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1. Bevezetés
1.1 Problémafelvetés
Acél trapézlemez-gerincű tartók szerkezeti viselkedése eltér a hagyományos síklemez-gerincű
tartók szerkezeti viselkedésétől. Ennek ellenére a hatályos tervezési szabványok és specifikációk,
így az európai EN1993-1-5 [1] szabvány D Melléklete sem ad javaslatot a trapézlemez-gerincű
tartók keresztirányú erő és kifordulási ellenállások meghatározására, és az összetett igénybevétel
hatásának figyelembevételére. A keresztirányú erő ellenállás meghatározására Kövesdi [2]
kidolgozott egy EN1993-1-5 konform méretezési eljárást, mely a gyakorlatban is alkalmazható. A
szabvány kizárólag a nyírási horpadási és a nyomatéki ellenállások meghatározására és a nyomaték
és nyíróerő együttes hatásának figyelembevételére ad méretezési ajánlásokat, ugyanakkor, a
horpadásra érzékeny vékony övlemezek esetén a szabvány a síklemez-gerincű tartókra kidolgozott
méretezési eljárást javasolja alkalmazni, ami ellentmondásokat eredményez.
A tervezési ajánlások hiánya korlátozza a trapézlemez-gerincű tartók alkalmazhatóságát vagy
túltervezéshez vezethet annak ellenére, hogy a trapézlemez-gerinc kedvező szerkezeti viselkedése
köztudott. Ilyen helyzet adódik például az acélhidak szakaszos betolásos építése során, amikor a
felszerkezet támasz feletti keresztmetszete egyidejűleg nagy konzolnyomatékkal, nyíróerővel és
keresztirányú erővel terhelt.
1.2

Kutatás célja

A vizsgálatok megmutatták, hogy a szakirodalomban az acél trapézlemez-gerincű tartók övlemezhorpadási ellenállásának meghatározására ellentmondásos és hiányos ajánlások találhatók. Eddigi
kutatások kimutatták, hogy az EN1993-1-5 [1] szabvány ajánlása a nyomatéki ellenállás egyidejű
nyíróerő hatására történő csökkentése a gyakorlatban elhanyagolható lehet. Az egyidejű
nyomaték-nyírás-keresztirányú erő (M-V-F) kölcsönhatásos ellenállást addig még nem
vizsgálták, szabványos előírás nincsen. Ilyen összetett igénybevétel terheli a szakaszos betolással
épített hidakat is.
A fentiek alapján a kutatás célja az acél trapézlemez-gerincű tartók viselkedésének és
teherbírásának vizsgálata különböző igénybevételek hatására. A vizsgálatok eredményei alapján a
célom, hogy EN1993-1-5 szabvány konform méretezési eljárásokat és végeselem-módszer (VEM)
alapú méretezési előírásokat dolgozzak ki (i) az övlemez-horpadási ellenállás meghatározására és
(ii) a nyomaték-nyíróerő, nyomaték-keresztirányú erő, nyíróerő-keresztirányú erő kölcsönhatásos
ellenállások és az egyidejűleg nyomaték, nyíróerő és keresztirányú erővel terhelt kompakt
övlemezű tartók ellenállásának meghatározására.
1.3

