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1. Bevezetés

A munka nyomáshatároló szelepek dinamikai viselkedésével foglalkozik és
célja, hogy hozzájáruljon a tervezési elvek fejlesztéséhez. A nyomáshatároló
szelepek nyomástartó rendszerek biztonsági elemei, melyek megtalálhatóak
például a technológiai folyamatok, vegyipari üzemek, hidraulika körök túl-
nyomásos rendszereiben. El®bbi kett®re mutat példát az 1. ábra bal oldali
vázlata, míg a jobb oldali példa hidraulika aggregátba történ® beépítést vá-
zol. A nyomáshatároló szelepek feladata a nyomás egy el®írt szintje elérésekor
a többlet folyadékmennyiség elvezetése a rendszerb®l.
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1. ábra: Nyomáshatároló szelep beépítési példák. Bal: technológiai

folyamat tárolótartálya. Jobb: hidraulikus tápegység.

A legegyszer¶bb és legrobosztusabb nyomáshatároló szeleptípus a direkt
rugóvezérelt szelep, mely az egyszer¶sége és megbízhatósága miatt gyakran
alkalmazott elem biztonsági berendezésekben. Ebben a szeleptípusban egy
csavarrugó szorítja a szeleptestet az ülékre ezáltal biztosítva az el®írt nyitó-
nyomást. Amint azt az 1. ábra szemlélteti, a nyomáshatároló szelepek köz-
vetlenül vagy egy cs®vezetéken keresztül csatlakoznak a rendszerhez. Mivel
a szeleptest egy rugóhoz kapcsolódó tömeg, önmagában egy leng®rendszert
alkot. Mindazonáltal a tartály és a cs®vezeték jelenléte a szelepdinamika és
cs®beli nyomásdinamika egy veszélyes interakciójához vezethet, öngerjesztett
rezgés léphet fel.
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2. Az eredmények összefoglalása

2.1. A szeleptest er®egyensúlya

Kutatások, melyek a szelepdinamika mélyebb megértését célozták, rávilá-
gítottak, hogy korábbi kutatók (például MacLeod (1985); Hayashi (1995);
Licskó et al. (2009); H®s and Champneys (2011)) által levezetett szelepmo-
dellek nem szolgáltatnak megfelel® egyezést a kísérletekkel a szeleptest moz-
gására vonatkozóan. Ez a tény indokolta a szeleptestre ható instacionárius
er®k minél pontosabb meghatározását. Kimutattam, hogy mind a stacioná-
rius és az instacionárius áramlási eredet¶ er® leírható a Res,s Reynolds szám
függvényében, ahol a karakterisztikus sebesség a szeleptest el®tti térben a
folyadék sebesség és szeleptest sebesség különbsége. Az áramlási eredet¶
er® továbbá arányos egy ellenállástényez®vel, melynek stacionárius és insta-
cionárius esetekre meghatároztam az értékét. Alkalmazva az instacionárius
áramlási eredet¶ er®t a szelepdinamika leírásában, sikerült reprodukálni a
kísérletekben tapasztalt szelepmozgást.

1. Tézis

Méréseken alapuló összefüggést adtam nyomáshatároló szelepek rezg® moz-
gást végz® kúpos zárótestére ható Ffl instacionárius áramlási eredet¶ er®
becslésére összenyomhatatalan közeg esetére. Az áramlási eredet¶ er® az
alábbi alakú

Ffl = As(pv − p0) + ρQ2

(
1

As
− cosφ

Ag(xv)

)
+Cdr,s,s(Res,s)

ρ

2
As|vrel|vrel,

ahol

As = D2
sπ/4, Ag = Dsπ sinφxv,

valamint

Res,s =
vrelDs

ν
és vrel = vfl,s − vv.

Ds [m] és As [m
2] a szelephez vezet® járat átmér®je, illetve a keresztmetszete,

míg Ag [m
2] az átfolyási keresztmetszet. pv [Pa] és p0 [Pa] a szelep el®tti és

utáni nyomások. ρ [kg/m3] és ν [m2/s] a munkaközeg s¶r¶sége és kinemati-
kai viszkozitása. Q [m3/s] a szelepen átfolyó tömegáram, φ [−] a szeleptest
félkúpszöge, xv [m] a szeleptest elmozdulás, Cdr,s,s [−] az instacionárius ellen-
állástényez®, Res,s [−] a pillanatnyi Reynolds szám, vrel [m/s] a szelep el®tti
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csatornában a folyadék sebességének és a szeleptest sebességének különbsége,
vfl,s [m/s] a szelep el®tti részen a folyadéksebesség és vv [m/s] a szeleptest
sebesség.

