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1 
1. ELŐSZÓ 

A tartószerkezeti Eurocode szabványok EN verziójának bevezetését követően a 

tudományos közösség részéről nagy figyelmet kaptak az acélszerkezeti elemek 

stabilitásvizsgálati módszerei, hiszen a felülvizsgálatok alapján tett módosításokon túl az 

előírások a korábban alkalmazott, illetve az előszabványokból ismertek mellett több új eljárást 

is tartalmaztak. A módszerek vizsgálatainak eredményeként hamarosan számos értekezés látott 

napvilágot, melyek főként a hajlított szerkezeti elemek kifordulásvizsgálatával kapcsolatos 

problémákra hívják fel a figyelmet.  

A szabványos kihajlás- és kifordulásvizsgálati módszerek stabilitási görbék 

alkalmazásával adják meg a vizsgált szerkezeti elemek teherbírását, mely görbék a kihajlási 

jelenségre levezetett, kalibrált Ayrton-Perry-formulán alapulnak. A formula kifordulási 

jelenségre történő levezetése a szabvány megjelenéséig nem készült el, így a hajlított elemek 

ellenállását meghatározó módszer a kihajlásra vonatkozó, de kifordulási viselkedésre kalibrált 

összefüggéseket használja fel. Leginkább ezen ellentmondásból következik, hogy a szabványos 

módszerek nem követik megfelelően a hajlított elemek viselkedését. A nyomott és hajlított 

elemekre adott eljárásoktól eltérően az összetett igénybevételű, nyomott-hajlított elemek 

tervezési módszere nem stabilitási görbéket alkalmaz, hanem interakciós tényezőkkel képezi a 

tiszta esetek kombinációját. Ezáltal nem illeszkedik a többi szabványos stabilitásvizsgálati 

módszer sorába. 

A stabilitásvizsgálati módszerek problémáiból kiindulva napjainkban is több kutatás 

foglalkozik azzal, hogy megfelelő módosításokat adjanak a meglévő előírások javítására, illetve 
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új ajánlásokat dolgozzanak ki a szabványos módszerek helyettesítésére. Az Eurocode 

szabványok bevezetését követően a munkák elsősorban a hajlított elemekre koncentráltak, 

elsődleges céljuk valamely új, javított kifordulásvizsgálati eljárás ajánlása volt. Néhány éve 

azonban elindult a kutatások egy új irányzata, mely a különböző elrendezésű, összetett 

igénybevétellel terhelt elemek stabilitási problémáinak együttes kezelésére alkalmas, általános 

jellegű módszer kidolgozását célozta meg. Ezen munkákban közös, hogy a megoldást a 

különböző elrendezésekre általánosított Ayrton-Perry-formulára alapozzák, melyre levezetést, 

illetve a levezetett összefüggésekre felépített, megfelelően igazolt eljárást egyelőre csak a 

hajlított elemek esetére publikáltak.  

A stabilitásvizsgálati módszerekre vonatkozó kutatások sorába kapcsolódtam be saját 

munkámmal, melynek kezdeti fő célkitűzése olyan új kifordulásvizsgálati eljárás kidolgozása 

volt, mely megoldást jelent a szabványos módszerek problémáira. Az Ayrton-Perry-formula 

időközben elkészült, nyomott-hajlított elemekre általánosított levezetése pedig lehetővé tette, 

hogy a hajlított elemekre kidolgozott eljárás kiterjesztésével új, általános jellegű 

stabilitásvizsgálati módszert javasoljak, mely egységes megoldást ad a különböző stabilitási 

problémák egyidejű vizsgálatára. A disszertációban ezen új, Ayrton-Perry-formulára épített 

módszer kidolgozásának részleteit, a számítási metódus hátterét, végrehajtásának folyamatát, 

illetve az általa meghatározható teherbírások értékelését mutatom be. 
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2 
2. ACÉLSZERKEZETI  ELEMEK  STABILITÁSVIZSGÁLATA 

Napjaink modern szerkezettervezésében, a lehető legkisebb anyagfelhasználásra törekvő 

méretezés során az egyik legfontosabb vizsgálat a szerkezetek stabilitásvesztéssel szembeni 

ellenállásának meghatározása. A mértékadó tönkremeneteli mód ugyanis általában ezekhez a 

jelenségekhez köthető.  

A stabilitási viselkedés matematikai vizsgálata elsőként Euler 1744-es majd 1759-es 

írásában jelent meg, melyekben leírást adott a tökéletes nyomott rúd stabilitásvesztésének 

mechanikai hátterére ([1]). A 19. századtól több kutató is foglalkozott az ő eredeti 

megoldásának általánosításával, így jelentek meg előbb a különböző elrendezésű nyomott 

rudak, majd a századforduló környékén a hajlított, illetve a nyomott-hajlított rudak stabilitási 

viselkedésének elméleti vizsgálatai ([2]).Az elméleti kutatások mellett egyre több helyen 

publikáltak valós kísérletek eredményeiről szóló írásokat, mely munka összefogását, az addig 

felhalmozódott tudás összegyűjtését és rendszerezését célozta meg a második világháború után 

létrejött nemzetközi (az európai államok, USA, Kanada és Ausztrália közötti) összefogás ([3]).  

Az első tervezési eljárások az 1970-es években jelentek meg. Ehhez azonban szükség volt 

a számítástechnika fejlődésére is, ami lehetővé tette a rendelkezésre álló kísérleti adatbázis 

virtuális tesztekkel történő kiegészítését ([1]). Az európai országok, felismerve a közös piacban 

rejlő lehetőségeket, már 1979-ben megkezdték a szerkezetépítésre vonatkozó előírások 

összehangolását [5], és az 1990-es évekre elkészült az úgynevezett Eurocode szabványrendszer 

[6], mely jelenleg az erőtani tervezés alapjául szolgál Európában, így 2007 óta hazánkban is. 

Az Eurocode szabványok megjelenését követően az EN 1993-1-1 [7] (a továbbiakban EC3-1-
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1) acélszerkezetek tervezésére vonatkozó fejezet stabilitásvizsgálati eljárásai kiemelt figyelmet 

kaptak a tudományos közösség részéről. Napjainkban is több kutató foglalkozik azzal, hogy 

felülvizsgálja a szabványos módszereket, és a felismert problémák alapján módosításokat, 

illetve az adott eljárások felváltására javasolt újszerű megközelítéseket dolgozzon ki.  

A disszertáció jelen fejezetében célom, hogy átfogó képet adjak az acélszerkezeti elemek 

stabilitásvizsgálati módszereinek fejlődéséről, beleértve a jelenleg hatályos tervezési 

eljárásokat, és az aktuális kutatási munkákat is. Munkámban alapvetően az európai előírásokkal 

és fejlesztésekkel foglalkozom, emellett néhány pontban említést teszek más országok (pl. az 

USA, Kanada) szabványaira is. A fejezetben foglalt módszereknél nem célom a számítási 

eljárás teljes ismertetése, a vonatkozó bekezdésekben a módszerek elméleti alapjait és 

alkalmazási körét mutatom be, illetve értékelem azokat. A fejezet végén rámutatok a jelenlegi 

ajánlások hiányosságaira, és elhelyezem közöttük saját kutatási munkám. 

