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I. A kutatási téma ismertetése, célkitűzés 
Napjainkban a szénhidrogének (pl. kőolaj, földgáz) szállításának egyik leg-

gazdaságosabb és legbiztonságosabb módja a csővezetékes szállítás. Az anyagok 
folyamatos mozgatásának e formája szárazföldön és tenger alatt egyaránt lehetsé-
ges, ezáltal a nyersanyagok szünet nélkül, megbízhatóan és környezetbarát mó-
don célba juttathatók akár kontinensek között is. A szállító csővezetékeket gyak-
ran varrat nélküli acélcsövek alkotják, amelyek vizsgálatai az elmúlt évtizedekben 
határozottan kimutatták, hogy meghibásodásaik egyik elsődleges oka a korrózió 
[1, 2, 3], melyeknél a külső korróziós meghibásodások igen nagy számban for-
dulnak elő [4]. A működési évek számának a növekedésével egyre gyakoribbá 
válnak a korrózióval kapcsolatos tönkremenetelek, balesetek [5], mivel a korrózió 
lassan, de fokozatosan rontja a hibás csőszakaszok mechanikai jellemzőit, le-
csökkenti teherbírásukat. A csőfal külső és belső felületein megjelenő és növek-
vő, eltérő típusú és orientációjú korróziós anyagveszteségek (pl.: kipattogzódás, 
repedésszerű hiba, stb.) feszültségkoncentrációt generálnak a csőfalban, és az 
anyaghiányok környezetében így kialakuló rugalmas-képlékeny feszültségi-
alakváltozási állapot a csövek szerkezeti integritásának csökkenéséhez, majd 
tönkremeneteléhez vezethet. Habár a meghibásodások egyik fő okozójaként a 
korróziót tartják számon, a korrózió megjelenése a csőfalon, nem jelenti feltétle-
nül a hibás csőszakaszok halaszthatatlan cseréjét. Ennek oka, hogy a csővezeté-
kek az üzembe helyezésükkor jelentős szilárdsági tartalékkal rendelkeznek a 
viszonylag alacsony megengedhető feszültségek és az előírt falvastagságot növelő 
pótlékok, ráhagyások következtében. Így azok, akár szignifikáns falvastagság 
csökkenést okozó, lokális korróziós hibákkal is tovább üzemeltethetők. 

A korróziós hibákat tartalmazó csőszakaszok végső cseréje az üzemidő lejárta 
előtt gazdaságtalan használatot eredményezne, jelentősen és feleslegesen megter-
helve a környezetet. Szükségszerű tehát a csővezetékek üzemeltetési idejét minél 
inkább kitolni, természetesen a biztonságos működés, azaz a folyamatosan meg-
felelő szerkezeti integritás garantálásával. A biztonságos továbbüzemeltetéshez és 
az ésszerű kockázatvállaláshoz elengedhetetlenül szükséges a hibák pontos feltá-
rása és monitorozása [2, 6], hatásuk elemzése, ezáltal a hibás csőszakaszok aktuá-
lis teherbírásának ismerete. Hasonlóan fontos a korróziós hibák terjeszkedésével a 
mechanikai jellemzők várható megváltozásának, azaz a cső szerkezeti integritá-
sának folyamatos becslése. 

Kutatómunkám elsődleges célja egy új, a hétköznapi gyakorlatban is könnyen 
alkalmazható mérnöki módszer kidolgozása volt, amellyel meghatározható a 
szállító acélcsövek korrodált szakaszainak pillanatnyi teherbírása, az üzemidő 
növekedésével folyamatosan ellenőrizhető a szerkezeti integritásuk, a maradó 
teherbírásuk, valamint a korróziós hibák terjeszkedésével becsülhető a még vár-
ható üzemidejük. Ehhez a korróziós hibák pontos detektálásán túl elengedhetetle-
nül szükséges a különböző orientációjú, alakú és méretű, helyi korróziós hibákat 
tartalmazó csőszakaszok megfelelő modellezése, mechanikai elemzése. A kuta-
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tómunka legfőképpen megválaszolandó kérdését az jelentette, hogy egy ismert 
geometriai jellemzőkkel detektált, elkülönülő, helyi korróziós anyaghiány esetén 
egy csőszakasz tovább üzemeltethető-e, vagy sem. Természetesen, amennyiben a 
válasz igen, arra a nyilvánvaló kérdésre ugyancsak választ kell adni, hogy várha-
tóan „meddig” engedhető meg az üzemeltetés ésszerű kockázatvállalás mellett. 

Kutatómunkámat a BME Gépészmérnöki Karán, a Gép- és Terméktervezés 
Tanszéken végeztem. A témával, illetve a kutatási előzményekkel szintén itt 
kerültem kapcsolatba. A kutatási téma kidolgozása során a munka legnagyobb 
részét a numerikus szimulációk elkészítése, és az eredmények feldolgozása és 
kiértékelése jelentette. A szimulációk elvégzéséhez szükséges, rendkívül nagy 
számítási kapacitást a Tanszék CAD laboratóriumaiban használt nagyteljesítmé-
nyű számítógépeivel biztosította számomra. 

 
A disszertációmban a következő kérdésekre kívánok válaszokat adni: 

 
1. Hogyan lehetséges az elkülönülő korróziós hibákat tartalmazó csőszaka-

szok aktuális- és maradó teherbírásának meghatározása, valamint folya-
matos integritásuk becslése? 
 

2. Milyen geometriai implementációval lehet egy elkülönülő, kipattogzó-
dás-szerű, helyi korróziós hibát modellezni? 

 
3. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a végeselemes modellek 

felépítésénél a korrodált csőszakaszok vizsgálata során? 
 