Az instacionárius ellenállástényez® Cdr,s,s leírható az alábbi módon

Cdr,s,s =

{
3.63 · 1013 × Re−3.63

s,s ha ar > 0

6.79 · 1013 × Re−3.71
s,s ha ar < 0

92 %�os (maximum 130 %) relatív szórással ar > 0 esetén és 140 %�os
(maximum 500%) relatív szórással ar < 0 esetén, ahol ar [m/s2] = v̇rel a
relatív sebesség id® szerinti deriváltja. A vizsgált szelep félkúpszöge φ = 30◦,
míg átmér®viszonya Ds/Dc = 15/32, ahol Dc a szelepkamra átmér®je. A
kifejezés az xv/Ds = 0 . . . 0.06 elmozdulás, Res,s = 650 . . . 2400 Reynolds
szám és St = 1.7 . . . 7.1 Strouhal szám tartományban érvényes. A Strouhal
szám az alábbi módon számolható

St =
f Ds

vfl,s
,

ahol f a szeleptest rezgésének frekvenciája.

Az instacionárius áramlási eredet¶ er® fenti alakja hozzájárul a szeleptest
rezgéséb®l ered® er® becsléséhez.

Kapcsolódó publikációk: Bazsó and H®s (2010c), Bazsó and H®s (2014).

2.2. A szelep egyensúlyának statikus stabilitásvizsgálata

Gázipari nyomáshatároló szelepek esetén meg�gyelhet® gyakori jelenség, hogy
a szeleptest a nyitás és zárás során hirtelen ugrást végez, azaz a szelep az
egyensúlyi helyzetéb®l egy másik egyensúlyi helyzetbe ugrik át. Azonban,
ez a hirtelen helyzetváltás nem csak a nyitás pillanatában, hanem a szelep
köztes elmozdulása esetén is bekövetkezhet, mely a szelep megbízhatatlan
m¶ködéséhez vezethet.

Numerikus szimulációk segítségével meghatároztam szeleptestek statikus
karakterisztikáit. A szeleptestre de�niált Cf er®tényez® vizsgálata rávilá-
gított, hogy az e�ektív rugómerevség negatívvá válhat, mely az egyensúly
statikus stabilitásvesztéséhez vezet. Lineáris stabilitásvizsgálat segítségével
meghatároztam a szükséges feltételt, hogy a szelep egyensúlyi helyzete stati-
kusan stabil maradjon. Továbbá megmutattam, hogy a feltétel teljesülésére
két különálló tényez® van hatással. Az egyik az Sf hidrodinamikai rugómerev-
ség, a másik a rugó teljes összenyomódása. Bemutattam, hogy a megbízható
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mük®dés a Sf ≤ 0 feltétel biztosításával vagy a rugó teljes összenyomódá-
sának elegend®en alacsony érték mellett tartása és megfelel® rugómerevség¶
rugó választása esetén biztosítható.

2. Tézis

Matematikailag megalapozott magyarázatot adtam a nyomáshatároló szele-
pek statikus instabilitására. Megmutattam, hogy a szelep egyensúlyi helyzete
statikusan stabil, ha

Sf (Xe +X0) < 1,

ahol

Sf =
∂xv

Cf (xv,e)

Cf (xv,e)
Ds és Cf (xv,e) =

Ffl,e

(pv,e − p0)As
,

valamint

Xe =
xv,e
Ds

, X0 =
x0
Ds

.

A kifejezésekben xv,e [m] és x0 [m] a szeleptest elmozdulás egyensúlyi hely-
zetben és a rugóel®feszítés, míg Xe [−] és X0 [−] a dimenziótlan megfele-
l®ik. Sf [−] jelöli a hidrodinamikus rugómerevséget, Cf [−] az er®tényez®t.
Ffl,e [N] és pv,e [Pa] a szeleptestre ható áramlási eredet¶ er® és a nyomás a
szelep el®tti csatornában a szeleptest egyensúlyi helyzetében, míg p0 [Pa] a
szelepkamrában a nyomás. Ds [m] és As [m

2] a szelep el®tti csatorna átmér®je
és a keresztmetszete.