2.1. A  NYOMOTT  ELEMEK  KIHAJLÁSVIZSGÁLATA 

Szerkezettervezéshez kapcsolódóan jelenleg a normálerővel terhelt acélszerkezeti elemek 

viselkedése jelenti a szakma legszélesebb körben kutatott és leginkább körüljárt témáját ([8]). 

Az Euler-féle [9] megoldás megjelenésével már a 18. században elindult a kutatás „klasszikus” 

szakasza, melynek elsődleges célja a rugalmas rudak viselkedésének elméleti leírása volt. Az 

elméleti fejlődés sorát alkotja (a teljesség igénye nélkül) Tredgold külpontosan terhelt rudakra 

levezetett [10] általánosítása, Rankine [11] megoldása geometriailag tökéletlen rudak esetére, 

Ayrton és Perry [12] levezetése geometriailag tökéletlen rudak első megfolyásának feltételére, 

Tetmajer zömök rudakra végzett [13] kutatása, stb. Időközben a valós rudakon elvégzett 

kísérletek tapasztalatai elindították az elméleti kutatások egy új szakaszát a nemlineáris 

viselkedés, az anyagi tökéletlenségek hatásának leírására. Ehhez az időszakhoz köthető pl. 

Kármán [14], Winter [15] és Shanley [16] munkássága. 

A 20. század közepétől megkezdődött az elméleti kutatások eredményeinek gyakorlati 

felhasználása, szerkezetek méretezésére alkalmas tervezési módszerek kidolgozása. Ehhez a 

kutatók összegyűjtötték az 1960-as évektől világszerte (pl. Sfintesco [17], a Lehigh Egyetemen 

Tebedge és m. társai [18], továbbá a Fukumoto és Itoh [19] cikkében összegyűjtött számos 

csoport által) folytatott laboratóriumi kísérletek eredményeit. Ezt az adatbázist egészítette ki a 
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Beer és Schulz által végrehajtott numerikus számítássorozat [20], majd a Starting és Vos által 

végzett Monte-Carlo-kísérletsorozat [21]. Az összegyűjtött teherbírási értékeket eredetileg 

három csoportra osztották, elsősorban a szerkezeti elem szelvénytípusa, szelvénygeometriája, 

gyártási eljárása alapján, mely eredmények statisztikai értékelését követően elkészült a 

csoportokhoz tartozó 3 (a, b és c) teherbírási görbe ajánlása, melyek az 1. ábrán láthatók. 

Később, jövőbeni felhasználásra ezekhez további 2, egy felsőbb (a0) és egy alsóbb (d) görbét is 

javasoltak, akkor a nagyszilárdságú acél elemekhez (a0), illetve a nagyon nagy (t > 40mm) 

lemezvastagságú szelvényekhez tartozóan (d) ([22]). A nyomott elemek teherbírási görbéken 

alapuló tervezése előnyös módszernek bizonyult, így a legtöbb szabvány ezt a megoldást 

alkalmazza, a különböző nemzeti előírások harmonizációjának köszönhetően szinte azonos 

eredménnyel ([3]). 

 

1. ábra: Az eredeti 3 kihajlási görbe nyomott oszlopokhoz [20] irodalom alapján 

A nyomott elemek eredetileg rajzolt teherbírási görbéinek ma már függvénnyel felírt 

formáját ismerjük és alkalmazzuk. A különböző felírási javaslatok közül Rondal és Maquoi 

[23] megoldását választották alapul az európai szabványos kihajlásvizsgálat kidolgozásához, 

melynek kalibrált formája adja az öt szabványos kihajlási görbét. Rondal és Maquoi felírásának 

alapját az az 1886-ban Ayrton és Perry által levezetett, korábban már hivatkozott formula 

szolgáltatta [12], mely rugalmas, normálerővel terhelt elemek első megfolyásának feltételét 

fogalmazza meg. A formula levezetésének lényeges pontja, hogy a szerkezeti elemen szinuszos 

alakú, gyenge tengely körüli kezdeti görbeséget feltételez, a folyási feltétel felírásánál pedig 

figyelembe veszi a növekvő görbeségből adódó másodrendű hatásokat. Az Ayrton-Perry-

formula tehát azt a teherintenzitást adja meg, amelynél a geometriailag tökéletlen, nyomott elem 
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leginkább igénybevett elemi szálában ébredő feszültség eléri az anyag folyáshatárát. Ez 

azonban nem jelenti a stabilitásvesztési tönkremenetel bekövetkezését. Az Ayrton-Perry-

formula összefüggései azonban jól kalibrálhatónak bizonyultak a kísérleti és numerikus 

kihajlási ellenállásokra, így a formula kalibrációja által lehetővé vált a valós viselkedés 

elegendően pontos követése. A teherbírási értékekre történő illesztést elvégezve öt kalibrált 

függvény áll rendelkezésünkre az öt kihajlási görbe felírásához [7] szerint. Ezek a kalibrált 

függvények az ún. imperfekciós tényezőket írják le, mely függvények között az jelent 

különbséget, hogy mekkora mértékű kezdeti geometriai imperfekciót szükséges alkalmazni az 

öt megkülönböztetett viselkedés követéséhez. 

 

2. ábra: Az EC3-1-1 szerinti szabványos kihajlásvizsgálat módszere 

A szabványos kihajlásvizsgálat részleteit, összefüggéseit az EC3-1-1 szabványi fejezet 

6.3.1 pontja tartalmazza [7], végrehajtásának főbb lépéseit pedig a 2. ábra foglalja össze. Az 

eljárás a szabványalkotás minden lényeges célkitűzésének megfelel, hiszen tiszta mechanikai 

alapokkal rendelkezik, megfelelően pontosan követi a valós viselkedést, egyszerű és könnyen 

alkalmazható a kézi számítások során. Mivel a módszer előnyösnek bizonyult, a 

kihajlásvizsgálat módszertana alapján készült több más stabilitásvizsgálati eljárás kidolgozása 

is, mint pl. a kifordulás- vagy a horpadásvizsgálat.  

A kihajlásvizsgálat végrehajtási metodikájával kapcsolatban mégis jelentek meg olyan 

kritikák, melyek elsősorban az effektív hossz módszerének alkalmazása miatt kérdőjelezik meg 

a számítás helyességét. Azzal ugyanis, hogy a vizsgált szerkezeti elemet ki kell emelni a teljes 
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szerkezetből, és az elkülönített fiktív elemen kell végrehajtani a vizsgálatot, az eljárás nem, 

vagy csak korlátozottan veszi figyelembe az elem és a szerkezet kölcsönhatását. Így, ha az elem 

egy globális viselkedés része például egy keretben, nehéz a peremfeltételek megadása, és az 

elkülönítés az ellenállás túlbecsléséhez vezethet ([24]). Az effektív hossz alkalmazása további 

korlátot szab a számítási eljárásnak, hiszen míg a fiktív elem meghatározásához szükséges 

szabványosított megoldás csak korlátozott számú, speciális esetre adható, a lehetséges 

szerkezeti kialakítások száma határtalan. A modern törekvések középpontjában álló, 

számítógéppel végzett szerkezettervezés számára pedig hátrányt jelent, hogy a számítás alapját 

adó effektív hossz megválasztása tervezői megfontolásokat igényel, automatizálása nagyfokú 

nehézségekbe ütközik ([24]).  

Az effektív hossz módszer megkérdőjelezhetőségétől eltekintve a szabványos 

kihajlásvizsgálat Ayrton-Perry-formulán alapuló elméleti háttere, a stabilitási görbékre épített 

számítási metódusa megfelelő és elfogadott, az eljárás pontosítására, módosítására javaslatok 

nem készültek. 