4. Miként függ a korrodált csőszakaszok aktuális teherbírása a korróziós 
hibák geometriai tulajdonságaitól? 

 
5. Milyen elhelyezkedésű és orientációjú korróziós hibák veszélyesebbek a 

korrodált csőszakaszok aktuális teherbírásának szempontjából? 
 

6. Hogyan lehet garantálni a korrodált csövek biztonságos továbbüzemel-
tethetőségét és a korrodált csőszakaszok megfelelőségét? 

 
7. Hogyan lehet a korrózió terjeszkedését a számítási modellekben lekö-

vetni? 
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II. Előzmények, kutatási módszerek 
A korróziós anyaghiányokat tartalmazó szállítócsövek teherbírásának megha-

tározása és várható üzemidejük becslése, mint kutatási terület, az 1970-es évek-
ben alakult ki [7, 8] és napjainkban is kiemelt jelentőséggel bír [3]. 

A tématerülethez kapcsolódó szakirodalmak palettája rendkívül széles. Közü-
lük az a szegmens, amelyik a korrodált csövek tönkremenetelével foglalkozik, 
három nagyobb részre osztható, úgy, mint a hibák detektálása, azok modellezése 
és végül a hibás csövek maradó teherbírásának becslése [9]. Az első csoportban a 
felhasználási területtől függően, külső vagy belső, (esetleg mindkettő) korróziós 
hibák felmérésére szolgáló módszerekkel találkozhatunk [2, 10]. Az itt leírt eljá-
rásokkal feltárt hibák tulajdonságai különfélék lehetnek, ezek modellezése és 
számítási módszerekbe történő implementálása alkotja a szakirodalmak második 
kategóriáját [11]. A harmadik részhez tartozó források pedig azokat a módszere-
ket foglalják össze, amelyek a megengedhető maximális belső nyomás, illetve a 
kialakuló helyi feszültségek határolásával fogalmaznak meg a korrodált csövekre 
vonatkozó működési kritériumokat [12-15]. A kritériumok sok esetben csak a 
korróziós hibák hosszúsági- és mélységi jellemzőit veszik számításba. Ennek oka, 
hogy a számítógépes számítási kapacitás jelentős növekedését megelőzően a 
korrodált csőszakaszok teherbírás becslését méréseken alapuló, kódokban rögzí-
tett félempírikus képletekkel végezték. Az ilyen típusú szabványoknak az a fő 
hiányossága, hogy hibák szélességi méreteit nem veszik figyelembe, ezáltal kon-
zervatív becslést adnak a korrodált csövek törőnyomására vonatkozóan. 

A szakirodalom további csoportját alkotják a (részben vagy egészben) analiti-
kus, illetve a valószínűségi elven működő eljárások. Ezek nem szolgáltatnak 
általános megoldást a korrodált csőszakaszok teherbírás becslésére, mivel az 
általuk rögzített formulák csak az adott kutatásban figyelembe vett hibákra érvé-
nyes számítási képleteket és paramétereket tartalmazzák [16]. 

Az utóbbi évtizedekben a számítógépek fejlődésével teret nyertek a 
végeselemes vizsgálatokon alapuló módszerek, amelyekkel már pontosabban 
lehet meghatározni a hibás csövek aktuális és a maradó teherbírását. Ezeknél az 
eljárásoknál a nehézséget a modellek mérésekkel történő validálása és a tönkre-
meneteli kritériumok megfogalmazása jelenti. A korrodált csövek integritás vizs-
gálatának ilyen típusú megközelítésére, valamint javítási eljárások kidolgozására 
számos nemzetközi és hazai projekt indult (pl. GVOP-3.1.1.-2004-05-0215/3.0). 
Az említett projektben a korróziós hibák méreteinek hatásvizsgálatához kapcso-
lódó számításokat végeztem. 

A doktori disszertációmban egy általános, végeselemes számításokon alapuló 
módszer kidolgozása szerepel, amellyel az iparban jelenleg is gyakran használt 
eljárásoknál pontosabban határozható meg a korrodált csőszakaszok aktuális 
teherbírása és várható üzemelési ideje. Az eljárással tetszőleges orientációjú, 
elhelyezkedésű, illetve méretű, elkülönülő korróziós hibák számításba vétele 
lehetséges. A javasolt módszer működésének folyamatábráját, valamint az egyes 
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részek kidolgozásához kapcsolódó kutatási lépéseket és eszközöket az 1. ábra 
szemlélteti. 

 

 
 

 
1. ábra: A javasolt módszer működésének és kidolgozásának blokk diagramja 

Az eljárás a csöveken kialakuló korróziós hibákat már detektáltnak és felmértnek 
tekinti. A legveszélyesebb hibák pillanatnyi és időben változó geometriai 
diszkretizációját a bevezetett karakterisztikus és mobil hibamodellek teszik lehe-
tővé. A módszer szerint a végeselemes eredményeket további kiegészítésekkel 
(Virtuális Átmeneti SZakasz [VÁSZ], jellemző teherbírások, Komplex Diagram) 
kell ellátni. Így a szintézis szakaszban a feszültségek, alakváltozások, valamint a 
terhelések egyidejű, dimenziótlan formában történő megjelenítésével megállapít-
hatók a korróziós hiba gyenge pontjának aktuális mechanikai jellemzői. Ezt köve-
tően a felállított kritériumok alapján elvégezhető a gyenge pont integritás megfe-
lelőségének az ellenőrzése. Az időszakos felmérések eredményei alapján a korro-
dált csőszakaszok várható élettartama is becsülhető, a Folyamatos Integritást 
Becslő (FIB) Diagramok alkalmazásával. 
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III. A kutatómunka összefoglalása és a tézisek ismertetése 
A doktori kutatómunkám során az alábbiakban közölt eredményeket értem el 

és a kiemelten feltűntetett tézispontokat fogalmaztam meg. 
 