Megoldási stratégia

A feladat megoldására egy átfogó kutatási programot hajtottam végre, melyben laboratóriumi
kísérletekkel, numerikus szimulációkkal és analitikus vizsgálatokkal tanulmányoztam az acél
trapézlemez-gerincű tartók szerkezeti viselkedését. A kutatási program két jól elkülöníthető
egységből áll, melyeket függetlenül hajtottam végre. Elsőként tanulmányoztam az acél
trapézlemez-gerincű tartók nyomatéki ellenállását arra az esetre, ha az övlemezek vékonyak és
horpadásra érzékenyek. Ezt követően a kompakt övlemezekkel rendelkező acél trapézlemezgerincű tartók nyomaték-nyíróerő (M-V), nyomaték-keresztirányú erő (M-F), nyíróerőkeresztirányú erő (V-F) kölcsönhatásos ellenállásait és az egyidejűleg nyomaték, nyíróerő és
keresztirányú erővel (M-V-F) terhelt tartó ellenállását vizsgáltam. A kutatási stratégia
végrehajtásával kidolgozásra kerültek olyan EN1993-1-5 konform méretezési eljárások, melyek
alkalmazhatók hídszerkezetek betolásos építése és acélszerkezetű keretek tervezése során.
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2. Nyomatéki ellenállás vizsgálata – övlemez-horpadás
A kutatási program első részében az acél trapézlemez-gerincű tartók övlemez-horpadási
viselkedését és ellenállását vizsgáltam. Átfogó szakirodalmi kutatások ellentmondásokat és
hiányosságokat tártak fel az övlemez-horpadási ellenállás meghatározására vonatkozóan. Ennek
vizsgálatára az alábbi kutatási munkát végeztem el: (i) laboratóriumi kísérleti program
megtervezése és végrehajtása különböző övlemez méretek és trapézprofilok alkalmazásával, (ii)
kísérleti eredmények értékelése a korábbi tervezési ajánlások alapján, (iii) fejlett végeselemes
modell fejlesztése és validálása a kísérleti eredmények alapján, (iv) imperfekció érzékenység
vizsgálat végrehajtása, (v) numerikus paraméteres vizsgálat végrehajtása sajátérték vizsgálattal
(GNBA) és nemlineáris analízissel (GMNIA), és (vi) tervezési módszer fejlesztése.
2.1 Kísérleti vizsgálatok
Az övlemez-horpadási viselkedést 16 teljes léptékű próbatest négypontos hajlításával vizsgáltam.
A kísérleti program során mértem a kezdeti geometriai imperfekciót, az alakváltozásokat és az alsó
és felső övlemezek elmozdulásait. A kísérletek két különböző övlemez-horpadási módot mutattak.
Nagyobb öv-gerinc vastagság arányok esetén (tf/tw>2.5; 1/a ábra) az övlemez-mezők együttes
hullámosodása, míg vastagabb gerinclemezek esetén (tf/tw<2.5; 1/b ábra) az övlemez-mezők
szeparált horpadása jelentette a tönkremenetelt. Az utóbbihoz nagyobb nyomatéki ellenállás
értékek adódtak (11-15%) azzal, hogy a gerinclemez vastagságával a megtámasztó hatása is
számottevően nőtt. Továbbá nagyon vékony gerinclemezek esetén (tf/tw≈5) a gerinclemezzel
együtt létrejövő övlemez-horpadás jelent meg. Az eredmények azt mutatták, hogy az övlemez
karcsúságnak van a legnagyobb hatása a lokális övlemez-horpadási ellenállásra, melyet a 1/c ábra
is mutat. A kísérleti eredmények bizonyították, hogy az EN1993-1-1 [3] 4. keresztmetszeti
osztályhoz tartozó lemezkarcsúsági határérték alkalmazható acél trapézlemez-gerincű tartók
övlemezeinek osztályozására, ugyanakkor, az EN1993-1-5 által javasolt – síklemez-gerincű
tartókhoz kifejlesztett – horpadási görbe nem alkalmazható; sok esetben a biztonság kárára téved.