2.2. A  HAJLÍTOTT  ELEMEK  KIFORDULÁSVIZSGÁLATA 

A kifordulási jelenség mechanikai alapjainak leírása elsőként Michell és Prandtl egymástól 

független 1899-es, [25] és [26] munkáiban jelent meg, melyek négyszög keresztmetszetű, 

rugalmas konzol gerendák kritikus terhének meghatározására adtak megoldást. Hamarosan 

nagy figyelmet kapott a hajlított szerkezeti elemek stabilitási viselkedése, és rövid időn belül 

az elemkialakítások (szelvény, megtámasztási viszonyok, teherelrendezések) széles körét 

lefedő megoldások születtek, pl. Timoshenko általánosítása I-szelvényű gerendákra [27], 

Wagner munkája a nyitott szelvények gátolt csavarására [28], stb.  

Az időközben elvégzett kísérletek eredményei azonban megmutatták, hogy a tökéletes 

rudak elméleti megoldásai nem adnak megfelelő alapot a kifordulás jellegű tönkremenetel ellen 

való tervezés segítésére, mivel figyelmen kívül hagyják a valós szerkezeti elemeket terhelő 

tökéletlenségek hatását ([29]). Ezért a vizsgálatok hamarosan kiterjedtek a geometriailag és 

anyagilag tökéletlen elemek eseteire, melyekkel foglalkozó korai kutatások közül kiemelkedik 

Neal [30] és Galambos [31] valós elemek képlékeny viselkedésének, illetve Flint [32] kezdeti 

görbeség és elcsavarodás hatásának leírására végzett munkája.  
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Az elméleti kutatások mellett kezdetben kevésbé jellemzően, majd a számítógépek 

alkalmazásának terjedésével az 1960-as évektől jelentősen megnövekedett a publikált kísérleti 

eredmények száma. A világszerte folytatott valós tesztek mellett megjelent a numerikus 

modellezés, így lehetővé vált a változatos megtámasztási viszonyok, terhelési jellemzők, 

szerkezeti és kapcsolati kialakítások kifordulási viselkedésre gyakorolt hatásának gyors és 

költséghatékony vizsgálata. A megfelelően nagyszámú kifordulási ellenállási eredmény 

összegyűjtése és rendszerezése által az 1980-as évekre már a kutatók rendelkezésére állt az a 

[33] adatbázis, mely alkalmas alapot teremtett a hajlított szerkezeti elemek szabványos 

stabilitásvizsgálati módszerének kidolgozásához. 

2.2.1. Kifordulásvizsgálat  az  EC3-1-1  szerint 

Az oszlopoknál előnyösnek bizonyult stabilitási görbék mintájára, az adatbázisba 

rendszerezett kifordulási ellenállások alapján elkészültek a különböző szelvényű hajlított 

elemekhez tartozó kifordulási görbék is ([34]). A szabványos tervezési módszerek 

egységesítésén dolgozó kutatók, felismerve az Ayrton-Perry-típusú felírásnak a tiszta 

mechanikai háttérből, egyszerűségből és könnyű alakíthatóságból adódó előnyeit, a kifordulási 

görbék elméleti és numerikus igazolásának alapjául is ezt a formulát választották ([35]). Az 

Ayrton-Perry-típusú összefüggések hajlított elemek esetére történő levezetése azonban olyan 

bonyolult megoldást eredményezett, melyet nem lehetett visszavezetni a kihajlásnál 

alkalmazott, egyszerűen kezelhető másodfokú alakra. A legfőbb nehézséget az jelentette, hogy 

a kifordulási jelenség nagyobb komplexitása miatt sokkal összetettebb, harmadfokú képletek 

adódtak, melyek alkalmatlanná tették a formulát szabványos eljárásokban való felhasználásra.  

Mivel a kifordulási jelenség mechanikai hátterének pontos levezetésére nem került sor, és 

csak közelítő megoldásokat publikáltak, a kutatók elvégezték az eredeti, nyomott elemekre 

levezetett Ayrton-Perry-formula tervezési paramétereinek kalibrációját a hajlítónyomatékkal 

igénybevett elemek stabilitásvesztésére is ([35]). Így az EC3-1-1 szabvány ugyanazon görbékre 

alapozza a hajlított elemek kifordulási ellenállásának meghatározását, mint korábban a nyomott 

elemek kihajlásvizsgálatát ([34]). A kalibráció eredményeként elkészült elsőként a jelenleg 

„Általános” módszernek nevezett kifordulásvizsgálati eljárás, melyet az EC3-1-1 6.3.2.2 

fejezete tartalmaz. Később, a felmerült építőipari igényeknek eleget téve a kutatók kidolgoztak 

egy módosított eljárást, az úgynevezett „Alternatív” módszert (EC3-1-1 6.3.2.3 fejezet), mely 
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a szakmai tapasztalatokat is magába foglalva általában magasabb teherbírást enged figyelembe 

venni ([36]). Így a szabvány jelenleg két módszert ad a hajlított elemek kifordulásvizsgálatára, 

melyek közül a tervezőre, illetve a Nemzeti Mellékletek előírásaira bízza az alkalmazott eljárás 

kiválasztását.  

A két módszer között eltérést találunk a szelvények csoportosításában, illetve az egyes 

csoportokhoz rendelt szabványos kifordulási görbék alakjában. A leglényegesebb eltérés mégis 

az, hogy míg az „Általános” módszer csupán a karcsúság meghatározásakor veszi figyelembe 

a vizsgált szerkezeti elem igénybevétel-eloszlását, addig az „Alternatív” eljárás további 

paraméterek alkalmazásán keresztül lehetővé teszi a különböző elrendezések viselkedésének 

pontosabb követését. A két szabványos kifordulásvizsgálati eljárás főbb lépéseit, 

összefüggéseit a 3. ábra foglalja össze. 

 

3. ábra: Az EC3-1-1 szerinti szabványos kifordulásvizsgálat módszerei 
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Az EN szabványok bevezetését követően a fordítások elkészítése, illetve a Nemzeti 

Mellékletek kidolgozása során a tudományos közösségnek lehetősége nyílt az új előírások 

megismerésére és felülvizsgálatára. Az implementációs munkák alapján hamarosan az 

acélszerkezeti elemek kifordulásvizsgálata vált az Eurocode szabványok egyik legvitatottabb 

témájává. A kutatók számos problémára és nyitott kérdésre mutatnak rá az ajánlott 

módszerekkel kapcsolatban, melyek közül talán a mechanikai háttér ellentmondását tartják a 

leginkább elfogadhatatlannak. Ennek következményének tudható be az is, hogy a szabványos 

kifordulási görbék nem illeszkednek megfelelően a valós kísérleti és numerikus szimulációkkal 

kapott viselkedéshez. Ez azt jelenti, hogy a nyomott elemek kihajlására levezetett Ayrton-

Perry-formula a kalibráció ellenére sem alkalmas a kifordulási jelenség megfelelő leírására. Az 

említett, illetve a nemzetközi irodalomban található további problémák miatt a szabványos 

kifordulásvizsgálati módszerek megfelelősége erősen vitatott, és jelenleg is több kutatócsoport 

dolgozik szabványmódosítási javaslatok kidolgozásán. 

