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7 További kutatási irányok 

A virtuális gyártáshoz és a virtuális kísérletekhez kifejlesztett végeselemes keretrendszer 

felhasználásával a következő kutatási irányokat látom a jövőben további feladatként: 

• sztochasztikus analízisek elvégzése, melyek a kézi és robothegesztés közötti 

különbségekre, valamint a valószínűség-alapú, időben változó hegesztési változók 

imperfekciókra és a szerkezeti ellenállásra gyakorolt hatására fókuszálnak, 

• sajátfeszültség modellek fejlesztése és finomítása végeselemes módszerrel az 

építőmérnöki gyakorlatban széles körben használt hegesztett acélszerkezetekhez, pl. 

trapézlemez gerincű tartók, 

• ekvivalens geometriai imperfekciók kifejlesztése trapézlemez gerincű tartók nyírási 

horpadásának vizsgálatára, geometriai imperfekciók és sajátfeszültségek 

figyelembevételével a szimuláció alapú tervezésben, 

• stabilitási görbék kidolgozása: sztochasztikus virtuális gyártás és virtuális kísérletek 

elvégzése, ahol a geometriai méretek, az anyagtulajdonságok és a hegesztési változók 

valószínűségi változóként szerepelnek a szimulációban. 
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1 Bevezetés 
1.1 Problémafelvetés 

Virtuális gyártás (azaz numerikus modell alapú gyártási szimulációk) és virtuális kísérletek (azaz 

numerikus modell alapú teherbírásvizsgálat) új irányt jelentenek és lehetőséget teremtenek a 

gyakorlatban a gyártási folyamatok optimalizálására és fejlesztésére, a gyártás és tervezés közvetlen 

összekapcsolására, gyártási specifikumok tervezési/méretezési módszerekben való figyelembevételére. 

Szabványok azonban többnyire közelítéseket adnak az ekvivalens geometriai imperfekciók felvételére, 

amitől a szerkezet valós viselkedése jelentősen eltérhet. Hegesztés-szimulációval az acél 

gyártmányokban a hegesztésből keletkező deformációk és sajátfeszültségek meghatározhatók, melyek 

ismeretében a gyártás és tervezés folyamata pontosítható, továbbfejleszthető. A disszertációban 

bemutatott kutatási program hegesztett acélszerkezeti elemek virtuális gyártásának és virtuális 

kísérleteinek előnyeit vizsgálja és mutatja be, mely előnyök mind a gyártási, mind a tervezési folyamat 

során kihasználhatók.  

1.2 Motiváció 

A disszertáció három különféle kutatási témára összpontosít az acélszerkezetek fejlett gyártása és 

tervezése területén numerikus szimulációk segítségével. Az első kutatási cél egy validált numerikus 

modellezési keretrendszer kidolgozása az ívhegesztési folyamatok szimulálására egy általános célú 

végeselemes szoftver segítségével, mellyel a hőmérsékleti, a feszültség és alakváltozási mezők 

meghatározhatók. További kutatási cél a szimulációk alapján meghatározott pontosított imperfekciók 

figyelembevétele geometriai és anyagi nemlineáris imperfekt analízisben (GMNIA) a hegesztett 

szerkezetek teherbírásának pontosabb meghatározása, acélszerkezetek megbízhatóságának növelése 

érdekében. A második kutatási cél egy hegesztési folyamatmodell kidolgozása tipikus hegesztett 

kötésekhez, háromdimenziós hőátadási modell és dupla ellipszoid hőforrás modell felhasználásával, 

figyelembe véve a hegesztési változókat és a huzaltípust a virtuális gyártási folyamat során. A 

kifejlesztett modellezési környezet alkalmazása jelentősen csökkentheti a gyártási költségeket azáltal, 

hogy kiküszöböli a hegesztést követő javítási munkálatokat, csökkenti a próbagyártmányok számát és 

növelheti a szerkezetek élettartamát. Trapézlemez gerincű tartók vizsgálata a harmadik kutatási 

fókuszterület. Ezt a tartótípust az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban alkalmazzák acél 

hídszerkezetekben. Szerkezeti viselkedésük számos különlegességgel rendelkezik (pl. 

’harmonikahatás’), amelyek további vizsgálatokat tesznek szükségessé a trapézlemez gerincű tartók 

teherbírás-vizsgálatának témájában. Jelen kutatás célja a trapézlemez gerincű tartók tipikus 

sajátfeszültség-eloszlásának meghatározása gyártási szimulációk alkalmazásával, valamint az 

imperfekciók nyírási horpadási ellenállásra gyakorolt hatásának meghatározása, elemzése és értékelése. 
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2 Kutatási stratégia 

1 Végeselemes keretrendszer fejlesztése. Szakirodalmi áttekintést végeztem a hegesztés-

szimuláció területén végzett korábbi kutatási tevékenységek áttekintésére. Kidolgoztam egy 

végeselemes keretrendszert az ívhegesztési folyamatok szimulálására, a hegesztés során 

kialakuló hőmérsékleti, feszültség és deformációs mezők meghatározására. Bemutatom az 

általam kidolgozott numerikus modellt, mely különválasztott tranziens termo-metallurgiai-

mechanikai analízist, valamint további egyszerűsített hegesztés-szimulációs eljárásokat 

implementál a végeselemes keretrendszerbe. Kidolgoztam egy automatizált kísérő triédert 

tetszőleges háromdimenziós hegesztési trajektória és a hőforrást reprezentáló lokális 

koordinátarendszer mozgásának szimulálására. Bemutatom a gyártásból adódó 

imperfekciókkal terhelt szerkezeten a geometriai és anyagi nemlineáris analízis elvégzéséhez 

szükséges lépéseket, melyeket egy végeselemes szimulációs környezetbe implementáltam. 