a) együttes hullámosodás
b) szeparált horpadás
c) horpadási viselkedés
1. ábra: Kísérleti eredmények szemléltetése.
2.2 Numerikus vizsgálatok
A numerikus vizsgálatokat egy végeselemes héjmodellen végeztem el, amelyet az ANSYS 15.0
[4] programban fejlesztettem ki. Két analízis típust alkalmaztam: sajátérték vizsgálatot (GNBA) a
horpadási tényező meghatározásához és az imperfekt szerkezeten végrehajtott geometriailag és
anyagilag nemlineáris analízist (GMNIA) az övlemez-horpadási ellenállás meghatározásához. A
kifejlesztett numerikus modell képes a sajátfeszültségek, mért kezdeti geometriai imperfekció és
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helyettesitő geometriai imperfekció figyelembevételére. A kifejlesztett végeselemes modellt a
kísérleti eredmények alapján validáltam, amely során felhasználtam a mért kezdeti geometriai
imperfekciókat és a maradó feszültségeket is. Ezt követően végrehajtottam egy paraméteres
vizsgálatot.
Az alkalmazott végeselemes háló sűrűségét konvergencia vizsgálattal határoztam meg. Továbbá
imperfekció érzékenység vizsgálatot hajtottam végre arra az esetre, ha az övlemez-horpadási
sajátalakot alkalmazzuk helyettesítő geometriai imperfekcióként. Az eredmények azt mutatták,
hogy az EN1993-1-5 [1] C Mellékletében található cf/50 amplitúdó jól alkalmazható trapézlemezgerincű tartók esetén is, ahol cf a gerinclemez és az övlemez széle közötti legnagyobb távolság.
2.3 Méretezési módszer fejlesztés
Kidolgoztam egy új horpadási tényezőt ((1) egyenlet), amely figyelembe veszi az öv-gerinc
kapcsolatának jellemzőit: (i) az öv-gerinc vastagság arányát és (ii) a ferde lemezmezők
megtámasztó hatását (R). Az EN1993-1-5 [1] ezeket a hatásokat nem veszi figyelembe.
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ahol a1, a4 a trapézlemez-gerinc párhuzamos lemezmezőjének és a ferde lemezmező tengelyirányú
vetületének hosszai. Kidolgoztam egy új méretezési módszert az övlemezek hatékony
szélességének meghatározására. A csökkentő tényező értéke ((2) egyenlet) függ a övlemezkarcsúságtól, az anyagminőségtől és a β kitevőtől, amelyet a végeselemes modell eredményei
alapján kalibráltam (2/a ábra).
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A “harmonika hatás” alapú eljárás nem veszi figyelembe a trapézlemez-gerinc nyomatéki
teherbíráshoz való hozzájárulását, a β kitevő ugyanakkor közvetett módon figyelembe veszi ezt a
4. keresztmetszeti osztályú tartók esetében. A numerikus eredmények rámutattak, hogy az
övlemez-horpadás szempontjából legkedvezőtlenebb kialakítás, ha a trapézlemez-gerinc hajlítási
szöge α=45⁰ (2/b ábra csúcspontja). A hajlítási szög α=45⁰ -tól való növelésével a gerinclemez
övlemezt megtámasztó hatása nő. A hajlítási szög α=45⁰ -tól való csökkentésével a gerinclemez
nyomatéki teherbíráshoz való hozzájárulása nő. A hajlítási szög α=0⁰ jelenti a síklemez-gerincű
variánst, ahol a teljes gerinc részt vesz a tengelyirányú teherviselésben, amelyre a β=0 adódik.