1. Tézis: A kidolgozott geometriai és végeselemes modellek alkalmazhatók 
olyan belső nyomással terhelt, vékonyfalú, varrat nélküli, korrodált acél-
csövek aktuális és maradó teherbírás becslésére, amelyek a csőfal külső 
felületén elhelyezkedő, elkülönülő (kipattogzódás-szerű, éles sarok nélkü-
li) korróziós hibákat tartalmaznak. 

A végeselemes modellek egyik fő eleme a karakterisztikus hibamodell. 
Ez lehetővé teszi a külső korróziós hibákat négy nevezetes geometriai 
jellemzőjük (hosszúság, szélesség, mélység, orientáció) alapján közelítő 
(szferoid vagy gömb alakú) hibamodellel helyettesíteni. A geometriai 
implementálás hosszirányú, kerületirányú, valamint ferde orientációjú 
korróziós hibák eseteire végezhető el. 

A végeselemes modellek másik fő sajátossága, hogy megállapításra ke-
rült az adott hibaméretek esetén érvényes legkisebb 

 
min

L l + k Dtd t≥ 2 /  csőmodell-hossz, amelynek figyelembevétele szük-

séges ahhoz, hogy a korróziós anyaghiány, mint helyi zavarás által a cső-
falban generált feszültségkoncentráció a cső hossza mentén a hibától 
távolodva elhanyagolható értékűre csillapodjon. 
 
Az értekezés kapcsolódó fejezete: 4. fejezet 
Kapcsolódó publikációk: [F1], [F2], [F3], [F4], [F5] 

 
A korrodált csőszakaszok aktuális, és a korrózió terjeszkedésével várható te-

herbírások meghatározásánál kulcsfontosságú lépés a korróziós hibák geometriai 
leképezése, valamint a szükséges végeselemes analízisek elkészítése. 

A javasolt módszerben a korrodált csőszakaszok aktuális teherbírásának 
elemzésére a „karakterisztikus hibamodell” került bevezetésre. A modellalkotás a 
valós korróziós hiba feltérképezése és a pillanatnyi fő geometriai jellemzők fel-
mérése után lehetséges. A feltárt adatok segítségével a 2. ábra szerkeszthető, 
amely a detektált szabálytalan alakú korróziós hibát (cm, dm, lm) körülhatároló 
(magába foglaló) szabályos mértani testnek, illetve csak a csőfalba mélyedő „test-
részének” kontúrjait (szaggatott vonalak) és fő méreteit (c0, d0, l0) mutatja. 
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2. ábra: A valós korróziós hiba közelítése szabályos geometria alkalmazásával 
 
A 2. ábrán feltüntetett D0, L0 és W0 pontokhoz természetesen több alakzat (el-

liptikus, szögletes, stb.) is rendelhető. Tökéletes hibamodell azonban, csak a kor-
rodált anyagrész eltávolításával, az elmaródott szakasz kimunkálásával nyerhető. 
A javasolt karakterisztikus hibamodellben egy „virtuális profilmaróval” (további-
akban: virtuális korong) jelképesen kimunkált felület szerepel, amellyel határolt 
anyaghiány a „karakterisztikus hiba” nevet kapta. Ennek kialakítását a 3. ábra 
szemlélteti. (A jelölésekben a 0 index a karakterisztikus hibára utal.) 
 

 
3. ábra: A karakterisztikus hibák létrehozása a virtuális korong alkalmazásával 

 
A virtuális korong egy lencseszferoid, amelyet a rövidebb tengelye (2b0) körül 
forgatunk. A korong x tengely körüli α szöggel történő elforgatásával és „működ-
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tetésével” pedig tetszőleges irányítottságú (hosszirányú [α = 0°], kerületirányú 
[α = 90°] és ferde [0° < α < 90°]) karakterisztikus hibákat nyerhetünk. 

Mivel a javasolt végeselemes modellben a belső nyomás miatt a lezárt csővé-
geken kialakuló axiális húzóerők is szerepelnek, indokolt a figyelembe vett cső-
modell legkisebb szükséges hosszának megállapítása. A terhelési modellben az 
axiális húzóerő definiálása ott lehetséges, ahol a korróziós anyaghiány által oko-
zott feszültségkoncentrációs hatás már elhanyagolható mértékűre csillapodik és a 
másodlagos feszültségek elhalnak. Ennek értéke a hibák geometriai jellemzőitől 
(hosszúság, mélység) függően változik. A számítások során megállapításra került, 
hogy a feszültségkoncentráció okozta másodlagos feszültségek a gyors hosszirá-
nyú (z) csillapodásuknak köszönhetően a  Δz = k d / t Dt  távolság után elha-
nyagolhatók a membrán feszültségek mellett. A számításokban a lecsillapodás 
tényét akkor állapítottam meg, amikor a GYP-ban kialakuló Mises-féle egyenér-
tékű feszültség legfeljebb 0,5%-os eltérést mutatott egy, a csillapodás szempont-
jából végtelen hosszúnak tekinthető (L = 2000 mm) csőhöz képest, ugyanazon 
méretű hibák modellezésekor. Ezt szemlélteti a 4. ábra. 
 