2 Hegesztési folyamatmodell fejlesztése. Először átfogó szakirodalmi áttekintést végeztem hőforrás 

modellekről és hegesztési folyamatmodellekről. Széleskörű kutatási programot hajtottam végre 

kisméretű próbatesteken, különféle kapcsolati kialakításokkal, huzaltípusokkal, eltérő varratsorszámmal 

és hegesztési változók alkalmazásával. A PhD dolgozatom bemutatja a hegesztés során elvégzett 

hőmérsékleti méréseket, makrocsiszolatokat és a hegesztés utáni deformációk mérési eredményeit. A 

kutatási program a hegesztési változók és a dupla ellipszoid hőforrás-modell paraméterek kapcsolatára 

összpontosít. Az általam kidolgozott numerikus modellt nagyszámú kísérleti adat alapján validáltam, 

mely eredményeként kifejlesztettem egy hegesztési folyamatmodellt, mely a hőforrás-modell 

paramétereit az effektív fajlagos hőbevitel függvényében adja meg, mely huzalelektródás, aktív 

védőgázos ívhegesztő áramforrás és két elektróda típus esetén alkalmazható. 

3 Trapézlemez gerincű tartók virtuális kísérletei. Ebben a témában a trapézlemez gerincű 

tartók sajátfeszültségeivel és nyírási horpadási ellenállásával kapcsolatos korábbi kutatási 

tevékenységeket tekintettem át. Végrehajtottam egy kísérleti és numerikus vizsgálati programot 

a trapézlemez gerincű tartók hegesztése során létrejövő teljes alakváltozások vizsgálatára. A 

hegesztés szimulációjára kifejlesztett végeselemes modellt alakváltozás-mérések alapján 

validáltam, és meghatározom a gerincben és övekben a hegesztés által okozott hosszirányú 

maradó feszültségeket. A trapézlemez gerincű tartók szimulált sajátfeszültség-eloszlását 

összehasonlítottam a síklemez gerincű I-tartókkal, kiértékeltem és meghatároztam a 

’harmonikahatás’ következményét a gyártás során, melynek hatását értékeltem a trapézlemez 

gerincű tartók nyírási horpadási ellenállására vonatkozóan. 
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4. tézis. Laboratóriumi kísérletek során mért teljes alakváltozások alapján validáltam a trapézlemez 

gerincű tartók hegesztés-szimulációjára alkalmas végeselemes modellt. A numerikus szimulációk 

eredményei alapján az alábbi megállapításokat tettem: 

a) Meghatároztam a hegesztésből adódó hosszirányú sajátfeszültség-eloszlást a gerincben és az 

övekben, melyeket összehasonlítottam a szakirodalomban található sajátfeszültség-eloszlás 

modellekkel és a hagyományos síklemez gerincű I-tartókra jellemző sajátfeszültség-eloszlással. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a trapézlemez gerincű tartók és a hagyományos síklemez 

gerincű I-tartók sajátfeszültség-eloszlása jelentősen különbözik a ’harmonikahatás’ és a 

hegesztési trajektóriák eltérése miatt. A trapézlemez gerincű tartókban a hajlító sajátfeszültségek 

dominálnak, a membrán jellegű sajátfeszültségek a hegesztési zóna kivételével elhanyagolhatók. 

b) Három különféle trapézlemez profilon keresztül bemutattam a trapézlemez gerincű tartókra 

jellemző sajátfeszültség-eloszlást. Megállapítottam, hogy a trapézlemez gerincű tartók öveiben a 

gyártás miatt jelentős keresztirányú hajlítónyomaték van, ami növeli a nyomó 

sajátfeszültségeket. 

c) A trapézlemez gerincű tartók öveiben és gerincében a húzó sajátfeszültségek nagysága 

hasonló a síklemez gerincű tartókéhoz. Megállapítottam, hogy a gerincben a húzott zóna 

szélessége a trapézlemez hajlítási szögétől független. 

Vonatkozó publikációk: [DK2] & [DK8] 

5. tézis. Trapézlemez gerincű tartók nyírási horpadási ellenállását ekvivalens geometriai 

imperfekciók és virtuális gyártás során megállapított – hidegalakításból, termikus vágásból és 

hegesztésből származó – geometriai imperfekciók és maradó feszültségek figyelembevételével is 

meghatároztam. A numerikus eredmények alapján igazoltam, hogy az EN 1993-1-5 által síklemez 

gerincű tartókhoz javasolt ekvivalens geometriai imperfekciók használata konzekvensen alacsonyabb 

teherbírást eredményez, mint a virtuális gyártáson alapuló imperfekciókat tartalmazó modellek 

szimulációja a vizsgált kialakítások esetén. Igazoltam, hogy ennek oka kettős, (i) a maradó 

feszültségek elhanyagolhatók a trapézlemez gerincű tartók gerinclemezében, emellett (ii) a gerinc 

kezdeti geometriai imperfekciói általában jóval kisebbek, mint a szabványban megadott megengedett 

maximális gyártási tolerancia értéke. A jelenlegi ekvivalens geometriai imperfekciókon alapuló 

méretezési eljárás azonban nem veszi figyelembe a trapézlemez gerincű tartók ezen sajátosságait.  

Vonatkozó publikációk: [DK3] & [DK8] 
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2. tézis. Kidolgoztam és validáltam nagyszámú kísérleti adat alapján egy újfajta, hőbevitel 

alapú hegesztési folyamatmodellt, mely Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrás modellt 

alkalmaz és háromdimenziós hőátadási problémát old meg huzalelektródás, aktív védőgázos 

(argon és szén-dioxid gázkeverék) ívhegesztés esetén. A folyamatmodell alkalmazásával 

S355J2+N jelű szerkezeti acélok esetén a hegfürdő mérete és maradó deformációk megfelelő 

pontossággal meghatározhatók hegesztési pozícióként PA vályúhelyzetet vagy PB vízszintes 

sarokhelyzetet, huzaltípusként tömör vagy porbeles huzalt alkalmazva. A kidolgozott 

hegesztési folyamatmodell újdonsága az, hogy a fajlagos hőbevitel és a hőforrás modell 

paraméterei közötti összefüggést írja le sarokvarratos, K-varratos és ½ V-varratos T-kötések 

esetén. 