a) tervezési módszer β=1.0-val
b) β kitevő kalibrálása
2. ábra: Numerikus szimulációk eredménye.
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3. Ellenállás vizsgálata összetett igénybevétel hatására
A kutatási program második részében a kompakt övlemezű trapézlemez-gerincű tartók
kölcsönhatásos viselkedését és teherbírását vizsgáltam nyomaték-nyíróerő (M-V), nyomatékkeresztirányú erő (M-F), nyíróerő-keresztiárnyú erő (V-F) és nyomaték-nyíróerő-keresztiárnyú erő
(M-V-F) együttes hatására. A szakirodalmi kutatások hiányosak az összetett igénybevétellel terhelt
tartók kölcsönhatásos viselkedése és teherbírása vonatkozásában. A kölcsönhatásos viselkedés
átfogó vizsgálata a következő pontok szerint történt: (i) fejlett végeselemes modell fejlesztése és
validálása szakirodalmi kísérletet alapján, (ii) numerikus paraméteres vizsgálat végrehajtása, (iii)
méretezési módszer kidolgozása az M-V, M-F, V-F és együttes M-V-F kölcsönhatási teherbírás
meghatározására, (iv) laboratóriumi kísérleti program tervezése és végrehajtása, (v) kidolgozott
méretezési módszer validálása, (vi) imperfekció érzékenység vizsgálat végrehajtása a VEM alapú
méretezés támogatásához.
3.1 Numerikus vizsgálatok és tervezési módszer fejlesztés
A végeselemes héjmodellt ANSYS 15.0 [4] végeselemes programban fejlesztettem ki. Az
ellenállásokat geometriailag és anyagilag nemlineáris számításokkal határoztam meg helyettesítő
alakhiba figyelembevételével (GMNIA). A modell képes kezelni több imperfekciós módot is: (i)
tönkremeneteli alakot (GMNA vizsgálatból), (ii) sajátalakot és (iii) együttesen a mért kezdeti
imperfekciós alakot és maradó feszültségeket. A modellt a szakirodalomban található tiszta
nyomatéki, nyírási és keresztirányú erő vizsgálatára végrehajtott kísérleti eredmények alapján
validáltam helyettesítő alakhiba figyelembevételével. Ezt követően a modell alkalmazásával
paraméteres vizsgálatot hajtottam végre.
A paraméteres vizsgálat során elsőként az M-V, M-F és V-F kölcsönhatásos ellenállást
vizsgáltam. A szimulációs eredmények azt mutatták, hogy az egyidejű nyomaték-nyíróerő terhelés
mindössze 4,9% és 2,9% csökkenést jelent a tiszta nyomatéki és nyírási teherbírásra vonatkozóan
(3. ábra). Ezek alapján az EN1993-1-5 [1] ajánlása az M-V kölcsönhatás figyelembevételére
vonatkozóan nagyon konzervatív eredményt ad, hiszen az M-V kölcsönhatás elhanyagolható
lehet a méretezés során. Ez összhangban van a trapézlemez-gerincű tartók tervezési
koncepciójával, amelyet Elgaaly és társai [5] oly módon fogalmaztak meg, hogy a nyomatéki
ellenállás meghatározásakor a trapézlemez-gerinc hozzájárulását, a nyírási ellenállás számításánál
pedig az övlemezek hatását elhanyagolták.

3. ábra: M-V kölcsönhatásos ellenállás.
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A 4. ábra a szimuláció eredményeit mutatja be Elgaaly és Seshadri [6] és Kövesdi és társai [7], [8]
javaslatával együtt az M-F kölcsönhatásos teherbírás figyelembevételére. Az eredmények alapján
új M-F kölcsönhatásos tervezési ellenállás képletet dolgoztam ki. A V-F kölcsönhatásos
ellenállás eredményeit az 5. ábra mutatja be, amelyek alátámasztották, hogy Elgaaly és Seshadri
[6] és Kövesdi és társai [9] ajánlásai érvényesek a V-F kölcsönhatásos ellenállás számítására.