Méretezési módszert adtam statikusan stabil szelepek tervezéséhez:

• amennyiben lehetséges, biztosítani kell az Sf < 0 feltételt a teljes sze-
lepnyitás tartományban, ekkor tetsz®leges rugómerevség választható,
vagy,

• amennyiben a szelepnyitás egy részén Sf > 0, a statikusan stabil m¶kö-
dés biztosítható a teljes szeleptest elmozdulástartományban a k [N/m]
rugómerevség

k >
psetAs

x0,max
és x0,max =

(
1

Sf,max
− xv,max

Ds

)
Ds

választásával. pset [Pa] jelöli a nyitónyomást, Sf,max [−] a dimenziótlan
hidrodinamikus rugómerevség karakterisztikájának maximális értéke,
xv,max [m] pedig a megengedhet® maximális szeleptest elmozdulás.

Kapcsolódó publikációk: Bazsó and H®s (2012), Bazsó and H®s (2015).
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2.3. Cs®vezeték-szelep rendszer dinamikus instabilitása

Cs®vezeték-szelep rendszer megismerése céljából kísérleteket végeztem szi-
vattyúból, hidraulika töml®b®l és kúpos zárótest¶ szelepb®l álló hidraulikus
berendezésen (lásd 1 ábra). A mérések bizonyos térfogatáram és el®feszítés
tartományban a szeleptest öngerjesztett rezgésének jelenlétét mutatták. A
cs® elején és végén mérhet® nyomás id®jel, és a szeleptest rezgésének frekven-
ciája állóhullám jelenlétét sejtette a cs®ben. Elosztott paraméter¶ mechani-
kai modellt alkottam a rendszer dinamikájának feltérképezése céljából, amely
alkalmas a szeleprendszer lineáris és nemlineráis dinamikai vizsgálatára. A
globális dinamika min®ségi és mennyiségi egyezést mutatott a kísérletekkel.

Érdekes kimenete a kutatásnak, hogy az eredmények min®ségileg egyezést
mutattak H®s and Champneys (2011) tartály-szelep modelljével, viszont a
kialakuló rezgés frekvenciája állandó maradt a térfogatáram és a nyitónyomás
széles tartományában. Továbbá a rezgés frekvenciája megegyezett a cs®beli
hullámdinamika valamely harmónikusának frekvenciájával, mely azt sugallja,
hogy a szelep stabilitásvesztése után a szelepdinamika csatolódik a cs®beli
nyomásdinamikával, mely kés®bb uralja a rendszer dinamikáját.

A számítások és a mérések az mutatták, hogy van olyan kritikus rugó-
el®feszítés, mely alatt a rendszer feltétel nélkül stabilan viselkedik. Ennek
magyarázata, hogy a magas rugóel®feszítés érték mellett kicsi szelepnyitások
jönnek létre, ami intenzívebb akusztikus visszacsatolást eredményez a rend-
szerben. A kritikus rugó el®feszítés lineáris stabilitásvizsgálat segítségével a
tervezési fázis szakaszában meghatározható.

3. Tézis

Olyan matematikai modellt alkottam egy cs®vezeték és az ahhoz kapcsolódó
kúpos zárótest¶ nyomáshatároló szelep dinamikus modellezésére, mely alkal-
mas az ilyen rendszerekben el®forduló instabilitások nemlineáris dinamikai
vizsgálatára. A modell olyan módon volt alkotva, hogy alkalmas legyen a
cs®beli áramlástani hullámjelenségek leírására, valamint lineáris és nemline-
ráis stabilitásvizsgálat legyen végezhet® rajta. A modell segítségével kimutat-
tam, hogy a cs®beli áramlástani hullámjelenségek alapvet® szerepet játszanak
az instabilitásvesztésben, ezért nem elhanyagolhatóak. A modell segítségé-
vel kimutattam, hogy létezik egy olyan kritikus rugóel®feszítés érték, amely
alatt a rendszer stabilan viselkedik. Ez a kritikus rugóel®feszítés lineáris sta-
bilitásvizsgálat segítségével meghatározható a tervezés fázisában. A modell
alkalmazhatóságát méréssel igazoltam.