 
4. ábra: A végeselemes csőmodellek legkisebb szükséges hosszúsága különböző 

korróziós hibák esetén 
 
Ennek megfelelően a legkisebb szükséges csőhossz  2minL l + k Dtd / t  
kifejezés szerint definiálható, ahol k = 1÷3 a hibahosszok függvényében változó 
pontossági paraméter. A javasolt modellhossz-képlet sokkal pontosabban hatá-
rozza meg a szükséges végeselemes modell hosszúságokat, mint szakirodalomból 
ismert klasszikus elhalási hossz képletek ( 2 1, 56minL l + Rt  ; 

2 4, 9minL l + Rt  ), melyek nem veszik figyelembe a hibamélységet. Ezáltal 
bizonyos hibaméreteknél alul vagy felül becsülik a szükséges modell hosszokat 
(konzervatív becslést adnak). A szakirodalmakban található végeselemes model-
leknél a csövek hosszának megadása ritkán szerepel.   
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2. Tézis: Az elkülönülő, nem repedésszerű, különböző orientációjú, külső 
korróziós hibákat tartalmazó, belső nyomással terhelt, vékonyfalú, varrat 
nélküli, korrodált acélcsövek aktuális és maradó teherbírásának, valamint a 
folyamatos integritásának becslésére javasolt módszer alapját képező 
végeselemes számításokat kiegészítésekkel szükséges ellátni. 

Az első kiegészítés a kidolgozott módszer általánosítása érdekében al-
kalmazott rugalmas-képlékeny lineárisan keményedő (BISO vagy BKIN) 
anyagmodellek esetén a kutatásban használt végeselemes szoftverrel a fo-
lyáshatár környezetében tapasztalható Virtuális Átmeneti SZakasz (VÁSZ) 
figyelembevétele, amelyen belül a végeselemes eredmények hibásak. 

A második kiegészítés a jellemző teherbírások, úgymint rugalmas (pE)-, 
képlékeny (pε)- és végső (pU) teherbírások meghatározása a korrodált ke-
resztmetszet gyenge pontjára vonatkoztatva. 

A harmadik kiegészítés az eredmények dimenziótlan formában, ún. 
Komplex Diagramon történő megjelenítése, azaz a korrodált keresztmetszet 
gyenge pontjára vonatkozó terhelési-, nyúlási- és feszültségi tényezők egy-
idejű szemléltetése a csövek terhelése és tehermentesítése során. 
 
Az értekezés kapcsolódó fejezete: 5. fejezet 
Kapcsolódó publikációk: [F2], [F4], [F5], [F6], [F7] 

 
Mivel a disszertációban bemutatásra kerülő módszer rugalmas-képlékeny 

végeselemes számításokon alapul, ezért az alkalmazott végeselemes szoftver 
(ANSYS V11 SP1 és ANSYS V14.5) eredményeinek verifikálása a kutatómunka 
részét képezte, amelyből a végeselemes számítások első kiegészítése származik. 
A verifikálásra azért volt szükség, mert a bonyolultabb szerkezetekben a valóság-
ban kialakuló rugalmas-képlékeny feszültségi-alakváltozási folyamatok pontos 
leírása a jelenleg ismeretes összefüggésekkel nem lehetséges. Következésképpen 
a különféle számítási elméletek eltérő egyszerűsítésekkel és közelítésekkel élnek, 
amelyek a végeselemes módszerekben is megtalálhatók. Ilyen egyszerűsítés a 
Poisson-tényező ν = 0,5 értékének számításba vétele a képlékeny mennyiségek 
számításakor (a képlékeny tartományban), lehetővé téve a rugalmas 
térfogatváltozási törvénynek (1) az összenyomhatatlansági feltétellel (2) történő 
helyettesítését, melyeket az alábbi képletek szemléltetnek: 
 

 1 2
1 2 3 1 2 3

0

- ν
ε + ε + ε = σ + σ + σ

E
, (1) 
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01P 2P 3Pε + ε + ε = . (2) 
 
A számításokhoz használt végeselemes szoftver rugalmas alakváltozás esetén az 
anyagtulajdonságok között definiált Poisson-tényezőt (pl. ν = 0,3), képlékeny 
alakváltozás esetén pedig ν = 0,5 értéket veszi figyelembe. A rugalmas-képlékeny 
állapotban a feszültségeknek és nyúlásoknak bizonyos kompatibilitási feltételeket 
ki kell elégíteniük a rugalmas és képlékeny zónák határán. A kompatibilitási 
feltételek teljesülése azonban a Poisson-tényező említett diszkrét változtatásával 
nem lehetséges. Az említett közelítés az egyik oka annak, hogy az alkalmazott 
végeselemes programmal a rugalmas tartományból a képlékeny állapotba való 
átmeneti szakaszon (folyáshatárt követően) a végeselemes eredmények hamisnak 
és elvi hibásnak bizonyulnak. Az itt tapasztalt bizonytalan eredmények másik 
oka, a végeselemek integrálási pontjaiban kiszámított értékeknek a csomópontok-
ba történő extrapolálása, amely egyfajta „késést” eredményez a képlékeny állapot 
kialakulásában. A megbízhatatlan eredmények egy „Virtuális Átmeneti 
SZakasszal” (VÁSZ) határolhatók, amely után a képlékeny mennyiségek domi-
nanciája miatt az eredmények már elvileg helyesek és pontatlanságuk is folyama-
tosan csökken. A valóságban a Poisson-tényező folyamatosan változik a rugalmas 
tartományra definiált érték és a 0,5 között a terhelési szintnek megfelelően. Saj-
nos ezek a „valós” Poisson-tényezők háromtengelyű, rugalmas-képlékeny álla-
potban lévő testek esetében, jelenlegi ismereteink szerint még nem számíthatók. 
A VÁSZ kiterjedése (e*) a rugalmas teherbírás (e) elérését követően közvetlenül 
nem számolható, de a virtuális teherbírás (p*) bevezetésével jól becsülhető. A 
vizsgálatok szerint a VÁSZ kiterjedése, illetve a p* vagy *p  értékek nagysága 
függ a geometriától, amelyet az 5. ábra szemléltet. 
 