4. ábra: M-F kölcsönhatásos ellenállás. 5. ábra: V-F kölcsönhatásos ellenállás.
Az M-V-F kölcsönhatásra vonatkozó szimulációs eredmények, valamint az M-V, M-F és V-F
kölcsönhatásra vonatkozó vizsgálatok alapján kifejlesztettem egy tervezési ellenállás képletet az
M-V-F kölcsönhatásra vonatkozóan, melyet a (3) egyenlet és a 6. ábrán lévő felület mutat be. A
tervezési ellenállás képlet a szimulációs eredmények alsó burkolójaként került meghatározásra oly
módon, hogy elhanyagolja az M-V kölcsönhatást és csak az M-F és V-F kölcsönhatásából
származó ellenállás csökkenést veszi figyelembe. Az M-V kölcsönhatás elhanyagolását a 6. ábrán
lévő felület törésvonala is szemlélteti.
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6. ábra: A kísérleti eredmények összehasonlítása az M-V-F kölcsönhatásos ellenállás ajánlással.
3.1 Kísérleti vizsgálatok
Az M-V-F kölcsönhatásos ellenállás laboratóriumi kísérleti vizsgálatát 11 teljes léptékű
próbatesten végeztem el. A kísérleti programban három különböző terhelési kialakítást
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alkalmaztam oly módon, hogy az előzetes tervezési képlet szerinti dominánsan nyíróerővel és
dominánsan keresztirányú erővel terhelt eseteket alakítsak ki. A dominánsan keresztirányú erővel
terhelt próbatestek esetén a tönkremenetelt a gerinclemez-mezők lokális vagy interaktív
beroppanása jelentette. A tönkremenetelt a gerinclemez-mező lokális beroppanása jelentette
azokban az esetekben, amikor a teherátadási hossz és a párhuzamos gerinclemez-mező hosszának
aránya (ss/a1) kisebb volt, mint 2,0 (1,38 és 1,49). Ellenkező esetben (2,06 és 2,27) a szomszédos
gerinclemez-mezők együttes interaktív beroppanása volt tapasztalható. A dominánsan nyíróerővel
terhelt próbatestek esetén a tönkremeneteli módot jellemzően a szomszédos gerinclemez-mezők
interaktív nyírási horpadása jelentette, amelyet a 7/a ábra is szemléltet.
3.2 Méretezési módszer validálása
A kísérleti teherbírások alapján validáltam az előzetesen kifejlesztett M-V-F kölcsönhatásos
ellenállás képletet ((3) egyenlet). A tervezési ellenállás képlet az EN 1993-1-5 [1] szabvány és
Kövesdi [2] tiszta nyomatéki, nyírási és keresztirányú erő karakterisztikus ellenállás képleteivel
együtt alkalmazható. A méretezési módszer validálását a 6. ábra grafikusan szemlélteti. A mért
teherbírásokat reprezentáló pontok kívül esnek a kölcsönhatásos ellenállást jelentő felületen. A
kísérleti eredmények értékelése a CS1 keresztmetszetben történt (7/a ábra), amely a keresztirányú
erő bevezetésének tengelyvonalába esik, ahol a tönkremenetel bekövetkezett.
Továbbá a kísérleti eredmények alátámasztják, hogy az M-V kölcsönhatás elhanyagolható lehet. A
7/b ábra három nyírási horpadással tönkrement kísérleti próbatest M-V ellenőrzését mutatja be. E
próbatestek értékelését a CS1 és CS2 keresztmetszetekben (7/a ábra) is végrehajtottam attól
függetlenül, hogy a CS2 keresztmetszetben nem történt tönkremenetel. A CS2 keresztmetszetben
ellenőriztem az M-V kölcsönhatást, amely a nyomatéki ellenállás szempontjából a legkritikusabb
a nyomott övlemez legnagyobb szabad szélessége miatt. A 7/b ábrán látható, hogy a CS1
keresztmetszethez tartozó piros pontok kívül esnek a kölcsönhatásos tartományon, továbbá a CS2
keresztmetszethez tartozó kék pontok nagyon közel esnek a tiszta nyomatéki ellenálláshoz.
A kísérleti eredmények segítségével imperfekció érzékenység vizsgálatot hajtottam végre az első
sajátalak, mint helyettesítő alakhiba alkalmazásával. Abban az esetben, ha figyelembe vesszük a
tönkremeneteli módot az imperfekció amplitúdójának megválasztásához, akkor jó egyezőség
figyelhető meg a VEM alapú és a kísérleti ellenállások között, azaz a gerinclemez-mezők lokális
horpadása esetén min(a1/200, hw/200), valamint interaktív és globális horpadás esetén hw/200
nagyságú amplitúdót alkalmazhatunk, amelyeket az EN1993-1-5 C Melléklete is ajánl. A
legnagyobb eltérés a biztonság kárán mindössze 4,6%-ra adódott.

a) vizsgált keresztmetszetek
b) M-V ajánlás validálása
7. ábra: M-V kölcsönhatásos ellenállás vizsgálata.
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4. Új tudományos eredmények
4.1 Az értekezés tézisei magyar nyelven
1.