Kapcsolódó publikációk: Bazsó and H®s (2010a), Bazsó and H®s (2010b),
Bazsó and H®s (2010d), Bazsó and H®s (2011), Bazsó and H®s (2013)
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2.4. Tartály-cs®vezeték-szelep rendszer redukált modellje

A disszertáció tárgyát képez® másik kon�guráció, a tartályból, cs®vezetékb®l
és szelepb®l álló rendszerben (lásd 1. ábra bal oldali kon�guráció) kísérletek
és szimulációk eredménye azt mutatta, hogy a tranziensek lecsengése után a
cs®ben negyedhullám nyomáseloszlás alakul ki. A rendszer mélyebb megér-
tése érdekében levezettem egy redukált modellt (negyedhullám-modell), mely
jellegét tekintve helyesen leírja a negyedhullám nyomásdinamikát a cs®ben
a stabilitásvesztés környezetében.A cs®beli folyadékdinamika két közönséges
di�erenciálegyenlettel írható le, melyet kapcsoltam a tartálybeli nyomásdi-
namikát illetve a szeleptest dinamikáját leíró közönséges di�erenciálegyen-
letekhez. A modell alkalmazható mind összenyomható és összenyomhatat-
lan közegek esetén is. A modell segítségével lehet®vé válik az ilyen típusú
rendszerek gyors paramétervizsgálata, a stabilitásvesztés határának feltérké-
pezése. A modell alkalmazhatóságát ipari környezetben igazoltam gázipari
nyomáshatároló szelep esetére.

4. tézis

Tartályhoz cs®vezetéken keresztül kapcsolódó nyomáshatároló szelep dinami-
kus instabilitásának el®rejelzésének megkönnyítésére levezettem egy redukált
rendszert, az úgynevezett negyedhullám-modellt, mely a cs®ben egy álló, a
cs®hossz négyszeresének megfelel® hullámhosszú sebesség- és nyomáseloszlás
feltételezésével a cs®dinamikát két közönséges di�erenciálegyenlet segítségé-
vel írja le, melyhez a szelep newtoni mozgásegyenleteit és a tartálydinamikát
leíró egyenletet csatoltam. A modell korlátozottan, csak az egyensúlyi hely-
zet környezetében ad megbízható eredményt, melyet mind mérésekkel, mind
részletesebb áramlástani modellt magában foglaló numerikus szimulációval
bizonyítottam. A módszer mind összenyomható (pl. leveg®, földgáz), mind
összenyomhatatlan (pl. víz, olaj) közeg esetén alkalmazható, segítségével
gyors és pontos paramétervizsgálatok végezhet®k el a szelepméretezés során.

Kapcsolódó publikáció: Bazsó et al. (2014b).

2.5. Tartály-cs®vezeték-szelep rendszer vizsgálata

A negyedhullám-modell dimenziótlan alakját használva paramétervizsgálatot
végeztem a cs®hossz és tömegáram hatásának megismerésére. Az eredmények
azt mutatták, hogy a tömegáram és a cs®hossz függvényében két, egymástól
független dinamikus instabilitás (Hopf bifurkáció) van jelen a rendszerben. Az
els® az úgynevezett kapacitás-instabilitás, mely túlméretezett szelepek (sze-
lepmérethez képest alacsony térfogatáramok) esetén jelenik meg és mechaniz-
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musát tekintve csak a szelep válik instabillá, amely a rezgés kialakulása után
gerjeszti a tartályt. A második az úgynevezett negyedhullám-instabilitás, ek-
kor a szelep-cs® rendszer válik instabillá és jellemz®en egy kritikus cs®hossz
felett jelenik meg.

Nemlineáris analízis segítségével kimutattam, hogy ez a két instabilitás
egyszerre is jelen lehet egy ilyen rendszerben, mely további, bonyolult dina-
mikát eredményezhet, pl. Hopf-Hopf bifurkációt, bistabilitást vagy szubkri-
tikus tórusz bifurkációt. Továbbá azt találtam, hogy bizonyos paraméter-
tartományokban egyszerre van jelen a stabil egyensúlyi helyzet és egy nagy
amplitúdójú, ütközéseket tartalmazó rezgés. Ez utóbbi kiemeli a lineáris sta-
bilitásvizsgálat mellett a nemlineáris analízis szükségességét.