Vonatkozó publikációk: [DK1] & [DK7] 

3. tézis. Kidolgoztam és végrehajtottam egy kísérleti kutatási programot, mely trapézlemez 

gerincű tartók hegesztése közbeni teljes alakváltozások mérésére fókuszált három különböző 

geometriájú trapézlemez profil alkalmazásával. A kísérletek alapján a következő 

következtetéseket tettem: 

a) A trapézlemez geometria alternáló csavarást és síkra merőleges hajlítást okoz a 

függőleges és hossztengely körül hegesztés közben, ami csökkenti a trapézlemez gerincű 

tartók lokális és globális deformációit a hagyományos, síklemez gerincű tartókhoz 

képest. 

b) A hossztengely körüli, síkra merőleges hajlításból adódó teljes alakváltozások 

különbségei a ferde és párhuzamos panelokon nem dominánsak, mivel a deformációk 

függőleges irányban nincsenek meggátolva, leszámítva az övek hajlítómerevségéből 

keletkező hatást. 

c) A függőleges tengely körüli, síkra merőleges hajlításból adódó teljes alakváltozások 

különbségei a párhuzamos panelokon dominánsak. Minél nagyobb a trapézlemez 

hajlítási szöge, annál kisebb az alakváltozás-különbség, mivel a ferde panelok globális 

hossztengely körüli EIz hajlítómerevségének növelése kisebb görbületet eredményez. 

d) A függőleges tengely körüli, síkra merőleges hajlításból adódó alakváltozások 

különbségei a ferde panelokon elhanyagolhatók, mivel a nyírási alakváltozások 

dominálnak. 

Vonatkozó publikációk: [DK2] & [DK8] 
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3 Végeselemes keretrendszer fejlesztése 

3.1 Hegesztés-szimuláció 

ANSYS programban kifejlesztettem egy komplex modellezési keretrendszert, amely 

magában foglalja a háromdimenziós tranziens termo-metallurgiai-mechanikai, különválasztott 

termo-mechanikai analíziseket és egyszerűsített hegesztési szimulációs technikákat ömlesztő 

hegesztési eljárások szimulálására. A kifejlesztett keretrendszer alkalmas a hőmérsékleti mezők, 

valamint a hegesztésből adódó alakváltozások, maradó feszültségek és deformációk 

meghatározására. A kidolgozott eljárást hőmérséklet és sajátfeszültség mérések alapján 

validáltam. A disszertációban legtöbbször különválasztott termo-mechanikai analízist végzek, 

ugyanakkor az általam kidolgozott végeselemes keretrendszerben lehetőség van a termo-

metallurgiai-mechanikai analízis elvégzésére is. Utóbbi validálása egy hegesztés-szimulációs 

szoftvercsomag numerikus eredményein alapszik. Háromdimenziós tranziens analízist a részletes 

számítás céljából végzek, amely a hegesztés-szimulációk legátfogóbb módszere. Általánosságban 

elmondható, hogy nagyméretű hegesztett szerkezetek modellezése elfogadható számítási idő 

mellett jelenleg kivitelezhetetlen tranziens hőforrással. Így egyszerűsített technikák alkalmazását, 

mint például a ’halmozott varratok’ analízise is kidolgozásra került. 

Az általam kidolgozott numerikus keretrendszer testelemeket alkalmaz a modellezésben. 

Általában ugyanolyan rendű végeselemek használandók a termikus és a mechanikai analízisben, 

ezen felül a hegesztés-szimulációkban lineáris végeselemek alkalmazása javasolt, mivel a 

nemlineáris problémáknál az alacsonyabb rendű végeselemek jobban teljesítenek, mint a nagyobb 

méretű, magasabb rendű végeselemek. Ennek ellenére a lineáris végeselemeknél szükséges a 

térfogati záródás elkerülése végett a térfogati alakváltozási mezők szelektív integrálása nagy 

képlékeny alakváltozások esetén. Az ANSYS program SOLID70 jelű termikus testeleme 

háromdimenziós hővezető képességgel rendelkezik. A végeselemnek nyolc csomópontja van, 

minden csomópontjának egyetlen hőmérsékleti szabadságfoka. A SOLID185 egy egyenértékű 

testelem mechanikai analízishez nyolc csomóponttal, három eltolódási szabadságfokkal (x, y és z 

irányokban) mindegyik csomópontban. A varratok közelében olyan testelemeket alkalmazok, 

amelyeknél szelektív integrálást használok, míg a fennmaradó tartományokban megnövelt 

alakváltozási képességgel rendelkező végeselemek kerülnek alkalmazásra. 

A termikus és mechanikai anyagjellemzőket az EN 1993-1-2 szabvány ajánlása alapján 

vettem fel a termo-mechanikai analízisben. A szabvány redukciós tényezőket alkalmaz a 

hőmérséklettől függő rugalmassági modulus, folyáshatár és feszültség-alakváltozás görbék 
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meghatározására. A numerikus szimulációkban multilineáris izotrop felkeményedési modellt 

alkalmazok von Mises folyási feltétellel. 

A numerikus modellben a hozaganyag modellezésére egy általam kifejlesztett módszert, az 

ú.n. ’csendes elem’ és az inaktív elem technika kombinációját alkalmaztam. Az inaktív elem 

technikáját (’birth and death’) alkalmazom a termikus analízisben, a mechanikai analízis során a 

’csendes elem’ technikát alkalmazom, így az összes elem a számítás kezdetétől aktív. Az 

alkalmazott rugalmassági modulus nagysága 1000 MPa a még hegesztés előtt álló, vagy 

megolvasztott anyagban, míg a lineáris hőtágulási együttható nullának feltételezendő ezekben az 

elemekben, így hegesztés előtt a termikus alakváltozás nélküli végeselemek biztosítottak a 

varratban. Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrás modellt implementáltam a numerikus 

keretrendszerben. A hőforrás mozgását lokális koordinátarendszerekkel (LKR) modelleztem. Az 

LKR központ jelenti a hőforrás pillanatnyi helyzetét, miközben a munkadarabban a hegesztés által 

hő fejlődik a hőforrás modell és a középponttól mért távolság függvényében. Mivel a hegesztési 

trajektóriák és az LKR pozíciói az esetek többségében egyszerű egyenletek alkalmazásával nem 

írhatók le, így egy automatikus kísérő triédert fejlesztettem ki bármilyen lehetséges trajektória 

szimulálására. Az 1. ábra hőmérsékleti mezőket mutat be próbatestek hegesztése során egy-, két- 

és háromdimenziós trajektória (1D, 2D és 3D) esetén, a kifejlesztett automatizált kísérő triéder 

algoritmusának segítségével. Ezenkívül a szimuláció során a hegesztési sebesség, azaz a fajlagos 

hőbevitel, automatikusan módosításra kerül (lineáris változtatás) az aktuális névleges varratsor 

keresztmetszetek függvényében. Előnyös és indokolt a hőbevitel modulálása háromdimenziós 

hegesztési trajektóriák esetén, ahol a gyökméret a trajektória mentén változik (pl.1. ábra/c).  