2.2.2. Az  EC3-1-1  módszerek  statisztikai  értékelése 

A kifordulásvizsgálati eljárások teherbírási modelljének helyességét, pontosságát vizsgálta 

Simões da Silva és m. társai [37] irodalomban összefoglalt munkája. A szerzők vizsgálataikhoz 

3db melegen hengerelt és egyenértékű hegesztett I szelvényt választottak, melyekkel különböző 

teherelrendezésű hajlított szerkezeti elemek numerikus modelljeit építették fel. A vizsgálati 

programban szereplő elemekre elvégzett numerikus szimulációk segítségével meghatározták 

azok kifordulási ellenállásait, majd a kapott eredményeket összehasonlították a két szabványos 

alternatív módszerrel számítható teherbírási értékekkel. A vizsgálatok során tett főbb 

megállapítások a következők szerint foglalhatók össze: 

 - Az „Általános” módszerrel meghatározott teherbírási értékek biztonságosak, 

viszont az esetek nagy részében túlságosan konzervatívak. A vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy az „Általános” módszerrel számított teherbírási eredmények 

eltérése a numerikusan kapott ellenállásokhoz képest igen nagy szórást mutat, 

holott egy tervezési eljárás minősége alapvetően függ a hozzátartozó eredmények 

szórásától. Ezen jelentős mértékű szórás mellett az esetlegesen parciális tényezővel 

javított értékek esetén sem biztosítható megfelelően egységes biztonsági szint a 

teljes alkalmazási tartományra. 
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 - Az „Alternatív” módszer eredményei nagy számban a biztonság kárára tévednek, 

viszont a számított és numerikus teherbírások eltéréséhez jóval alacsonyabb szórás 

tartozik, mint az „Általános” módszernél. A vizsgálat eredményei alapján az 

„Alternatív” módszer nem tekinthető megfelelően biztonságosnak. 

A fenti problémák megoldására a szerzők javaslatot tettek, mely megoldást a két 

szabványos eljárás „összevonásában” látták. Eszerint javasolták az adott szerkezeti elem 

igénybevétel-eloszlását f módosító tényezővel figyelembe vevő „Alternatív” módszer 

alkalmazását ,0LTλ  = 0,2 és β = 1 értékekkel, illetve az „Általános” módszerrel azonos stabilitási 

görbe választással. (Ez az „Általános” módszert jelenti f módosító tényező alkalmazásával). A 

javasolt módosításokat a portugál Nemzeti Melléklet már tartalmazza ([37]). 

2.2.3. Ayrton-Perry-formula  a  hajlított  elemekhez 

A szabványos kifordulásvizsgálati eljárásokat bíráló publikációk szerint a módszerek 

legnagyobb problémája az elméleti háttér ellentmondásából ered. Vagyis abból, hogy az 

alkalmazott stabilitási görbék a kifordulási jelenség elméleti leírásának hiányában a kihajlásra 

levezetett Ayrton-Perry-formulán alapulnak. Ezen hiányosság pótlását jelenti Taras és Greiner 

[34], illetve Szalai és Papp [35] irodalomban összefoglalt munkája, melyekben a szerzők 

egymástól függetlenül bemutatják a kifordulási viselkedés mechanikai hátterét, és megoldást 

adnak a hajlított szerkezeti elemekre általánosított Ayrton-Perry-formula levezetésére. 

A hivatkozott munkák egybehangzóan a kifordulási jelenség összetettségét jelölik meg a 

levezetés legnagyobb nehézségeként, ami a korábbi megoldásokban a gyakorlat számára 

alkalmazhatatlanul bonyolult összefüggéseket eredményezett. Ez a komplexitás abból adódik, 

hogy a kihajlással ellentétben a kifordulási viselkedés esetén már nem egy, hanem két 

mozgáskomponens - síkra merőleges eltolódás és hossztengely körüli elfordulás - egyidejűségét 

kell kezelni. A szerzők ezért felhasználták azt az alakváltozásokra vonatkozó egyszerűsítési 

lehetőséget, melyet Stangenberg [38] munkája mutat be, és amely segítséget ad a probléma 

megoldására. Stangenberg bizonyítása alapján ugyanis egyszerűsíthető a levezetés abban az 

esetben, ha megkötjük a teljes mozgást összetevő komponensek egymáshoz való viszonyát, és 

már a kiinduláskor olyan imperfekt alakot feltételezünk a vizsgált szerkezeti elemen, mely 

hasonló a stabilitásvesztés során kialakuló alakváltozásokkal. Vagyis a hajlított szerkezeti elem 
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kezdeti alakja legyen egyenértékű (azonos alakú, de választott amplitúdójú) a kiforduláshoz 

tartozó sajátalakkal ([38]).  

Szalai egy későbbi [39] munkája azonban bemutatja, hogy ez az egyszerűsítési lehetőség 

csak bizonyos speciális esetekben segít a megoldásban, és az Ayrton-Perry-formula levezetése 

is csak ezeknél az elrendezéseknél lehetséges. A szerző ezeket a konfigurációkat referencia 

elemeknek nevezi, és részletezi a rájuk vonatkozó feltételeket. [39] irodalom alapján tehát 

azokra az elegendően „egyszerű” elemekre vezethető le analitikus megoldás, melyek eleget 

tesznek a következő megkötéseknek: 

- a szerkezeti elem keresztmetszete a hossz mentén állandó, vagyis az elem 

prizmatikus; 

- az igénybevétel-komponensek eloszlása az elem hossza mentén egyenletes; 

- a megtámasztási viszonyok konzisztensek, vagyis minden, a stabilitási 

jelenséghez tartozó mozgáskomponens számára azonos peremfeltételeket 

biztosítanak; 

- az a keresztmetszet, melyhez a szerkezeti elem leginkább igénybevett pontja, 

elemi szála tartozik, egyértelműen meghatározható; 

- a keresztmetszeti kihasználtság a teherkomponensek lineáris függvényeként 

írható fel. 

Tisztán hajlított elrendezések esetén a referencia elem azokat az állandó keresztmetszetű, 

kétszeresen szimmetrikus I szelvényű elemeket jelenti, melyek mindkét végükön villás 

megtámasztásúak, és konstans igénybevétel-eloszlást okozó, erős tengely körüli My,Ed 

hajlítónyomatékkal terheltek. Ezt az elrendezést mutatja be a 4. ábra, melyre Taras és Greiner 

[34], illetve Szalai és Papp [35] megoldása is vonatkozik.  

  

4. ábra: Az Ayrton-Perry-formula hajlított elemekre történő levezetésének referencia eleme 
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Taras és Greiner [34] irodalomban, illetve Szalai és Papp [35] publikációban bemutatott 

levezetései megfeleltethetők egymásnak, a megoldásként kapott egyenletek pedig egymásba 

átrendezhetőek. Disszertációm későbbi fejezeteiben részletesebben Szalai és Papp 

megoldásával foglalkozom, így jelen pontban az Ayrton-Perry-formula levezetésének [35] 

szerint felírt összefüggéseit mutatom be. 

A tisztán hajlított szerkezeti elemek referencia elemére Stangenberg munkája alapján 

felírható az a kezdeti alakra vonatkozó feltétel, melynek felhasználásával az Ayrton-Perry-

formula levezethető. A kezdeti eltolódások v0 és a kezdeti elfordulások φ0 amplitúdójának 

arányára vonatkozó megkötés ekkor: 

 0

0 ,

cr

cr z

v M

Nϕ
=  (1) 

ahol Mcr a hajlított elem rugalmas kritikus hajlítónyomatékát jelenti, Ncr,z pedig a vizsgált 

szerkezeti elem kihajlásához tartozó Euler-féle kritikus normálerőt.  