 
5. ábra: A VÁSZ kiterjedésének változása a korróziós hibák szélességének függ-

vényében 
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Az 5. ábrán a szimulációkban figyelembe vett rugalmas-képlékeny lineárisan 
keményedő (BISO vagy BKIN) anyagmodellek folyáshatárához tartozó nyúlás 
értékkel (εY) dimenziótlanított egyenértékű nyúlás tényező (ENYT vagy ε ) 
függvényében, a rugalmas teherbírással (pE) dimenziótlanított teherbírási ténye-
zők ( p ) kerültek ábrázolásra a korróziós hibák legmélyebb pontjaira vonatkozó-
an. (Az 5. ábrán l jelöli a korróziós hibák hosszát, c a szélességüket, d a mélysé-
güket, t pedig a vizsgált csőminta falvastagságát.) Megállapítható, hogy a VÁSZ 
kiterjedése jelentősen változik a korróziós hiba szélességének változásával. 

Elkülönülő (kölcsönhatásba nem kerülő) korróziós hibák esetén elmondható, 
hogy szerkezeti integritás szempontjából a korrodált csőszakaszok legkritikusabb 
keresztmetszete a legveszélyesebb (a teherbírást legjobban redukáló) korróziós 
hiba legmélyebb pontjánál (gyenge pont (GYP)) helyezkedik el. Következéskép-
pen a szerkezeti integritás becslésénél elegendő csak a gyenge pontot vizsgálni, és 
a GYL, mint a korróziós zóna kiterjedését figyelembe venni. A legkritikusabb 
keresztmetszetet a 6. ábrán látható. 
 

 
6. ábra: A gyenge pont (GYP) és gyenge láncszem (GYL) környezete a korróziós 

anyaghiánynál 
 
A javasolt módszer szerint a jellemző teherbírásokat (pE rugalmas-, pε képlékeny- 
és pU végső teherbírások) a 6. ábrán látható geometriai környezetre vonatkoztatva 
kell meghatározni, amely a végeselemes számítások második kiegészítése. Ennek 
megfelelően a korrodált csőszakasz pE rugalmas teherbírása azzal a p belső nyo-
mással egyezik meg, amelynek hatására (beleértve a kialakuló tengelyirányú 
húzóerőt is) a GYP-ban kialakuló Mises-féle egyenértékű feszültség éppen a 
folyáshatárral (σY) válik egyenlővé. A korróziós hiba geometriai jellemzőitől 
függően a pε képlékeny teherbírás kétféleképpen határozható meg. Az egyik eset-
ben azt a p értéket értjük alatta, amely esetén a legkisebb keresztmetszet (D-I) 
teljesen képlékeny állapotba kerül. Ekkor a D-I keresztmetszet minden pontjában 
a Mises-féle egyenértékű feszültségi értékek elérik vagy meghaladják a folyásha-
tárt. A pε megállapításának másik lehetséges módja az, ha a korróziós hiba határa-
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inál elhelyezkedő W és L referencia pontok alatti keresztmetszetek egy pontjában 
a Mises-féle egyenértékű feszültség egyenlővé válik a folyáshatárral. (A képlé-
keny zóna terjeszkedésének kritérium határait a 10. ábra szemlélteti.) A korrodált 
cső pU végső teherbírása azzal a p értékkel egyezik meg, amelynél a Mises-féle 
egyenértékű feszültség a GYP-ban eléri a σU szakítószilárdságot. 

Az eredmények feldolgozása és felhasználóbarát ábrázolása a Komplex Diag-
ram segítségével történik, amely a végeselemes számítások harmadik kiegészíté-
se. Ezt a 7. ábra szemlélteti. A Komplex Diagram a szakirodalomban található 
állapotdiagram módosított és kibővített változata [17], amely a javasolt módszer-
ben a GYP-ra vonatkoztatva kerül meghatározásra. Alkalmazása sok előnnyel jár, 
kiemelten a p  teherbírási tényező, a σ  egyenértékű feszültségi tényező (EFT) és 
az ε  egyenértékű nyúlási tényező (ENYT) bevezetése és egyidejű, dimenziótlan 
formában történő megjelenítése miatt, a VÁSZ feltűntetésével. A Komplex Diag-
ram terhelés és tehermentesítés esetén is érvényes, ciklikus terheléseknél is köz-
vetlenül használható a mérnöki tervezésben. 

 

 
7. ábra: A GYP-ra vonatkoztatott Komplex Diagram 

 
A Komplex Diagramon a számított ( p ε ) görbén jelölt jellegzetes pontokhoz 
(e, e*, S, E, U) tartozó teherbírások, feszültségek és alakváltozások, a végeselemes 
eredmények megfelelő feldolgozásával nyerhetők. A Komplex Diagram tartal-
mazza a terhelés és tehermentesítés (egymás után bekövetkező töltés és ürítés) 
folyamán kialakuló, ható és maradó tényezőket is. 

Az ajánlott módszer megbízhatóságát, illetve a különféle alakú és méretű kor-
róziós hibák esetén történő gyakorlati alkalmazhatóságát, szakirodalomból vett 
mérési adatok és a végeselemes szimulációs eredmények jó egyezései igazolják. 
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3. Tézis: A karakterisztikus hibamodellel a belső nyomással terhelt, vékony-
falú, varrat nélküli, korrodált acélcsöveken kialakuló, eltérő orientációjú és 
elhelyezkedésű (külső vagy belső), helyi korróziós hibák jellemző teherbírá-
sokat (pE, pε, pU) csökkentő hatása a hibák fő méreteire (hosszúság, széles-
ség, mélység, orientáció) vonatkoztatva vizsgálható. 