 
1. ábra Sematikus hőmérsékleti mezők hegesztés közben a) T-kötés (1D trajektória), b) trapézlemez 

gerincű tartó (2D trajektória) és c) CHS K-csp. (3D trajektória) felhasználva a kidolgozott algoritmust. 
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imperfekciók alkalmazhatósága bemutatásra került, azonban a virtuális gyártás és a virtuális 

kísérletek további előnyt és kimutatható teherbírástöbbletet biztosítanak a tervezési szakaszban. 

Így az ekvivalens geometriai imperfekciók alkalmazása konzervatív eredményeket adnak a 

vizsgált kialakítások esetén. A szimulált nyírási horpadási ellenállást összehasonlítottam korábban 

kidolgozott tervezési képletekkel is. Az EN 1993-1-5 által javasolt tervezési képletek konzervatív 

ellenállást adnak mind a négy vizsgált konfiguráció esetén. Az eredmények azt is mutatják, hogy 

az ekvivalens geometriai imperfekciók alkalmazása szignifikánsan kisebb nyírási horpadási 

ellenállást eredményez, mint a realisztikus imperfekciók használata, ami kiemeli a bemutatott 

fejlett szimulációs módszer előnyeit. Az ekvivalens geometriai imperfekciók felhasználásával 

elvégzett számítások olyan ellenállásokhoz vezetnek, amelyek közel állnak az EN 1993-1-5 által 

adott értékekhez, amely egyértelműen igazolja a maradó feszültségek és a geometriai 

imperfekciók teherbírás-csökkentő hatásának felülbecslését a trapézlemez gerincű tartók esetén. 

Megfigyelhető az is, hogy az interaktív nyírási horpadást is figyelembe vevő képletek hasonló 

ellenállási értékeket adnak, mint a virtuális kísérletek. 

6 Új tudományos eredmények 

6.1 Tézisek 

1. tézis. Ívhegesztési eljárások modellezésére kifejlesztettem és validáltam egy numerikus 

keretrendszert általános célú végeselemes környezetben, mellyel acélszerkezetek hegesztése 

közben a szövetszerkezetben bekövetkező változások, hőmérsékleti, feszültség és 

deformációs mezők meghatározhatók. Különválasztott tranziens termo-metallurgiai-

mechanikai analíziseket implementáltam virtuális gyártás-szimulációhoz. A keretrendszer 

újszerűsége hegesztés-szimulációs célszoftverekhez képest egy beépített automatizált kísérő 

triéder, amelyet tetszőleges háromdimenziós hegesztési trajektória lekövetésére fejlesztettem 

ki és verifikáltam. Így a lokális koordináta-rendszer mozgása szimulálható a hegesztési 

folyamat közben, ami megadja a hőforrás pillanatnyi pozícióját. Alkalmazása során a 

fajlagos hőbevitel automatikusan változtatásra kerül az egyes varratsorok névleges 

keresztmetszeti területének függvényében a termikus analízis során a robothegesztésnél 

alkalmazott varratkövető módszerek mintájára. 

Vonatkozó publikációk: [DK1] – [DK3] 
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18. ábra Szimulált tönkremeneteli módok (síkra merőleegs deformációk). 

 
19. ábra Nyíróerő – függőleges elmozdulás görbék. 

A szimulált nyírási horpadási ellenállások ekvivalens geometriai imperfekciók (hw/200) 

alkalmazása mellett konzekvensen alacsonyabbak, mint a korábban virtuálisan legyártott 

próbatestek virtuális kísérleteken alapuló esetekben a kiválasztott geometriáknál, ezt a nyíróerő - 

függőleges elmozdulás görbék is jól mutatják. A maradó feszültségek elhanyagolhatók a 

trapézlemez gerincű tartók gerincében. Ezen kívül a gerinc tényleges kezdeti geometriai 

imperfekciói általában jóval kisebbek, mint az EN 1090-2 szabvány szerint megengedett gyártási 

toleranciák. A gerinc vastagságának növelése természetesen nagyobb nyírási horpadási ellenállást 

eredményez. Az EN 1993-1-5 által síklemez gerincű tartókhoz javasolt ekvivalens geometriai 
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3.2 Geometriai és anyagi nemlineáris imperfekt analízis 

Acél gyártmányokon végrehajtott virtuális kísérletek egy fejlett méretezési módszert jelentenek a 

gyártásban és tervezésben. Az általam alkalmazott módszert a 2. ábrán szemléltetem. Az ábra egy 

trapézlemez gerincű tartó von Mises sajátfeszültségeit mutatja be a gyártási folyamat minden egyes 

lépése után, (i) hidegalakítás, (ii) termikus vágás és (iii) hegesztés után. A (iv) jelű részlet a virtuális 

kísérletek során újradefiniált terheket és peremfeltételeket ábrázolja. Szimmetria feltételezése mellett 

elmozdulásterhet működtetek a szimmetriasíkban a rövid, nyírási horpadási teszteknek megfelelő, 

tipikus kísérleti elrendezés modellezése érdekében. A von Mises feszültségeket, beleértve a maradó 

feszültségeket a (v) nyírási horpadási tönkremenetel közben is bemutatom. Az anyagmodell azonos a 

virtuális gyártás és virtuális kísérletek során, továbbá a statikus analízisnél a nagy elmozdulások elvét 

alkalmazom. A megoldásnál teljes Newton-Raphson módszert alkalmazok, frissítve a merevségi 

mátrixot minden egyensúlyi iterációnál. Automatikus időléptetést alkalmazok az erővezérelt, vagy 

elmozdulás-vezérelt terhelés növekményeinek meghatározásához. A numerikus eljárást egy zárt 

szelvényű oszlop kísérlettel és numerikus modellel meghatározott kihajlási ellenállása alapján 

validáltam. Az eredményeket összehasonlítottam, melyekben 2%-nál kisebb eltérést tapasztaltam 

szakítóvizsgálatok alapján meghatározott anyagjellemzők alkalmazásával. 