Az (1) egyenlet szerinti feltétel figyelembevételével felírható a rugalmas, kezdeti 

geometriai imperfekcióval rendelkező hajlított elem első megfolyásának feltétele. A vonatkozó 

referencia elemnél ez biztosan a középső keresztmetszethez fog tartozni, melynek leginkább 

igénybevett elemi szálának elhelyezkedése a 4. ábra alapján meghatározható. Ehhez tartozóan, 

figyelembe véve a másodrendű hatásokat is, az első megfolyás feltétele felírható az 

igénybevétel-komponensek lineáris függvényeként:  

 ,

, , ,

II II
y Ed z

y
el y el z el

M M B
f

W W W ω

+ + =   (2) 

ahol Wel,y, Wel,z, illetve Wel,ω a rugalmas keresztmetszeti modulusok erős tengely körüli, gyenge 

tengely körüli hajlításra, illetve öblösödésre, Mz
II és BII a hajlított elem alakváltozásából adódó 

másodrendű nyomaték a gyenge tengely körül, illetve a másodrendű bimoment, fy pedig az acél 

anyag folyáshatára.  

A másodrendű belső erők felírhatók a szerkezeti elemen működő hajlítónyomaték, és az 

elmozdulási komponensek függvényeként. Ezen formulákat felhasználva, a kiindulási egyenlet 

átalakítását, illetve a LTλ  kifordulási viszonyított karcsúság és χLT kifordulási csökkentő 

tényező (3) és (4) összefüggések szerinti bevezetését követően: 
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felírható az Ayrton-Perry-formula eredeti másodfokú alakja: 

 
2

1
1

1LT LT LT
LT LT

χ χ η
χ λ

+ ⋅ ⋅ =
− ⋅

  (5) 

ahol az ηLT általánosított imperfekciós tényező: 
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0 0 0
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el y el y el yt
LT

el el z cr el

W W WG I
v

W W M Wω ω

η ϕ ϕ
⋅

= ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅   (6) 

A (3) és (4) egyenletekben αult, αcr és αb,Rd paraméterek azokat a teherszorzókat jelölik, melyek 

rendre a keresztmetszeti ellenállás, a rugalmas kritikus teher és a kifordulási ellenállás 

eléréséhez szükségesek. A (6) egyenletben G az acél anyag nyírási rugalmassági modulusát, It 

pedig a keresztmetszet Saint-Venant-féle csavarási inerciáját jelöli. 

Az itt kapott összefüggés azonos alakú a kihajlás esetére levezetett formulával, ami 

bizonyítja az Ayrton-Perry-formula kifordulás leírására való alkalmazásának helyességét, 

figyelembe véve az ηLT általánosított imperfekciós tényező új jelentését. A kapott 

összefüggések megoldásaként levezethetők a kifordulási görbék, melyek felírhatók az EC3-1-

1 szabványból már jól ismert formában: 

 
2 2

1
LT

LT LT LT

χ
φ φ λ

=
+ −

  (7) 

ahol 20,5 1LT LT LTφ η λ = ⋅ + +    (8) 

Ez az alapvető megoldása az Ayrton-Perry-formula alapú kifordulási görbéknek, melyek 

az első folyás feltételéhez, illetve speciálisan megválasztott kezdeti geometriai imperfekcióhoz 

tartoznak. A levezetett (5)-(8) egyenletek szerinti elméleti összefüggések azonban az itt 

bemutatott felírásukban nem alkalmasak a gyakorlatban való tervezési feladatok elvégzésére, 

hiszen nem veszik figyelembe az anyag képlékeny viselkedését, illetve figyelmen kívül hagyják 

a gyártási folyamat során keletkező maradó feszültségeket. A nyomott szerkezeti elemekkel 

kapcsolatos tapasztalatok szerint a formulák megfelelő alapot nyújthatnak szabványos tervezési 



16 
 

eljárás kidolgozásához, ehhez azonban átfogó determinisztikus és/vagy valószínűségelméleti 

kalibrációra szorulnak. A [34] és [35] irodalmak ide tartozó fejezeteinek legfőbb eredménye az 

Ayrton-Perry-formula általánosításának matematikai levezetése, illetve a kifordulási jelenség 

mechanikai hátterének leírása. 

2.2.4. Új  kifordulási  görbék  ajánlása 

Taras és Greiner a kifordulási jelenségre általánosított Ayrton-Perry-formula levezetését 

követően elvégezték az összefüggések kalibrációját, hogy a sokat vitatott szabványos stabilitási 

görbék helyett új, szabványmódosításra alkalmas eljárást dolgozzanak ki. Az illesztés alap 

paraméteréül (a nyomott elemek stabilitásvizsgálatánál látottakhoz hasonlóan) az imperfekciós 

tényezőt választották. A nagyszámú numerikus szimuláció alapján végrehajtott 

determinisztikus kalibráció eredményeként a szerzők a következő (kihajlásvizsgálatra adott 

szabványos megoldáshoz hasonló formájú) összefüggést javasolták az ηLT számítására: 

 ( )
2

2
0,2 LT

LT LT z

z

λ
η α λ

λ
= ⋅ − ⋅   (9) 

A (9) összefüggésben αLT a geometriai imperfekció mértékét jellemző konstans, zλ  pedig 

a kihajlási viszonyított karcsúság. Az ηLT imperfekciós tényező számításához szükséges, 

numerikus eredmények alapján meghatározott αLT imperfekciós konstans értékei táblázatosan 

adottak a [40] irodalomban, mely ajánlás különbséget tesz a melegen hengerelt és hegesztett I 

szelvények között.  

Taras vizsgálatai alapján a meglévő szabványos eljárás az imperfekciós tényező javasolt új 

definíciójával megfelelően írja le az egyszerű referencia elemek viselkedését, a számított 

kifordulási ellenállások jól közelítik a numerikus eredményeket ([41]). Eltérő teherelrendezésű 

(pl. lineárisan változó nyomatékeloszlású vagy megoszló terhelésű stb.) szerkezeti elemek 

esetén azonban az összefüggések nem követik megfelelően a szimulációkkal kapott viselkedést, 

ezért további módosításokat, új tényezők alkalmazását javasolta a szerző. Az egyik 

kulcsfontosságú új paraméter a φ-vel jelölt, úgynevezett „túltervezési” tényező, mely az egyes 

elrendezések kifordulási görbéinek az 5. ábra bal oldalán látható módon történő felfuttatásával 

határozható meg. Ezen, nyomatéki igénybevétel-eloszlást jellemző paraméter számítására 
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Taras numerikus eredményekre illesztett összefüggéseket javasolt, melyek táblázatosan 

adottak. Erre mutat példát az 5. ábra jobb oldala. 

 

5. ábra: A φ „túltervezési” tényező szemléltetése (IPE 500 esetére [41] szerint), illetve 

számítása Taras [40] ajánlása alapján 

A kutatás eredményeként elkészült az a szabványmódosítási javaslat, melyet Taras és 

Unterweger a 2012. novemberében összehívott TC8 - „Stability” bizottsági ülésen ismertetett. 