tézis

Végrehajtottam egy kísérletsorozatot trapézlemez-gerincű tartók övhorpadási ellenállásának
vizsgálatára.
a) Megterveztem és végrehajtottam egy 16 próbatestből álló kísérletsorozatot, mellyel karcsú
övlemezek horpadási viselkedését vizsgáltam.
b) Az övlemez és gerinclemez vastagsági arányai alapján három különböző övhorpadási
tönkremenetelt azonosítottam: (i) gerinclemezzel együtt létrejövő horpadás, (ii) övlemezmezők együttes hullámosodása, (iii) övlemez-mezők szeparált horpadása.
c) Bizonyítottam, hogy az EN 1993-1-1 [3] szabvány 4. keresztmetszeti osztályra vonatkozó
osztályba sorolása a valós megtámasztatlan lemezmezőket figyelembe véve alkalmazható
trapézlemez gerincű tartók esetén.
d) Bizonyítottam, hogy az EN1993-1-5 [1] szabvány javaslata sok esetben a biztonság kárára
téved a 4. keresztmetszeti osztályú övlemezek hatékony szélességének meghatározásakor.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [s3], [s6].
2.

tézis

Végeselemes numerikus modellen végrehajtott paraméteres vizsgálattal tanulmányoztam a
trapézlemez-gerincű tartók övlemez-horpadási viselkedését.
a) Kifejlesztettem egy fejlett végeselemes modellt, melyet a kísérleti eredmények alapján
validáltam, majd paraméteres vizsgálattal tanulmányoztam az övlemez-horpadási viselkedést.
b) A kísérleti eredmények alapján imperfekció érzékenységi vizsgálatot hajtottam végre a
kifejlesztett végeselemes modellen, mely segítségével meghatároztam a skálázás szükséges
mértékét arra az esetre, ha az első sajátalakot alkalmazzuk helyettesítő geometriai
imperfekciónak.
c) A kísérleti és numerikus paraméteres vizsgálatok eredményei alapján konstans
feszültségeloszlást feltételezve kifejlesztettem, egy, az európai acélszerkezeti szabvánnyal
kompatibilis méretezési eljárást az övlemezek hatékony szélességének számításra.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [s4], [s6].
3.

tézis

Numerikus szimuláció alkalmazásával tanulmányoztam a kompakt övlemezű trapézlemez-gerincű
tartók kölcsönhatásos teherbírási viselkedését nyomaték, nyíróerő és keresztirányú erő együttes
hatására.
a) Kifejlesztettem egy fejlett végeselemes modellt, mellyel paraméteres vizsgálatot hajtottam
végre az kölcsönhatásos teherbírási viselkedés tanulmányozása céljából.
b) Kiterjesztett nemlineáris végeselemes paraméteres vizsgálatokkal tanulmányoztam a
kölcsönhatásos teherbírási viselkedést.
c) Külön-külön megvizsgáltam a nyomaték-nyíróerő, a nyomaték-keresztirányú erő és a
nyíróerő-keresztirányú erő kölcsönhatásos teherbírást. Bizonyítottam, hogy a nyomaték és
nyíróerő kölcsönhatásból származó teherbírás csökkenés kicsiny mértékű (kevesebb, mint
5%), így gyakorlati szempontból elhanyagolható lehet. A nyomaték-keresztirányú erő
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kölcsönhatás figyelembevételére kidolgoztam egy méretezési módszert. Továbbá igazoltam,
hogy a korábbi ajánlások [6], [9] érvényesek a nyíróerő-keresztirányú erő kölcsönhatásos
teherbírás meghatározására.
d) Kidolgoztam egy méretezési módszert az egyidejűleg nyomatékkal, nyíróerővel és
keresztirányú erővel terhelt tartó teherbírási viselkedésének és ellenállásának
meghatározására. Bizonyítottam, hogy a nyomaték-nyíróerő kölcsönhatás elhanyagolható még
abban az esetben is, ha a vizsgált tartószakaszt egyidejűleg keresztirányú erő is terheli. A
javasolt módszer figyelembe veszi, hogy a tönkremenetelt a nyomaték-keresztirányú erő vagy
a nyíróerő-keresztirányú erő kölcsönhatása okozza.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [s1], [s7].
4.