 
2. ábra Acél gyártmányok virtuális kísérletére kifejlesztett modell lépései. 
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4 Hegesztési folyamatmodell fejlesztése 

Egy olyan hőbevitel alapú hegesztési folyamatmodellt dolgoztam ki, mely a Goldak-féle dupla 

ellipszoid hőforrás modellt alkalmaz és háromdimenziós hőátadási problémát old meg egy 

huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztő áramforrás esetén. Jelen kutatási program 

tartalmazza (i) a szakirodalmi áttekintést, amely a hegesztési hőforrás modellek generációira 

és a figyelembe vett kísérő jelenségekre összpontosít, (ii) kisméretű próbatestek 

szisztematikus kísérleti vizsgálatát különböző hegesztési változók alkalmazásával, (iii) 

virtuális gyártás szimulációját tranziens különválasztott termo-mechanikai analízis 

alkalmazásával, (iv) hegesztési változók és hőforrás paraméterek paraméteres vizsgálatát 

numerikus szimuláció segítségével és (v) a kifejlesztett hegesztési folyamatmodell 

validálását kísérleti eredmények alapján. A kutatás során egy szélturbina generátorház 

szegmensének kisméretű, hegesztett T-kötéseit vizsgáltam. A kísérleti kutatási program fő 

célja a különféle huzalok, hegesztési változók és varrattípusok termelékenységre és a 

szerkezeti viselkedésre gyakorolt hatásainak meghatározása. A nagy ciklusú fáradás döntő 

jelentőségű a szélturbinák esetében, ezért három kialakítást vizsgáltam (3. ábra), amelyek 

ciklikus terheléssel szemben jelentősen eltérő ellenállással rendelkeznek:  

a) K-varratos, b) kétoldali sarokvarratos és c) egyoldali ½ V-varratos T-kötés. 
 

 

3. ábra Vizsgált varratkialakítások: a) K-varratos, b) kétoldali sarokvarratos  
és c) egyoldali ½ V-varratos T-kötés. 

A vizsgálatok során a varratsorok számát és a fajlagos hőbevitelt vizsgáltam, amelyek 

eredményeképpen a bemeneti paraméterekből egy adatbázist állítottam össze, mely az ömledék zóna 

keresztmetszeti méretét is tartalmazza. Az ömledék zóna méretét a gyártás után makrocsiszolatok 

alapján határoztam meg. Ezek a mérések képezik a hőforrás modell validálási folyamatának alapját. 

A kapcsolatok kezdeti és deformált alakjait egy koordináta-mérő géppel mérték meghatározott 

pontokban, amelyeket a 3. ábrán az M1-M8 pontok jelölnek, tehát a hegesztés okozta deformációk 

kiszámíthatók koordináta-transzformációk felhasználása után. Vickers keménységi tesztek, 
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A hegesztési varratok közelében lévő húzott zónák nagysága közel azonos ( ̴ 15-20 mm ̴ 4-

5 tw). Jelentős nyomó sajátfeszültségek (̴ 70-200 MPa) jelennek meg az öv-gerinc csatlakozási 

ponttól 20-25 mm körül ( ̴ 5-6 tw). Ugyanakkor csaknem nulla (̴ 5-30 MPa) nyomó- és 

húzófeszültség keletkezik a trapézlemez gerinc közepén, míg a hagyományos I-tartó esetében csak 

nyomófeszültség (̴ 60 MPa) jellemző ezen a részen. A numerikus szimulációk alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a hajlítási szög és a termikus hatásfok nagy mértékben 

befolyásolhatja a gerinc sajátfeszültségeit, a hőforrás modell paraméterek kisebb hatásúak. 

Az övek hegesztésből adódó átlagolt hosszirányú sajátfeszültségeit a 17. ábra mutatja. A 

nyomófeszültségek nagysága  ̴ 90-100 MPa a hagyományos I-tartó övében. A trapézlemez gerincű 

tartónál a hajlítási szög változása a maximális húzó sajátfeszültségek eltolódását eredményezi, mivel 

ezzel egyidőben az alpanel síkja is változik. A hegesztésből adódó keresztirányú hajlítónyomaték 

nyomó- (max. MP 100 MPa) és húzófeszültségeket (max. ̴ 180 MPa) eredményez az öv szélein. A 

húzófeszültségek növekednek a hajlítási szög növekedésével, míg a nyomófeszültségek egyidejűleg 

növekednek az öv másik szélén. A varratok közelében lévő húzott zónák nagysága közel azonos ( ̴ 

25-28 mm ̴ 2.5-2.8 tf) az összes vizsgált esetnél, még a síklemez gerincű I-tartó esetén is. 

Általánosságban megfigyelhető, hogy a hegesztés főleg membrán sajátfeszültségeket eredményez 

síklemez gerincű tartók esetén. A trapézlemez gerincű tartók esetén azonban a hajlító 

sajátfeszültségek dominálnak, az axiális membrán sajátfeszültségek a gerincben jóval kisebbek. Az 

övekben további keresztirányú hajlítónyomaték figyelhető meg a trapézlemez gerincű tartók 

esetében, ami szintén ezen tartótípus különlegessége. A trapézlemez profil aszimmetrikus 

sajátfeszültséget eredményez a keresztmetszeteken belül, míg a hasznos magasság megnövekedése 

nagyobb hajlító sajátfeszültségeket eredményez az övekben. 