A rugalmas-képlékeny végeselemes számítások eredményei megerősítik 
azt a törésmechanikai feltételezést, hogy a hosszirányú korróziós hibák 
esetén kiadódó törőnyomások mindig kisebbek, mint a ferde orientációval 
elhelyezkedő korróziós anyaghiányok esetében. A hosszirányú hibákból 
(α = 0°) induló ferde hibák orientáció-változásának első szakaszában 
(0° < α ≤ 22,5°), valamint a kerületirányú orientációhoz (α = 90°) közeli 
utolsó szakaszban (67,5° < α ≤ 90°), a törőnyomások nem változnak jelentő-
sen. A törőnyomás-értékek a középső szakaszban (22,5° < α ≤ 67,5°) jó köze-
lítéssel lineárisan növekednek. 

Rugalmas-képlékeny végeselemes számításokkal megállapítottam az 
azonos befoglaló méretekkel létrehozott, külső vagy belső kipattogzódás-
szerű korróziós hibák hatására kialakuló jellemző teherbírások viszonyát. A 
számítási eredmények megerősítik és kiterjesztik azt a rugalmasságtani 
becslést, amely szerint a figyelembe vett hibaméret-tartományban a külső 
korróziós hibák veszélyesebbek, mint a csőfal belső felületén lévő korróziós 
anyaghiányok. 
 
Az értekezés kapcsolódó fejezete: 6. fejezet 
Kapcsolódó publikációk: [F2], [F4], [F5], [F8] 
 

A karakterisztikus hibák „kimunkálása” során a virtuális korong elforgatásá-
val (0° < α ≤ 90°) ferde szferoid alakú korróziós hibák jönnek létre. A szimmetria 
feltételek alkalmazhatóságának hiányában az ilyen típusú hibáknál hosszabb 
csőszakaszt kell vizsgálni, amely jelentősen megnövelheti a számításhoz szüksé-
ges időt. A ferde hibákat tartalmazó csőszakaszok vizsgálatánál megállapításra 
került, hogy hosszirányú korróziós hibák esetén a törőnyomás – a feltételezett 
keményedő tönkremeneteli mód szerint – mindig kisebb, mint ferde hibáknál. A 
vizsgálati eredményeket a 8. ábrán látható Komplex Diagram terhelési részlete és 
az 1. táblázatban összefoglalt eredmények szemléltetik. A 8. ábra a  p - ε  gör-
bék változását a ferdeségre jellemző forgatási szög (α) függvényében ábrázolja. 
Feltűnő, hogy a ferdeség növekedésével egyre kisebb teherbírási tényezők adód-
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nak. Ennek ellenére a gyorsabban növekedő rugalmas teherbírások (pE) figyelem-
bevételével végeredményben nagyobb törőnyomások (pU) figyelhetők meg az 1. 
táblázat szerint. 
 

 
8. ábra: Különböző orientációval rendelkező ferde korróziós hibák Komplex 

Diagramjai (terhelési szakasz) 
 

α 0° 22,5° 45° 67,5° 90° 
pE [MPa] 2,68 3,05 3,69 5.04 6.34 
pU [MPa] 13,03 14,06 15,84 19.31 20.15 

 (13,03) (16,60) (20,15) 
 
1. táblázat: Különböző orientációval rendelkező korróziós hibák rugalmas (pE)- 

és végső (pU) teherbírás értékei 
 

A végeselemes analízisek további megállapítása, hogy a vizsgált hibaméretek 
esetén a hosszirányú hibákból (α = 0°) induló ferde hibák orientációjának első 
szakaszában (0° < α ≤ 22,5°), valamint a kerületirányú hibaorientációhoz 
(α = 90°) közeli utolsó szakaszban (67,5° < α ≤ 90°), a korrodált csövek törő-
nyomásai alig változnak, a középső szakaszban (22,5° < α ≤ 67,5°) pedig jó köze-
lítéssel lineárisan növekednek. Ezáltal a pU változását három lineáris szakasszal 
lehet közelíteni az α elforgatási szög függvényében. Az 1. táblázatban zárójelbe 
téve megtalálhatók a javasolt közelítő értékek is. (A közelítő értékek a hosszirá-
nyú, vagy kerületirányú hibák modellezésével számított 13,03 MPa, vagy 
20,15 MPa törőnyomások és ezek pU = 16,60 MPa középértéke.) Összehasonlítva 
ezeket a „pontos” értékekkel, 5,8% maximális eltérés adódik, amely a módszer 
több közelítését tekintve elhanyagolható. A pE és pU értékek változása az α szög 
függvényében hasonló akkor is, ha a hiba mélysége, vagy a korróziós hiba széles-
sége változik, a többi hibaméret pedig változatlan marad. 
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A belső korróziós hibák általában a csövön belül zajló kémiai vagy elektro-
kémiai folyamatok következményei, de kialakulásukért a csőben áramló közeg 
koptató hatása is felelős lehet. Létrejöttük esetén az is bekövetkezhet, hogy a 
korróziós termék szennyezi a szállított közeget, ezért a belső korróziós hibák 
feltérképezése legalább annyira fontos, mint a csőfal külső felületén elhelyezkedő 
korróziós anyaghiányok detektálása. Teherbírások szempontjából azonban a belső 
korróziós hibák kevésbé veszélyesek. Ez a karakterisztikus hibamodellel jól mo-
dellezhető és kimutatható. Az elvégzett végeselemes számítások eredményei 
alapján megállapításra került, hogy azonos méretű, keskeny (c/l   0,125) külső 
vagy belső korróziós hibákat tartalmazó csőszakaszok teherbírásai gyakorlatilag 
egyenlőnek tekinthetők (ennél keskenyebb hibák vizsgálata nem történt). Széle-
sedő (c/l ≥ 0,125) külső és belső hibáknál a teherbírások közötti különbségek 
intenzíven növekednek. A növekedő különbségek a belül korrodált csőkereszt-
metszetek egyre kedvezőbb erővezetésével magyarázhatók. A 9. ábra a 
c/l   0,125 méretarányokkal rendelkező, ugyanolyan mélységgel kialakított 
külső vagy belső hibáknál adódó teherbírásokat és teherbírási tényezőket mutatja. 
(A 9. ábrán a c/l arány közelítő értéke került feltűntetésre, mivel a külső és belső 
hibák mérete nem egyezhet meg pontosan azonos méretű virtuális korong alkal-
mazásával.) 
 