tézis

Kísérleti programmal tanulmányoztam a trapézlemez-gerincű tartók teherbírási viselkedését
nyomaték, nyíróerő és keresztirányú erő együttes hatására.
a) Megterveztem és végrehajtottam egy 11 próbatestből álló kísérletsorozatot, mellyel a
kölcsönhatásos viselkedést vizsgáltam domináns nyíróerő és domináns keresztirányú erő
hatására.
b) A kísérleti eredmények alapján validáltam a kifejlesztett végeselemes modellt és igazoltam az
eredményeinek helyességét.
c) A kísérleti eredmények alapján imperfekció érzékenységi vizsgálatot hajtottam végre a
kifejlesztett végeselemes modellen, mely segítségével meghatároztam a skálázás szükséges
mértékét arra az esetre, ha az első sajátalakot alkalmazzuk helyettesítő geometriai
imperfekciónak.
d) A kísérleti eredmények alapján validáltam a numerikus paraméteres vizsgálattal kifejlesztett
méretezési módszert.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [s2], [s5].
4.2 The theses of the dissertation in English
Thesis 1
I investigated the flange buckling behavior of trapezoidally corrugated web girders by conducting
an experimental test program.
a) I designed and carried out an experimental program on 16 large scale test specimens to
investigate the flange buckling behavior of slender flanges.
b) I distinguished three different buckling modes of the flanges depending on the web slenderness
and flange-to-web thickness ratio: (i) flange induced buckling, (ii) combined and (iii) separated
local flange buckling.
c) I proved that the classification limit of the EN 1993-1-1 [3] for class 4 sections is applicable
for trapezoidally corrugated web girders based on the large flange outstand.
d) I proved that the design proposal of the EN1993-1-5 [1] for the determination of the effective
width for class 4 flanges is not applicable for corrugated web girders, since it leads to unsafe
design.
Publications linked to the thesis: [s3], [s6].
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Thesis 2
I investigated the flange buckling behavior of trapezoidally corrugated web girders by conducting
a parametric study by a validated advanced finite element model.
a) I developed and validated an advanced finite element model to investigate the flange buckling
behavior in an extended parameter domain.
b) I performed an imperfection sensitivity analysis – based on the experimental test results – to
determine the scaling factor for the magnitude of the equivalent geometric imperfection using
the first eigenmode shape.
c) I developed an EC3 conform design method for the determination of the flange buckling
resistance under uniform compression.
Publications linked to the thesis: [s4], [s6].
Thesis 3
I investigated numerically the interacting stability behavior of trapezoidally corrugated web girders
having compact flanges (classes 1, 2 and 3) under combined bending, shear and transverse force.
a) I developed an advanced finite element model to investigate the interacting stability behavior
in a wide range of geometric parameters.
b) I conducted an extended nonlinear finite element parametric study to investigate the ultimate
resistance under combined loading.
c) I investigated separately the bending-shear, bending-transverse force and shear-transverse
force interaction resistances. I proved that there is just a minor reduction (less than 5%) in the
bending-shear interaction resistance which can be practically negligible. I developed a design
method for taking the bending-transverse force interaction resistance into account and
confirmed the validity of the previous two proposals [6], [9] for the shear-transverse force
interaction resistance.
d) I investigated the combined bending-shear-transverse loading behavior and developed a design
method for the interaction resistance determination. The numerical results proved that the
bending-shear interaction resistance is also negligible if accompanying transverse force acts
on the girder. The developed design resistance formula considers that the governing failure is
caused by the bending-transverse force or shear-transverse force interaction.
Publications linked to the thesis: [s1], [s7].
Thesis 4
I investigated experimentally the interacting stability behavior of trapezoidally corrugated web
girders under combined bending, shear and transverse force.
a) I designed and carried out an experimental program on 11 large scale test specimens to
investigate the interacting stability behavior under dominant shear and dominant patch loading.
b) I validated the developed finite element model and verified its results based on the
experimental tests.
c) I performed an imperfection sensitivity analysis – based on the experimental test results – to
determine the scaling factor for the magnitude of the equivalent geometric imperfection using
the first eigenmode shape.
d) I validated the developed design method by the experimental test results.
Publications linked to the thesis: [s2], [s5].
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