A nyírási horpadás vizsgálatánál minden geometriai kialakítás esetében két geometriai és 

anyagi nemlineáris imperfekt analízist (GMNIA) végeztem el. Az első analízisnél ekvivalens 

geometriai imperfekciókat (EGI) alkalmaztam. Definiáltam az első sajátalaknak (nyírási 

horpadás) megfelelő lokális imperfekciót, amelynek amplitúdóját hw/200 nagyságúra vettem. A 

második analízisnél a korábbi virtuális gyártási folyamat során meghatározott sajátfeszültségeket 

és kezdeti geometriai imperfekciókat vettem figyelembe. Az acél anyagmodellje azonos a virtuális 

gyártás és kísérlet (VT) szimulációjában is. A virtuális gyártmányok tönkremeneteli a 18. ábra 

mutatja be, míg a vizsgált gerendák nyíróerő - lehajlás görbéit a 19. ábra összegzi. A vizsgált 

trapézlemez gerincű tartók tönkremenetelére sorrendben globális, interaktív és lokális nyírási 

horpadás jellemző a CWG-SBS1 CWG-SBS2 és CWG-SBS3 próbatesteknél. 
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15. ábra Hosszirányú sajátfeszültségek [MPa] a) hagyományos I-tartónál és trapézlemez gerincű tartóknál 

b) 30°, c) 45° és d) 60° hajlítási szög esetén. 

 

 

16. ábra Hosszirányú sajátfeszültség-eloszlás a gerincben különböző hajlítási szögek esetén. 

 

17. ábra Átlagolt hosszirányú sajátfeszültség-eloszlás az övben különböző hajlítási szögek esetén. 
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szövetszerkezeti vizsgálatok és hegesztés közbeni hőmérsékleti méréseket is végeztem. Az összes 

próbatest hossza egységesen 100 mm. Az alaplemezek mérete 300 mm × 100 mm × 40 mm, míg a 

merevítők mérete 140 mm × 100 mm × 15 mm volt. Az alaplemezek és a merevítők S355J2+N 

szerkezeti acélból készültek. A makrocsiszolatokat a 4 – 7. ábrák mutatják be. 

 
4. ábra Makrocsiszolatok K-varratoknál: a-c) JT1-1-01 – JT1-1-03 and d-f) JT1-2-01 – JT1-2-03. 

 
5. ábra Makrocsiszolatok kétoldali sarokvarratoknál (egysoros varratok): a-f) JT2-1-01 – JT2-1-06 and 

g-l) JT2-2-01 – JT2-2-06. 

 
6. ábra Makrocsiszolatok kétoldali sarokvarratoknál (többsoros varratok): a-c) JT2-1-07 – JT2-1-09 and 

d-f) JT2-2-07 – JT2-2-09. 

 
7. ábra Makrocsiszolatok egyoldali ½ V-varratoknál: a-c) JT3-1-01 – JT3-1-03 and d-f) JT3-2-01 – JT3-2-03. 

A próbatestek PA vályú vagy PB vízszintes sarokhelyzet hegesztési helyzetben készültek 

Fronius TransPuls Synergic 5000 huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztő áramforrást 

használva, melyre konstans (enyhén csökkenő) feszültség karakterisztika jellemző. 

Egyenáramot és fordított polaritást (DC+) alkalmaztak hegesztés közben, az áramerősség (I) és 

feszültség (U) értékek hegesztés közben fel lettek jegyezve. Így az egyes varratsorokhoz a 

munkapontok előálltak (feltételezve, hogy az ívhossz konstans) tömör és porbeles 

huzalelektródák esetén is. Erre azért volt szükség, mivel az ív karakterisztikája a 

hozaganyagtól, a huzalátmérőtől és a védőgáztól is függ. A tömör huzalelektróda Esab OK 

Aristorod 12.50 (EN ISO 14341-A G 42 4 M G3Si1), a porbeles huzalelektróda Böhler Ti52 T-

FD (EN ISO 17632-A T 46 4 P M 1 H5) típusú volt, mindkét esetben 1.2 mm átmérővel. A 

védőgáz EN ISO 14175 - M21 - ArC – 18 volt 12-15 l/min gázáramlási mennyiség mellett. Az 

előmelegítési és sorközi hőmérséklet 150 °C volt a kísérletek során, melyet hőfokjelző 
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krétával ellenőriztek. A környezeti hőmérséklet 20-22 °C között változott. A teljes fajlagos 

hőbevitel 0.60 és 2.71 kJ/mm között változott a hozaganyagtól, a varratkialakítástól és a 

varratsorok számától függően. Összesen nyolcvankét varratsort alakítottak ki tömör huzallal, 

míg porbeles huzallal nyolcvanegyet. A 8. ábrán az adatpontok száma megfelel a varratsorok 

számának. Lineáris regressziót végrehajtva, a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva a 

hegesztési áramerősség és feszültség közötti kapcsolatot meghatároztam nagycseppes és 

finomcseppes anyagátmenethez mind tömör, mind porbeles huzalelektróda esetén, ezt az ábrán 

folytonos vonallal jelöltem. A hibasávok a mért és regressziós egyenessel meghatározott 

vonatkozó értékek eltéréseinek szórását jelölik tömör és porbeles huzaloknál (s = 0.81 V és s = 

0.38 V), ez az ív karakterisztika ívhossz és áramátadó-munkadarab távolság csökkenéséből-

növekedéséből adódó bizonytalanságokkal magyarázható. Az áramerősség-feszültség 

összefüggéseket tömör és porbeles huzalelektródák esetén a 8. ábra mutatja be. Az egyenletek 

ily módon az előzetes tervezésnél a hőbevitel számításánál alkalmazhatók. Ezen felül a T-

kötések hegesztés-szimulációjához kifejlesztett numerikus modellben a lent megadott 

összefüggések beépítésre kerültek. 

 

 
8. ábra Munkapontok és az áramerősség-feszültség összefüggések tömör és porbeles huzalelektródák esetén. 

 

Először a termikus hatásfokot a 9. ábrán bemutatott kísérleti és numerikus adatok 

összehasonlításával határoztam meg, amelyek infravörös hőképeken ('Mérés') és végeselemes 

analízisen ('VEM') alapuló idő-hőmérsékleti görbéket mutatnak be. A csúcshőmérséklet 

mindkét esetben kb. 700-800 ° C. A hőmérséklet 200°C 200 s-nál a vizsgált konfigurációk 
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A teljes alakváltozás-különbségek (Δεtot) időbeli változásait, amelyek ellentétes oldalon lévő 

nyúlásmérő bélyegek méréseiből származnak (pozitív különbségek a pozitív hajlítás miatt a lokális Y 

és Z tengelyek körül), a 13. ábrán mutatom be. A két ábra feliratai a következő jelöléseket 

használják (pl. H-I-30): H/V - vízszintes/függőleges nyúlásmérő bélyeg, I/P - a nyúlásmérő bélyeg 

helye, egy ferde/párhuzamos alpanel közepén, 30/45/60 - hajlítási szög fokban. A vízszintes 

nyúlásmérő bélyegekből származó Δεtot,z teljes alakváltozáskülönbségek azt mutatják, hogy a hajlítási 

szög növekedése csökkenti a deformációkat a párhuzamos alpanelekben a lokális Y tengely körüli 

hajlítás miatt, míg a hajlításnak nincs jelentős hatása ferde alpanelek esetén. A Z tengely körüli 

hajlítás Δεtot,y teljes alakváltozáskülönbséget eredményez a függőleges nyúlásmérő bélyegeken, 

melynek a kísérleti eredmények alapján azonban csekély hatása van. 