Az erről készült jelentés, és a kidolgozott eljárás részletei a [40] irodalomban találhatók. A 

javasolt új módszer a jelenlegi előírásokhoz hasonlóan a (3) egyenlettel definiált LTλ  

kifordulási viszonyított karcsúságon alapul, melynek ismeretében, illetve felhasználva a φ 

„túltervezési” tényezőt, a módosított kifordulási görbék a következőképpen írhatók fel: 

 
2 2

1,0LT

LT LT LT

ϕ
χ

φ φ ϕ λ
= ≤

+ − ⋅
  (10) 

 ( )
2

2
2

1
1 0,2

2
LT

LT LT z LT

z

λ
φ ϕ α λ λ

λ

  
= ⋅ + ⋅ ⋅ − +  

  
  (11) 

Végül, a χLT csökkentő tényező ismeretében számítható a vizsgált szerkezeti elem 

kifordulási ellenállása: 

 , 1/b Rd LT y y MM W fχ γ= ⋅ ⋅   (12) 
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A Taras és Unterweger által [40] irodalomban bemutatott eljárás tehát alapvetően a 

kifordulási jelenségre levezetett Ayrton-Perry-formulán alapul. Az egyszerű, hajlított 

referencia elemek kifordulási ellenállásának meghatározására a szerzők elvégezték a formula 

kalibrációját. Ahhoz pedig, hogy az alapeljárást kiterjesszék a lehetséges elrendezések széles 

körére további, numerikus eredmények alapján megválasztott tényezőket használtak fel. A 

módszer kétségtelen előnye, hogy az általánosított Ayrton-Perry-formulának köszönhetően 

tiszta, megfelelő mechanikai háttérrel rendelkezik. A nagyszámú numerikus szimuláció 

eredményeire történt illesztés által pedig nagyon jó pontossággal adja vissza a tisztán hajlított 

szerkezeti elemek viselkedését. 

Az ajánlott eljárás azonban nagymértékben épít az effektív hossz módszerére, melynek 

megfelelősége a kihajlásvizsgálatnál is vitatott ([24]). A végrehajtási metódus ugyanis nemcsak 

a kifordulási görbék felírásánál, hanem az imperfekciós tényező számításánál is felhasználja a 

vizsgált szerkezeti elemre meghatározott viszonyított karcsúságokat, és általuk az elem kritikus 

terheit. Ezen matematikai paraméterek számítására speciális elrendezések esetén 

rendelkezésünkre állnak analitikus megoldások, a valós kialakítások végtelen körében azonban 

szabványi rendelkezés hiányában az előírások a mérnökre bízzák a karcsúság 

meghatározásához szükséges paraméterek megválasztását. Az ebből adódó esetleges 

pontatlanság, hiba a [40] irodalomban részletezett módszer esetén több szinten is megjelenik. 

Taras és Unterweger szabványmódosítási javaslata az effektív hossz módszerének 

problémája ellenére is elfogadott és támogatott eljárás. A nagyszámú numerikus szimulációra 

történt illesztés által pedig jó összehasonlítási alapot nyújthat más tervezési eljárások 

értékelésére. 

2.2.5. Egyenértékű  geometriai  imperfekciók  módszere 

A stabilitási görbéken alapuló tervezés mellett megjelent a stabilitásvizsgálat egy másik 

irányzata, mely az úgynevezett egyenértékű geometriai imperfekciókon alapul. A módszer 

alapötlete az, hogy tetszőleges, állandó vagy változó keresztmetszetű síkbeli keretre 

meghatározható az a kezdeti alak, mely önmagában képviseli bármely tökéletlenség hatását, 

legyen az geometriai imperfekció vagy a szerkezeti elem gyártásából adódó maradó feszültség. 

A vizsgált szerkezeten vagy szerkezeti elemen alkalmazva ezt a tökéletlenséget, majd az ezáltal 

csökkentett merevség mellett elvégezve a szilárdsági analízist, a szerkezet teherbírása 
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értékelhető. A figyelembe veendő helyettesítő imperfekciót annak alakjával, irányával, illetve 

amplitúdójával szükséges megadni. 

Az egyszerű, állandó keresztmetszetű nyomott elemek esetében alkalmazandó helyettesítő 

imperfekció az EC3-1-1 szabvány 5.3.2 fejezetében már adott. A témában végzett kutatások 

eredményei alapján ezt a kezdeti alakot a vizsgált elrendezés első sajátalakjával egyenértékűnek 

választották meg, melynek amplitúdóját a szabályozásokban előírták. A nyomott elemek 

kihajlására alkalmazott egyenértékű geometriai imperfekció elméleti hátteréről, illetve 

gyakorlati példákon keresztül a módszer alkalmazásának részleteiről ad átfogó ismertetőt 

Chladný és Štujberová [42] publikációja. A szerzők munkájuk során kiterjesztették ezen eljárás 

felhasználási körét olyan nyomott szerkezeti elemek stabilitásvesztésére is, melyek változó 

keresztmetszettel rendelkeznek és/vagy változó igénybevétel-eloszlású normálerővel terheltek. 

Ezen módszer részleteit a [43] irodalom mutatja be.  

Az Eurocode szabványok megjelenéséig nem készült hasonló megoldás más stabilitási 

jelenségek esetére, a probléma napjainkra azonban sokat kutatott témává vált. Normálerővel 

terhelt szerkezeti elemek esetére Agüero és m. társai [44] munkája adott olyan általánosított 

összefüggéseket, melyek a kihajlás mellett a tiszta elcsavarodás esetén is alkalmazhatók. 

Hajlított elemekre Naumes és m. társai [45] publikációjukban javasoltak elsőként olyan 

gyakorlati alkalmazást, mely a kifordulási jelenségnek a felső nyomott öv kihajlására történő 

visszavezetése által felhasználja a nyomott elemekre bevezetett összefüggéseket. Ezt követően 

párhuzamosan, egymástól függetlenül jelent meg a hajlított szerkezeti elemekre általánosított 

elméleti megoldás Agüero és m. társai [46], illetve Papp [47] és [48] munkájában. Ezen 

irodalmakban mindkét szerző megmutatja a kifordulási jelenséghez tartozó egyenértékű 

geometriai imperfekció felírását, illetve alkalmazásának részleteit. 

A hivatkozott munkák sorától eltér Naumes és m. társainak [45] irodalomban bemutatott 

eljárása, mely bár az egyenértékű geometriai imperfekciós megközelítésből indul ki, az 

összefüggések átalakításával végül stabilitási görbéket, vagyis csökkentő tényezőt alkalmaz. 

Kutatásom során kizárólag a stabilitási görbéken alapuló tervezési irányzattal foglalkoztam, így 

a továbbiakban csak Naumes és m. társainak [45] publikációban bemutatott eljárását 

részletezem. 

Naumes és m. társainak megoldása úgy kezeli a kifordulási jelenséget, mint a felső nyomott 

öv kihajlása. Ennek a választásnak az az előnye, hogy a hajlított elemek viselkedését vissza 



20 
 

tudták vezetni a normálerővel terhelt szerkezeti elemek kihajlására, és az így levezetett 

“kihajlásszerű” megoldásban a nyomott elemekre adott szabványos paramétereket tudták 

alkalmazni. Kifordulás esetén tehát az ηinit,Fl kezdeti alak felírása, mely ekkor a leginkább 

igénybevett felső övre vonatkozik: 
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 (13) 

A (13) összefüggésben ηcr,Fl a vizsgált felső öv teljes eltolódása a kifordulás következtében, 

mely a hajlított szerkezeti elem első sajátalakjából adódóan, a 6. ábra bal oldala alapján az ηcr 

oldalirányú eltolódásból, illetve φcr elfordulásból tevődik össze: ηcr,Fl = ηcr + zM,Fl · φcr. A 

kezdeti alak formulájában αcr a vizsgált elem rugalmas kritikus teherszorzója, NE,Fl a felső övet 

terhelő normálerő értéke, E az acél anyag rugalmassági modulusa, IFl a felső öv inerciája, míg 

e0
* a kezdeti alak amplitúdója. 