 
9. ábra: Külső (○) vagy belső (●) szferoid alakú hibák  p - ε  és  p - ε  gör-

béi 
 
A 9. ábrát tekintve megállapítható, hogy a teherbírási tényezők ( p ) szinte azono-
sak, a belső nyomások (p) között jelentkező kis különbségek, amelyek a hibás 
csőszakaszok rugalmas teherbírásának különbségéből adódnak pedig csaknem 
elhanyagolhatók. A szimulációk fontos megállapítása, hogy a gömb geometria 
esetén a hibageometria profiljának görbülete állandó, míg a szferoid profil görbü-
lete változik. Ennek hatására a szélesebb hibáknál kisebb egyenértékű feszültsé-
gek és nagyobb teherbírások alakulnak ki.   
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4. Tézis: A különböző kiterjedésű és orientációjú, külső korróziós hibákat 
tartalmazó, belső nyomással terhelt, vékonyfalú, varrat nélküli korrodált 
acélcsövek esetén a gyenge pont integritásának folyamatos megfelelőségét, a 
javasolt végeselemes modell rugalmas-képlékeny állapotaihoz tartozó jel-
lemző teherbírások (pE, pε, pU) alapján megfogalmazott kritériumok hatá-
rozzák meg a megengedhető belső nyomás értékének maximalizálásával 
(eltérő üzemállapotokra vonatkoztatva). Megfelelőségi kritériumok: 

1. pmax < pU (végső terhelési határ feltétel statikus terhelés esetén), 
2. pmax ≤ pS = 2pE (beállási feltétel töltés/ürítés esetén), 
3. pmax < pε (biztonsági feltétel statikus terhelés esetén). 
 
Az értekezés kapcsolódó fejezete: 7. fejezet 
Kapcsolódó publikációk: [F4], [F5] 
 

A csővezetéket üzemeltető szakemberek számára a szerkezeti integritás fo-
lyamatos kiértékelésével lehetséges szolgáltatni azt az információt, amely alapján 
megállapítható, hogy a korrodált csőszakaszok még meddig működtethetők javí-
tások elvégzése nélkül. Ez a vizsgálat a növekedő üzemidőtől, vagy a hiba mély-
ségétől függő (csökkenő) jellemző teherbírások (pE, pε, pU) ismeretében egyszerű-
en elvégezhető, a GYL folyamatos megfelelőségét garantáló végső-, beállási- és 
biztonsági feltételek (kritériumok) kielégítése útján. 

A biztonságos üzemelés szempontjából veszélyesek lehetnek a 10. ábrán lát-
ható L és W pontok alatti referencia keresztmetszetek, amelyeket a pontozott 
vonalak ábrázolnak. 
 

 
10. ábra: A korrodált csőszakasz biztonságos működéshez tartozó képlékeny zóna 

legnagyobb kiterjedése a GYL környezetében 
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Ugyanis, a csővezetékek konstrukciójára vonatkozó szabályok szellemében és a 
tervezési filozófia értelmében a hiba nélküli csőszakaszok kellő biztonsággal csak 
rugalmas állapotban üzemelhetnek. Ebből következik, hogy GYL környezetét 
határoló L és W pontok alatti referencia keresztmetszetek is, csak rugalmas (E) 
állapotba kerülhetnek. A GYL többi keresztmetszetében a rugalmas-képlékeny 
állapot (EP) is megengedhető, sőt a D alatti legkisebb D-I falvastagság lokálisan 
akár teljesen képlékeny állapotba (P) is kerülhet (10. ábra). Természetesen ennek 
megengedése csak keményedő acél anyagok esetén, és a javasolt modellnek meg-
felelő korróziós hibák számításba vételével lehetséges. A viszonylag nagy képlé-
keny alakváltozásoknak az elfogadása a lokális fémveszteséget körülhatároló 
nagy rugalmas tartomány merevítő hatásának, azaz a feszültségek átrendeződésé-
nek köszönhető. 

A javasolt módszerben alkalmazott korróziós hibák környezetében kialakuló 
feszültségi-alakváltozási állapotok szerint a 4. tézispontban szereplő kritériumo-
kat lehet megfogalmazni a GYP és GYL folyamatos megfelelőségének biztosítása 
érdekében. Ezek a megengedhető legnagyobb belső nyomás nagyságát (pmax) 
határozzák meg a jellemző teherbírásoknak megfelelően. Az 1-2 kritériumok 
azokat a pmax értékeket definiálják, amelyek a beállási (pS = 2pE)- és ezáltal a 
rugalmas (pE)-, valamint a végső teherbírások (pU) értékeihez köthetők. A 2. kri-
térium alkalmazására akkor van szükség, ha a csővezeték terhelése dinamikus, 
azaz rövid időn belül egymást követő töltés és ürítés. Ha ilyen terhelési esetben a 
2. kritérium nem teljesül, tehermentesítéskor a szerkezetben ellentétes irányú 
megfolyás következhet be, amely kisciklusú fáradást idézhet elő. (A dinamikus 
vizsgálatok nem képezték a kutatómunka tárgyát.) A 3. kritérium a rugalmas 
állapotot biztosítja az L és W pontok alatti referencia keresztmetszetekben a kép-
lékeny zóna továbbterjedésének korlátozásával. A 11. ábra a 3. kritérium felső 
határának (pε) elérésekor kialakuló képlékeny zónákat szemlélteti szferoid és 
gömb alakú korróziós hibák esetében. (A disszertáció a különféle mérettartomá-
nyokba tartozó korróziós hibáknál kialakuló képlékeny zónák kiterjedését részle-
tesen tartalmazza.) 
 