 
14. ábra Teljes alakváltozások kialakulása  mérések (‘Mérés’) és szimulációk (‘VEM’) alapján. 

A kidolgozott numerikus modellt validáltam a trapézlemez gerincű tartók hegesztési szimulációjára. 

A 14. ábra a nyúlásmérő bélyegekkel ('Mérés') mért teljes alakváltozásokat és a végeselemes 

módszerrel ('VEM') kiszámított eredmények összehasonlítását mutatja be. Az eredmények a vizsgált 

gerendák középső keresztmetszetében lévő alpanelek középpontjára vonatkoznak. A kísérleti és a 

numerikus adatok összehasonlítása jó egyezést mutat mind a három vizsgált hajlítási szög esetén (30°, 

45° és 60°). Ezután numerikus paraméteres vizsgálatot végeztem a különböző hőforrás paraméterek és a 

hőbevitel teljes alakváltozásokra gyakorolt hatásának értékelésére. A hőforrás paraméterek nem 

befolyásolják nagymértékben (legfeljebb 25 μm/m összeolvadási hiány esete) a teljes alakváltozásokat, 

míg a hőbevitel 25%-os változása 55 μm/m eltérést eredményezhet. A maximális különbséget a 60° 

hajlítási szöggel kialakított gerenda esetében figyeltem meg, amely 75 μm/m és a numerikus 

paraméteres vizsgálat szerint a tűréshatáron belül van. A hosszirányú maradó feszültségeket a 

gerincben és övekben a 15. ábra mutatja be, melynél az esetleges hidegalakítás, termikus vágás és 

hegesztés hatása van figyelembe véve. A gerincben kialakuló, hegesztésből adódó hosszirányú 

maradó feszültségeket a 16. ábra mutatja be. 
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hegesztési változók a következők voltak: feszültség 32.6 V, áramerősség 259 A, míg a huzalelőtolási 

sebesség 6 m/min, a gázáramlási mennyiség pedig 12-15 l/min. Az átlagos hegesztési sebesség 9.0–

11.1 mm/s, 9.3–10.4 mm/s és 7.9–8.5 mm/s között volt a próbatesteknél, amelyek hajlítási szöge 

rendre 30°, 45° és 60°. Ez 0.76–0.93 kJ/mm, 0.81–0.91 kJ/mm, illetve 0.99–1.07 kJ/mm fajlagos 

hőbevitelt eredményez. A hőmérsékletek gyakorlatilag megegyeznek a hegesztési varratoktól távol 

eső, a gerinc két oldalán elhelyezett nyúlásmérő bélyegek esetén, mely lehetővé teszi a termikus 

alakváltozások kiszűrését a síkra merőleges hajlításból adódó rugalmas alakváltozások számításakor. 

Az alakváltozás-méréseket arra használtam, hogy következtetéseket vonjanak le a hajlítási szögnek a 

hegesztés közbeni alakváltozásokra gyakorolt hatásáról, valamint a trapézlemez gerincű tartók 

hegesztés-szimulációjához kifejlesztett végeselemes modellt validáljam. 

 
12. ábra Próbatestek geometriai kialakítása a) 30°, b) 45° és c) 60° hajlítási szög esetén. 

 

 

 
13. ábra Teljes alakváltozások különbsége szemközti nyúlásmérő bélyeg alapján a) vízszintes (Δεtot,z) és 

b) függőleges (Δεtot,y) irányban 30°, 45° és 60° hajlítási szög esetén. 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
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esetén mindkét módszernél. Az ábra a JT2-1-06 jelű próbatest makrocsiszolatát és a 

végeselemes modell keresztmetszetét is bemutatja, amely jelzi az ömledék zóna nagyságát. A 

numerikus modell kalibrálása az ömledék zóna méretén alapult. A cél a mért ömledék zóna 

méretének közelítése a hegesztési változók bizonytalanságainak kezelésére megadott 

tetszőleges ± 10%-os tartományon belül. A JT2-1-06 jelű próbatest ömledék zónáinak 

keresztmetszeti területe makrocsiszolat alapján 75 mm2 és 74 mm2 az első és a második 

hegesztési varrat esetében. Ezen kívül az ömledék zóna mérete 43 mm2 és 39 mm2 a JT2-2-02 

jelű próbatest esetén. A megfelelő szimulált ömledék zóna méretek 68 mm2, 67 mm2, 42 mm2 

és 37 mm2, amik jó egyezést mutatnak a numerikus modellel. Mindkét elektródánál η = 0.90 

termikus hatásfokot alkalmaztam a numerikus és a kísérleti adatok összehasonlítása során. 

 
9. ábra Termikus hatásfok meghatározása a) hőmérsékleti mérések alapján porbeles és tömör 

huzalelektródához, valamint b) a JT2-1-06 próbatest makrocsiszolata. 

A numerikus modellbe beépített dupla ellipszoid hőforrás modell jellemző paramétereit a 

hegesztési változók tipikus tartományára kalibráltam kétoldali, egysoros sarokvarratok 

esetén. Összesen tizenkét próbatestet modelleztem a numerikus kutatási programban. A 

kötések tényleges méretekkel, a megfelelő gyökmérettel kerültek modellezésre. A 

feszültséget a hozaganyag típusától függően a 8. ábrán szereplő egyenletek alkalmazásával 

számítottam ki. Számos iteráció elvégzése után fejlesztettem ki a Goldak-féle dupla 

ellipszoid hőforrás modell fajlagos hőbeviteltől függő a és b jellemző paramétereit. Egy 

a(qnet) polinom függvényt határoztam meg porbeles huzalelektródákhoz, azt feltételezve a 

korábbi szimulációk alapján, hogy a = b és cr = cf = 2.5 mm. A Goldak-féle dupla ellipszoid 

hőforrás modell jellemző paraméterei függetlenek a qnet fajlagos hőbeviteltől tömör huzal 

elektródával hegesztett konfigurációk esetén (a = b = 10 mm és cr = cf = 2.5 mm). 