5. tézis

A negyedhullám-modell segítségével, összenyomhatatlan közeget feltételezve
kimutattam, hogy a szelepen átfolyó tömegáram és a cs®hossz függvényé-
ben két, egymástól független dinamikus instabilitás (Hopf bifurkáció) van
jelen a rendszerben. Az els® az úgynevezett kapacitás-instabilitás, mely túl-
méretezett szelepek (szelepmérethez képest alacsony térfogatáramok) esetén
jelenik meg és mechanizmusát tekintve csak a szelep válik instabillá, amely
a rezgés kialakulása után gerjeszti a tartályt. A második az úgynevezett
negyedhullám-instabilitás, ekkor a szelep-cs® rendszer válik instabillá és jel-
lemz®en egy kritikus cs®hossz felett jelenik meg.

Szimulációs és nemlineáris dinamikai módszerek együttes használatával
kimutattam, hogy ez a két instabilitás egyszerre is jelen lehet egy ilyen rend-
szerben, mely további, bonyolult dinamikát eredményezhet, pl. Hopf-Hopf
bifurkációt, bistabilitást vagy szubkritikus tórusz bifurkációt. Továbbá azt ta-
láltam, hogy bizonyos paramétertartományokban egyszerre van jelen a stabil
egyensúlyi helyzet és egy nagy amplitúdójú, ütközéseket tartalmazó rezgés.
Ez utóbbi kiemeli a lineáris stabilitásvizsgálat mellett a nemlineáris analízis
szükségességét.

Kapcsolódó publikáció: Bazsó et al. (2014a).
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3. Ipari alkalmazás

3.1. A szelep egyensúlyának statikus stabilitásvizsgálata

A 2.2 fejezetben említett szelepugrás volt tapasztalható egy ipari projekt so-
rán a szelep m¶ködése során. A mért elmozdulás id®jel a 2 ábrán látható. Az
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2. ábra: A szelepelmozdulás id®jele. Szelepugrás �gyelhet® meg

t = 4.99, 9.71, 48.63 és 61.16 másodpercnél. A 2.2 fejezetben ismer-

tetett módszer segítségével meghatározott statikusan instabil elmoz-

dulástartomány 0 < xv/xmax < 0.10 és 0.46 < xv/xv,max < 0.69
között várható.

ábra a nyomáshatároló szelep m¶ködésének három szakaszát mutatja: nyitás,
leengedés és zárás. t ≈ 5 másodpercnél a nyomás elérte a nyitónyomást és a
szelep gyors nyitás után üzembe lépett. Azonban a nyomás további növeke-
dése során további nemvárt szelepugrás következett be t = 9.7 másodpercnél,
illetve a zárás során t = 49 és t = 61 másodpercnél. Az instabil m¶ködés tar-
tománya a 2.2 fejezetben bemutatott módszer alapján 0 < xv/xmax < 0.10 és
0.46 < xv/xv,max < 0.69 között várható. Ezeket a limiteket szaggatott vonal
jelzi az ábrán, ami jó egyezést mutat a kísérletekkel.

3.2. Negyedhullám-modell alkalmazása

A negyedhullám-modell kapcsán elért erredmények egy ipari munka kapcsán
kerültek alkalmazásra. A munka célja egy gáz tározására használt tartályból,
cs®b®l és szelepb®l álló rendszer stabilitási határainak feltérképezése volt. A
rendszer vázlatosan az 1 ábrán látható. A meghatározott stabilitási térképet
a 3 ábra mutatja. Mérések különböz® cs®hosszok és térfogatáramok esetére
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történtek. Zöld pontok jelölik a stabil m¶ködési eseteket, míg a pirossal jelölt
háromszögek és négyzetek azokat, amikor a szelep rezgésbe jött. Folytonos
vonal jelöli a negyedhullám-modellen lineáris stabilitásvizsgálat segítségével
meghatározott stabilitási határt. A stabilitásvizsgálattal kapott határ közeli
egyezést mutat a kísérletekkel.
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3. ábra: Nyomáshatárolószelep rendszer stabilitástérképe.
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