  

6. ábra: A kifordulás elmozdulási komponensei Naumes és m. társainak értelmezése szerint, 

illetve példa az xd tervezési keresztmetszet helyének meghatározására [45] alapján 

Az egyenértékű geometriai imperfekció e0
* amplitúdóját a szerzők minden vizsgált 

szerkezet esetén annak hossza mentén az x = xd helyen értelmezik, mely azt a keresztmetszetet 

jelöli, ahol a síkban működő terhekből adódó elsőrendű és az alakváltozásból adódó 

másodrendű hatások együttese maximális. Ezt az xd helyet gyakran nevezi a szakirodalom 

kritikus vagy tervezési keresztmetszetnek, mely speciális elrendezéseknél (pl. referencia 

elemeknél) egyszerű megfontolások alapján meghatározható, általában azonban nem ismert. 

Ezért a szerzők numerikus kísérleti eredmények alapján felvett, a nyomatéki igénybevétel-

eloszlás függvényében táblázatosan adott összefüggéseket javasolnak xd helyének 

meghatározására. Erre mutat példát a 6. ábra jobb oldala. 
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Ha a kritikus keresztmetszet helye már ismert, az x = xd helyen felírható a vonatkozó 

keresztmetszet felső övének ellenállásvizsgálata: 

 , ,

, ,

E Fl E Fl

R Fl R Fl

N M
1

N M
≥ +   (14) 

A (14) egyenletben NE,Fl és ME,Fl a vizsgált szerkezeti elemet terhelő normálerő és 

hajlítónyomatékot jelöli, míg NR,Fl és MR,Fl az elem felső övére értelmezett normálerő és 

nyomatéki ellenállást. 

A kiinduló egyenletek átalakításával és rendezésével levezethetőek a stabilitási görbéket 

definiáló összefüggések, és felírhatók az EC3-1-1 szabványból ismert formában. Ezen 

átalakítások részletei megtalálhatók Naumes és m. társai [45] publikációjában.  

A Naumes és m. társai által kidolgozott eljárás alapvetően az egyenértékű geometriai 

imperfekció definiálásából indul, melyhez felhasználja a kihajlásra adott, referencia elemek 

vizsgálatára alkalmazható szabványos megoldást. Tetszőleges elrendezésű hajlított elemek 

stabilitási ellenállásának meghatározásához pedig az úgynevezett tervezési keresztmetszet 

módszerét választották a szerzők. Ez a megoldás, mely során a vizsgált szerkezet teherbírását 

annak ténylegesen a leginkább igénybevett keresztmetszetében értékelik, előnyös és 

gazdaságos tervezést tesz lehetővé. 

Az eljáráshoz szükséges xd kritikus keresztmetszeti hely meghatározása azonban 

nehézséget jelent, amihez a szerzők numerikus eredményekre illesztett összefüggéseket 

ajánlanak. Így a módszer csak a vizsgálati programban szerepelt elrendezésekre alkalmazható, 

vagyis az eljárás megfelelőségének széleskörű igazolása egyelőre hiányzik. A módszer másik 

hátránya, hogy a táblázatosan adott összefüggések az elemek igénybevételi ábrájának 

felismerését, alakjának értékelését teszi szükségessé, mely a modern törekvések 

középpontjában álló számítógépes tervezési eljárásokban nehezen programozható ([24]). 

2.2.6. Kifordulásvizsgálat  a  merevség  csökkentésével 

A hajlított szerkezeti elemek kifordulásvizsgálatának újszerű megoldását jelenti Kucukler 

és m. társai [49] irodalomban bemutatott eljárása, mely alapvetően a vizsgált szerkezeti elem 

merevségének csökkentésén keresztül határozza meg a figyelembe vehető stabilitási ellenállást. 
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Eszerint a módszer nem alkalmazza a klasszikus értelemben vett kifordulási görbéken alapuló 

teherbírás csökkentést, ehelyett olyan merevség csökkentő függvényeket igényel, melyek az E 

rugalmassági és G nyírási rugalmassági modulust módosítják a terhelés és a megtámasztási 

viszonyok függvényében. A kifordulási viselkedésre illesztett, megfelelő összefüggések által 

csökkentett merevségű szerkezeti elemen végül lineáris stabilitási analízist elvégezve 

meghatározható annak teherbírása. 

A szerzők az egyszerű, hajlított referencia elemek kifordulási ellenállásának 

meghatározását a Taras és Greiner által levezetett Ayrton-Perry-típusú megoldásra alapozták, 

melyre a [34] irodalomban foglaltaktól eltérő módon, új kalibrációt hajtottak végre. Ahhoz, 

hogy ezt tetszőleges nyomatéki igénybevétel-eloszlású elrendezésekre kiterjesszék, két 

lehetőséget vizsgáltak. Az egyik, hogy átfogóbb kalibráció alapján további, terheléstől függő 

paramétereket építsenek be az alkalmazott összefüggésekbe Taras és Unterweger [40] 

ajánlásához hasonlóan. A másik lehetőség pedig, hogy az elem egyes keresztmetszeteiben 

különböző merevség csökkenési arányt határoznak meg az ott jellemző igénybevétel értékéhez 

tartozóan, majd a külön kiértékelt keresztmetszetek alapján következtetnek a teljes elem 

teherbírására. A széleskörű numerikus szimulációs program eredményeire elvégzett illesztés 

által mindkét megközelítés megfelelően pontos számítási eljárást szolgáltatott, melyek kalibrált 

paraméterei a teherelrendezés függvényében táblázatosan adottak.  

A Kucukler és m. társai által kidolgozott eljárás újszerű megközelítést alkalmaz a hajlított 

elemek kifordulásvizsgálatára. A merevségcsökkentésre épített számítási metódus mellett 

újdonságot jelent, hogy a módszer keresztmetszet szintű kiértékelésen alapul, és az egyes 

szelvények teherbírási kihasználtsága alapján számítja a teljes szerkezeti elem ellenállását. Az 

újszerű megoldások ellenére azonban a merevség csökkentésén alapuló megközelítés egyelőre 

nem kapott nagy figyelmet a tudományos közösségtől. 

  



23 
 

2.3. A  NYOMOTT-HAJLÍTOTT  ELEMEK  STABILITÁSVIZSGÁLATA 

Az összetett igénybevételű szerkezeti elemek elméleti kutatásának kezdete Wagner [28] 

munkájához köthető, mely a nyitott szelvényű rudak elcsavarodó kihajlásának elemzésével 

elindította a nyomott elemek térbeli viselkedésének vizsgálatát ([2]). A különböző elrendezések 

analitikus megoldásainak levezetését célzó munkák megjelenésével szinte párhuzamosan, már 

az 1920-as években kezdetét vette a valós rudak laboratóriumi tesztelése is. Ezen kísérleti 

programokról készült összefoglaló pl. az ASCE [50] irodalma a Wisconsin Egyetemen végzett 

vizsgálatokról, Campus és Massonet [51] publikációja belgiumi kísérletekről, Galambos és Van 

Kuren Lehigh Egyetemen készített [52] munkája, stb. 