Nyilvánvaló, hogy a kis cr és cf paraméterek sűrű végeselemes hálót tesznek szükségessé a 
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hegesztési trajektória mentén. A minimális és a maximális hiba -9.9% és 9.8%, míg a hibák 

átlaga és szórása -1.9% és 6.0% volt. A kétoldali, egysoros sarokvarratok alapján kalibrált 

paramétereket validáltam egy kibővített paramétertartomány segítségével háromféle 

kialakítás esetén, az egyes konfigurációk közül egyet-egyet mutatok be. A 10. ábra a 

validálási folyamatban figyelembe vett geometriájú T-kötések végeselemes modelljeit és 

hegesztési sorrendjét mutatja be. 
 

 
10. ábra a) JT1-1-03, b) JT2-1-07 és c) JT3-2-01 végeselemes modellje. 

A 11. ábra mutatja be a szimulált ömledék zónákat és az összeolvadási határokat 

szaggatott vonalokkal kiemelve a makrocsiszolatokon. A likvidusz hőmérsékletet 1500 °C-

nak feltételeztem. A mérések és a numerikus eredmények jó egyezést mutatnak, az ömledék 

zónák méretének abszolút maximális hibája 8.8%, ami jó közelítésnek mondható. 

 
11. ábra Szimulált és mért ömledék zónák a) JT1-1-03, b) JT2-1-07 és c) JT3-2-01 próbatesteknél. 

 
A 11. ábrán bemutatott a) - c) jelű próbatestek maximális szimulált keresztirányú 

deformációja sorrendben 2.19 mm (mérés: 2.80 mm), 1.02 mm (mérés: 1.53 mm) és 8.65 

mm (mérés: 8.85 mm) volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a K-varratos és a kétoldali 

sarokvarratos kialakítások kedvezők deformáció-vezérelt tervezésnél. Nyilvánvaló, hogy az 

egyoldali ½ V-varratos T-kötés ebben a tekintetben a legkedvezőtlenebb konfiguráció. 
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5 Trapézlemez gerincű tartók virtuális kísérletei 

A trapézlemez gerincű tartók alkalmazása az elmúlt évtizedekben kedvező tulajdonságainak 

köszönhetően jelentősen előtérbe került a szerkezetépítés területén, különösen hidak esetén (pl. 

Maupré viadukt és a Dole híd Franciaországban, a Hontani híd Japánban, az Altwipfergrund híd 

Németországban és a Móra Ferenc híd Magyarországon, etc.). A sajátfeszültségeknek és a kezdeti 

geometriai imperfekcióknak jelentős hatása van a karcsú tartók teherbírására. A trapézlemez profilok 

merevebbek az építés során és a horpadással szembeni ellenállásuk is nagyobb, mint a hagyományos 

síkgerincű tartóknak, ezért a gerinclemez további merevítői elhagyhatók vagy számuk jelentősen 

csökkenthető. A hagyományos, síklemez gerincű I-gerendák nyírási horpadási ellenállását korábban 

széleskörűen vizsgálták. A trapézlemez gerincű tartók nyírási horpadási ellenállásának 

imperfekciókkal szembeni érzékenysége azonban további vizsgálatokat igényel. 

A kutatási program célja: (i) szakirodalmi áttekintés készítése hegesztésből adódó 

sajátfeszültségekről, hegesztés-szimulációkról és nyírási horpadási teherbírásról síklemez és 

trapézlemez gerincű I-tartók esetén, (ii) kísérleti és numerikus vizsgálatok elvégzése, amelyek a teljes 

alakváltozás időbeli kialakulására koncentrálnak trapézlemez gerincű tartókban, (iii) a hegesztés-

szimulációra kidolgozott végeselemes modell validálása, (iv) a tipikus, hegesztésből adódó  

hosszirányú sajátfeszültségek meghatározása a gerincben és az övekben, (v) trapézlemez és síklemez 

gerincű tartók sajátfeszültség-eloszlásának összehasonlítása, (vi) a virtuális gyártás során 

meghatározott realisztikus sajátfeszültségeket és deformációkat felhasználva virtuális nyírási 

horpadási kísérletek elvégzése geometriai és anyagi nemlineáris imperfekt analízis alkalmazásával és 

(vii) numerikus eredmények összehasonlítása korábban javasolt méretezési formulákkal. A 

kifejlesztett végeselemes modell képes szimulálni a trapézlemez gerincű tartók gyártási folyamatát, 

mely magában foglalja a hidegalakítást, termikus vágást és hegesztést, továbbá alkalmas a hegesztési 

változók imperfekciókra és nyírási horpadási ellenállásra gyakorolt hatását meghatározni. 

A vizsgált kialakítások geometriáját a 12. ábra mutatja be. Az alkalmazott hajlítási szögek 30°, 

45° és 60° voltak a háromféle próbatestnél. Három próbatest készült minden trapézlemez profilhoz. 

Az összes próbatest S355J2+N jelű szerkezeti acélból készült, hosszuk 530 mm, magasságuk 260 

mm. Az övek méretei 100 mm × 10 mm (bf × tf), a gerincé 260 mm × 4 mm (hw × tw), míg az a1 és a2 

alpanel hosszok egyaránt 70 mm voltak. A kétoldali sarokvarratok 3 mm-es gyökmérettel készültek 

PB vízszintes sarokhelyzetben. A gyártás során REHM Mega.Arc 450 hegesztő áramforrást, M21 

- ArC - 18 (Corgon 18) védőgázt és 1.2 mm átmérőjű Böhler EMK 8 tömör huzalelektródát 

használtak huzalelektródás, aktív védőgázos ívhegesztésnél (135 MAG). Az alkalmazott névleges 