  
11. ábra: A képlékeny zóna kiterjedése a 3. kritérium felső határának (pε) eléré-

sekor szferoid (1.) és gömb alakú (2.) korróziós hibáknál   
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5. Tézis: A mobil hibamodellel becsülhető a külső korróziós hibák terjesz-
kedésének hatása a mélyülés sebességének figyelembevételével a belső nyo-
mással terhelt, vékonyfalú, varrat nélküli, korrodált acélcsövek jellemző 
teherbírásaira (pE, pε, pU) vonatkoztatva. 

A Folyamatos Integritást Becslő (FIB) Diagram megszerkesztésével ki-
mutatható, hogy a szferoid alakú hibák jellemző teherbírásai kisebbek, mint 
a velük azonos hosszúságú és mélységű, gömb alakú hibák esetén számított 
értékek. Az eltérés a kisebb hibák tartományában jelentősebb. 

A gyenge pontban a képlékeny (pε)- és a végső (pU) teherbírások elérésé-
vel kialakuló Mises-féle egyenértékű feszültségek arányaként a 

D ε U ε U
f = σ / σ = σ / σ  „tervezési tényező” bevezetése lehetséges, ez a hibás 

csövek képlékeny tartalékáról szolgáltat információt. 
 
Az értekezés kapcsolódó fejezete: 7. fejezet 
Kapcsolódó publikációk: [F4], [F5] 
 

A karakterisztikus hibamodellből induló mobil hibamodell a 12. ábra figye-
lembevételével értelmezhető és határozható meg. (A jelölésekben az i index a 
mobil hibamodellre utal.) 

 

 
12. ábra: A mobil hibamodell származtatása és paraméterezése 
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A mobil hibamodell a korróziós hiba terjeszkedését modellezi a mélyülés se-
bességének a figyelembevételével. Működésének lényege, hogy az üzemidő nö-
vekedésével a korróziós elmaródást szimuláló virtuális korong is „dolgozik” és 
ennek következében, ΔTi üzemidő alatt további Δdi = s0ΔTi nagyságú mélyülés 
keletkezik. Ezt számításba véve, Ti = T0 + ΔTi üzemidő eltelte esetén a kialakuló 
mobil hiba mélysége di = d0 + Δdi = d0 + s0ΔTi értékűre növekszik. A hiba mélyü-
lésével természetesen annak felülete is terjeszkedik, hosszúsága, szélessége egya-
ránt nagyobb lesz. A 12. ábrán az is észrevehető, hogy ezek nem s0, sebességgel 
növekednek, hanem a di mélységhez és a0, b0 féltengelyekkel meghatározott ko-
rong profiljához igazodva változnak. 

A valóságban az is előfordulhat, hogy a korróziós folyamat gyorsuló (G), las-
suló (L) jelleggel megy végbe. Ilyen esetekben a ΔTi = Ti – T0 időintervallumban 
siG = ΔdiG / ΔTi vagy siL = ΔdiL / ΔTi sebességekkel, illetve egy újabb felméréssel 
megállapított ΔdiG vagy ΔdiL növekménnyel kell számolni a 13. ábra szerint. 
 

 
13. ábra: A korróziós folyamat egyenletestől eltérő gyorsuló (G) vagy lassuló (L) 

jellege 
 

A vizsgált éles sarok nélküli, gömb és szferoid alakú hibákkal jól közelíthető 
valós korróziós hibák nem okoznak rideg törést a szerkezetekben, mivel a kiala-
kuló feszültségintenzitási tényező kisebb, mint az alkalmazott keményedő anya-
gok törési szilárdsága. Ezért a repedésszerű hibákkal terhelt szerkezeteknél álta-
lánosan alkalmazott FAD (Failure Assessment Diagram) módszer helyett vagy 
mellett előnyösebb a Folyamatos Integritást Becslő (FIB) Diagramok használata 
(14. ábra). Ezek a diagramok a mobil hibákat tartalmazó csőszakaszok csökkenő 
pE, pS = 2pE, pε és pU teherbírásait mutatják, a KMTid  (Korróziós Mélység 

Tényező) vagy MITiT   (Működési Idő Tényező) bevezetésével és használatá-
val. A GYP folyamatos integritását garantáló, az ismert KMT = MIT értékekhez 
tartozó jellemző teherbírások az ábrákról egyszerűen leolvashatók. 
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14. ábra: Kicsi mobil gömb (a.) és szferoid alakú (b.) hibák FIB Diagramjai 

 
A GYP-ban kialakuló, a képlékeny és végső teherbírásoknál fellépő Mises-

féle egyenértékű fesztültségek arányaként D ε U ε Uf = σ / σ = σ / σ  a „tervezési 
tényező” bevezetése lehetséges, amely információt szolgáltat az adott korróziós 
hibánál jelentkező képlékeny tartalékról. A disszertációban bemutatásra kerülő 
számításokban a tervezési tényezők a hibák alakjától és kiterjedésétől függően 
alig változtak, ezáltal az egyszerűsítésre való törekvés elvét követve fD = 0,8 
átlagos értékkel vehetők figyelembe további becslő számításokban. Természete-
sen az fD nem helyettesíti a hagyományos értelemben használt fS biztonsági ténye-
zőt. Ennek értékét rendszerint a tervező és üzemeltető cégek közösen határozzák 
meg a műszaki - gazdasági - biztonsági szempontok figyelembevételével és ösz-
szehangolásával. Az fS kiegészítéseként az fD = 0,8 érték alkalmazása a mérnöki 
tervezésben ésszerűbb kockázatvállalást és biztonságosabb üzemeltetést eredmé-
nyezhet. 
  

a. b. 
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