján [1] azonban ez a kialakítás bi-
zonyos üzemeltetési körülmények között hajlamos instabil vi-
selkedésre. Ennek oka, hogy a zárótest lényegében egy egytö-
meg¶ leng®rendszerként modellezhet®, amelyet az áramlásból
származó er®k gerjesztenek egy nemlineáris rendszert alkotva.
Amennyiben egyéb csatlakozó elemek is szerepelnek a rendszer-
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1.1. ábra. Egy jellemz® direkt rugóterhelés¶ biztonsági szelep
konstrukció [2].

ben, például tartályok vagy cs®vezetékek, úgy további instabi-
litások is megjelenhetnek. Ezek egyik fajtája az úgynevezett
negyedhullám instabilitás, ami a zárótest és a felvízoldali cs®ve-
zeték akusztikus kapcsolatára vezethet® vissza. Ekkor a cs®be-
li nyomáseloszlás negyedhullám módust vesz fel. Jelen munka
célja a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék korábbi, témához
kapcsolód kutatómunkájának [3, 4, 5, 6] numerikus áramlás-
tan alapú további validációja, a hivatkozott cikkekben bemu-
tatott negyedhullám modell továbbfejlesztése az e�ektív felület
felhasználásával, és a gázdinamikai modell kiegészítése az al-
vízoldali cs®vezeték modellezésével.



2. fejezet

Az eredmények

összefoglalása

2.1. Blowdown számítás
Számos nyomáshatároló szelepnél a zárási nyomás kisebb a nyi-
tónyomásnál � az angol nyelv¶ szakirodalom a kett® különb-
ségére a blowdown kifejezést használja. A m¶szaki gyakorlat-
ban ez a jelenség széles körben ismert, a vonatkozó szabványok
és kézikönyvek a méretezés és az üzemeltetés szempontjából is
egyértelm¶en rendelkeznek róla [1, 7], a pontos beállítása pedig
jellemz®en tapasztalati úton vagy numerikus szimulációk segít-
ségével történik. Jelen munka éppen ezért a jelenség �zikai
hátterének feltárását célozza meg, és bemutat egy egyszer¶,
tisztán analitikus számítási eljárást, mely gyors és kvalitatív
blowdown el®rejelzésre alkalmas. A számítási eljárás hasonló
Bazsó et al. [8] megközelítéséhez, azonban a stabilitásvizsgálat
alapja jelen esetben nem a statikus-, hanem az össznyomásesés.
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1. Tézis

Direkt rugóterhelés¶ nyomáshatároló szelepek nyitási és zárá-
si nyomása közötti különbség (�blowdown�) analitikusan el®-
rejelezhet® összenyomhatatlan newtoni munkaközeg esetén az
egyensúlyi össznyomásesés és nyitás kapcsolatának ismereté-
ben, melyet a

∆pt =
(1 + C2

DB
2(x̃) x̃2) s (x̃+ x̃0)

DπÃeff(x̃)

egyenlet ír le, ahol ∆pt az össznyomásesés a szelepen, CD az
átfolyási szám, x̃ = 4x/D a dimenziótlan nyitás, x̃0 = 4x0/D
a rugó dimenziótlan el®feszítése, s a rugómerevség, D az ülék
átmér®, és Ãeff(x̃) = Aeff(x̃)/(D2π/4) a dimenziótlan e�ektív
felület. Ezen felül B(x̃) ≡ 1 tányér alakú zárótestekre, valamint
B(x̃) =

(
1 − x̃

4
cosα sinα

)
sinα kúpos zárótestekre, ahol α a

zárótest félkúpszöge.
Ez alapján az egyensúlyi görbe alapján az egy adott szelep-

re jellemz® �blowdown� megállapítható az e�ektív felület és az
átfolyási szám ismeretében.

2. Tézis

Direkt rugóterhelés¶ nyomáshatároló szelepek ∆pt(x̃) egyensú-
lyi helyzeteinek lineáris statikus stabilitási feltételét az

s−Dπ
dÃeff(x̃)

dx̃

1

1 + C2
DB

2(x̃) x̃2
∆pt+

Dπ
2C2

DÃeff(x̃)B(x̃) x̃
(
B(x̃) + dB(x̃)

dx̃
x̃
)

(1 + C2
DB

2(x̃) x̃2)
2 ∆pt > 0,

egyenlet adja meg összenyomhatatlan newtoni munkaközeg ese-
tén, ahol s a rugómerevség, D az ülék átmér®, CD az átfolyási
szám, Ãeff(x̃) = Aeff(x̃)/(D2π/4) a dimenziótlan e�ektív felü-
let, x̃ = 4x/D a dimenziótlan nyitás, és ∆pt az össznyomásesés
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2.1. ábra. A gázdinamikai modell.

a szelepen. Ezen felül B(x̃) ≡ 1 tányér alakú zárótestekre, és

B(x̃) =

(
1 − x̃

4
cosα sinα

)
sinα

kúpos zárótestekre, ahol α a zárótest félkúpszöge.
Ez a feltétel ekvivalens a

d∆pt(x̃)

dx̃
> 0

feltétellel a ∆pt(x̃) egyensúlyi görbére. Ezáltal a stabilitásvizs-
gálat vizuálisan is elvégezhet® az e�ektív felület és az átfolyási
szám ismeretében.

2.2. Átfolyó szelep peremfeltétel
A kiegészített gázdinamikai modell egy felvízoldali tartályból
és cs®vezetékb®l, a direkt rugóterhelés¶ szelepb®l (ez betölt-
het nyomáshatároló vagy egyenirányító szerepet is), valamint
az alvízoldali cs®vezetékb®l és tartályból áll, sematikus vázlata
a 2.1 ábrán látható. A tartályokra az anyagmegmaradás egyen-
letét oldja meg az üzemeltetést®l függ® állapotváltozás feltéte-
lezésével, a cs®vezetékre az egydimenziós tömeg-, impulzus-, és
energiamegmaradási egyenletek vannak felírva, a zárótest pedig
egytömeg¶ leng®rendszerként van modellezve. Az egyes eleme-
ket összekapcsoló peremfeltételek alapját H®s et al. [3, 4, 5, 6]



2. FEJEZET. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 6

modellje alkotja. A hivatkozott cikkekkel ellentétben jelen mo-
dellben átfolyó szelep szerepel, amihez új peremfeltétel kidol-
gozására volt szükség.

3. tézis

Kidolgoztam egy �zikailag konzisztens peremfeltételt az izent-
rópikus karakterisztikák módszeréhez, mellyel egy két egyenes
cs®vezetéket összeköt® direkt rugóterhelés¶ szelep m¶ködése le-
írható összenyomható newtoni munkaközeg esetén. A meghatá-
rozandó ismeretlenek az állapotváltozók (nyomás, h®mérséklet,
s¶r¶ség, fajlagos energia, sebesség) a felvíz- és alvízoldali cs®-
vezetékek csatlakozásánál, valamint a statikus nyomás a szelep
ülékénél és a zárótest után.

A módszer feltételezi, hogy a munkaközeg ideális gáz, és a
szelep környezetében és a szelepen keresztül az áramlás izentró-
pikus, valamint fojtott áramlás esetén a kritikus keresztmetszet
az üléknél található. A megoldó �gyelembe veszi a keresztmetszet-
változást a felvízoldali cs®vezeték és az ülék, illetve a szelepház
és az alvízoldali cs®vezeték között.

A megoldandó egyenletrendszert a szelep átfolyási egyen-
lete, a karakterisztikák módszeréhez kapcsolódó megmaradási
egyenletek, az energiaegyenlet, az izentrópikus állapotváltozást
leíró egyenlet és az ideális gáz állapotegyenlete alkotja.

Amennyiben a szelep zárt állapotban van, az alvíz- és fel-
vízoldalon zárt cs®vezeték peremfeltételt kell alkalmazni. Az
esetleges visszaáramlás modellezhet® a két oldal felcserélésével.
Kapcsolódó publikációk: [E1].

2.3. Negyedhullám instabilitás
A gázdinamikai modell eredményeinek és a negyedhullám mo-
dell feltételeinek validálásához instacionárius kapcsolt CFD szi-
mulációkat végeztem. Tekintettel arra, hogy a zárótest széles
nyitási tartományban elmozdulhat, a szimulációk során nem-
csak a háló deformálódásának megengedésére, de dinamikus
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újrahálózásra is szükség volt a háló megfelel® min®ségének fenn-
tartása érdekében.

A gázdinamikai-, a negyedhullám-, és a CFD modellek közül
utóbbi tekinthet® a legpontosabbnak, lévén képes a zárótest
mozgásának leírása mellett a teljes áramlási tér felbontására is.

2.2. ábra. A dimenziótlan nyitás egy lengési periódus során (bal
oldalt, fekete: GDM, piros: CFD), és a nyomáseloszlás a cs®ben
a jelölt id®pillanatokban (jobb oldalt, fekete folytonos vonal:
GDM, piros jelöl®k: CFD, szaggatott vonal: negyed szinusz-
hullám).

A gázdinamikai és a CFD modellek eredményei esetén is
meg�gyelhet®, hogy stabilitásvesztés után a cs®vezetékben a
nyomáseloszlás negyedhullám módusban leng, ahogy az a 2.2
ábrán is látható. Fontos megjegyezni, hogy a két szimuláció
paraméterei kis mértékben eltérnek, azonban a célom nem a
két eredmény egymásra illesztése, hanem a negyedhullám alak
bemutatása. Az els® és utolsó el®tti nyomás értékekre illesztett
szinusz negyedhullám meger®síti a korábbi feltételezéseket. Az
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utolsó, szelephez legközelebbi nyomás érték nem illeszkedik a
negyedhullám görbére, ott már meg�gyelhet® a szelep �megál-
lító� hatása.

Tudomásom szerint ez az els®, CFD szimulációk segítségével
is kimutatott negyedhullám instabilitás.

4. tézis

Egy egyenes cs®vezetékhez csatlakoztatott, összenyomható new-
toni munkaközeg¶ direkt rugóterhelés¶ nyomáshatároló szelep-
re az id®függ® kétdimenziós Reynolds átlagolt Navier-Stokes
egyenletekre alapuló kapcsolt CFD szimulációk segítségével meg-
mutattam, hogy a dinamikus stabilitásvesztéskor a cs®beli nyo-
máseloszlás negyedhullám módusban leng. Ez bizonyítja, hogy
a negyedhullám instabilitás hátterében valóban a cs®vezeték és
a szelep akusztikus kapcsolása áll.
Kapcsolódó publikációk: [E2, E3, E4, E5, E6].
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