A nagyszámú laboratóriumi kísérlet, illetve az 1960-as évektől folytatott numerikus 

szimulációs programok eredményei alapján elkészültek az első, összetett igénybevételű 

elemekre vonatkozó tervezési eljárások. A kezdetben a megengedett feszültségek elvén alapuló 

módszereket a szabványok egységesítésére tett törekvések által felváltották a határállapotok 

vizsgálatára épített eljárások. Az átalakítások során a világ több országában (pl. az USA-ban, 

Kanadában és az európai államokban) is azt a megoldást választották, ahol az összetett 

igénybevétellel terhelt elemek stabilitását a tiszta (nyomott, hajlított) terhelésekhez tartozó 

stabilitási viselkedések valamilyen interakciójaként vizsgálják. 

A különböző országok előírásainak egységesítésére tett törekvések ellenére az Eurocode-

ok előszabványi verziójának megjelenésekor az eljárásokkal kapott eredmények nagy 

eltéréseket mutattak a többi ország módszereihez képest. Ez azonban nem elsősorban a tiszta 

esetek közötti kapcsolatot leíró interakciós függvényekből adódott, hanem a hajlított elemek 

kifordulásvizsgálatainak jelentős különbségeiből ([3]). Az Eurocode által adott tervezési 

módszer vizsgálatai továbbá rámutattak, hogy az a teherbírások túlzott alulbecslése, illetve a 

többi eljárással való következetesség hiánya miatt módosításra szorul. A probléma kezelésére 

a kutatók azt a megoldást választották, hogy a kifordulásvizsgálat változtatása nélkül, 

numerikus vizsgálati program alapján pontosított interakciós összefüggésekkel javítják az 

összetett igénybevételű elemek stabilitásvizsgálatát. 

Az új ajánlásokon két kutatócsoport egymástól függetlenül, párhuzamosan dolgozott. 

Munkájuk eredményeként az Eurocode szabvány jelenleg két összefüggésrendszert ad összetett 

igénybevételű elemek stabilitásvesztéssel szembeni ellenállásának meghatározására, melyek 
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közül a tervező dönthet, illetve a Nemzeti Mellékletek rendelkezhetnek az alkalmazott módszer 

kiválasztásáról. A szabványos eljárások részleteit az EC3-1-1 6.3.3 fejezete, illetve a Nemzeti 

Mellékletek tartalmazzák. 

2.3.1. Interakciós  stabilitásvizsgálat  az  EC3-1-1  szerint 

Az Eurocode szabvány által adott eljárások azt feltételezik, hogy az összetett igénybevételű 

elemek stabilitási ellenállása a normálerő teherhez tartozó kihajlási ellenállás, az erős tengely 

körüli hajlításhoz tartozó kifordulási ellenállás, és a gyenge tengely körüli hajlítási ellenállás 

interakciójával jellemezhető. Ez alapján a lehetséges kiemelt hajlítási síkot tekintve két feltételt 

adnak a szerkezeti elem megfelelőségére vonatkozóan, melyek a tiszta terhelési esetekhez 

tartozó ellenállások között az úgynevezett interakciós tényezők segítségével képezik a valós 

interakciót. A szabvány által adott két eljárás ezen tényezők felírásában különbözik. A tiszta 

terhelési eseteknél - csak nyomás vagy csak hajlítás mellett - az interakciós összefüggések 

visszavezetnek rendre az EC3-1-1 szabvány vonatkozó, 6.3.1 pontja szerinti kihajlás-, illetve 

6.3.2 pontja szerinti kifordulásvizsgálatokra. 

Az interakciós tényezők összefüggései elsősorban numerikus szimulációkkal előállított 

teherbírási eredményeken alapulnak. Az egyik, az úgynevezett „Method 1” módszer egy 

francia-belga kutatócsoport [53] munkája alapján készült. A módszer bonyolultabb 

összefüggésrendszert ad az interakciós tényezők számítására, mely cserébe lehetővé teszi a 

tiszta terhelési esetek közötti árnyaltabb átmeneteket. A másik, „Method 2” elnevezésű módszer 

egy német-osztrák csoport [54] irodalomban foglalt kutatási munkájának eredményeként 

született. Az itt felhasznált összefüggések egyszerűbbek, éppen ezért könnyebben 

alkalmazhatók, viszont nem biztosítanak olyan folytonos átmenetet, mint az a „Method 1” 

függvényeivel elérhető. 

Az EC3-1-1 szabványi fejezet által a nyomott-hajlított szerkezeti elemek 

stabilitásvizsgálatára adott eljárásoknak kétségtelen előnye, hogy nagyszámú numerikus 

szimuláció eredményei alapján dolgozták ki a kutatók. Az interakciós tényezők így alkalmasak 

a megtámasztási viszonyok és teherelrendezések széles köréhez tartozó viselkedések 

megfelelően pontos követésére. A numerikus szimulációval meghatározott ellenállásokra 

történő illesztés eredményeként azonban bonyolult, kevéssé értelmezhető empirikus képletek 

adódtak. Ennek ellenére megállapítható, hogy az EC3-1-1 szabvány 6.3.3 fejezetében foglalt 
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módszerek a gyakorlatban járatos elrendezések esetén általában megfelelően pontosak (pl. az 

[55] irodalomban foglalt vizsgálatok alapján), és jó alapot szolgáltatnak további 

kiterjesztésekhez (pl. változó gerincmagasságú tartók vizsgálatához [56]). 

2.3.2. Az  interakciós  tényezők  kiterjesztése  változó  gerincmagasságú  

tartókra 

Szerkezeteinkben a hatékony kihasználhatóság miatt igen kedvelt megoldás a változó 

gerincmagasságú tartók beépítése. Ezen szerkezeti elemekre azonban a szabvány jelenleg nem 

ad tervezési eljárást. Ezt a hiányosságot, igényt felismerve kezdték meg kutatásukat Marques 

és m. társai, mely munka eredményeként először nyomott [57], majd hajlított [58] és végül 

összetett igénybevételű [56] változó gerincmagasságú szerkezeti elemek stabilitásvizsgálatára 

is javasoltak újszerű megoldást.  

A nyomott-hajlított szerkezeti elemek EC3-1-1 szerinti stabilitásvizsgálata alapvetően két 

feladatra osztható: a tiszta terhelési esetekhez tartozó ellenállások számítására, illetve az azok 

kombinációjának képezéséhez szükséges interakciós tényezők meghatározására. Marques és m. 

társainak vizsgálatai tehát e két fő témakörhöz kapcsolódnak. 

A tiszta terhelési esetekhez tartozó stabilitási ellenállások meghatározására a szerzők 

módosított és a változó gerincmagasságú tartókra kiterjesztett eljárásokat dolgoztak ki, melyek 

alapvetően a kihajlási és kifordulási jelenségekhez tartozó Ayrton-Perry-formulákra épülnek. 

Előbbi a nyomott elemekre adott szabványos összefüggéseket használja fel, utóbbi pedig a 

Taras és Greiner [34] munkájában, illetve a 2.2.4 pontban részletezett megoldáson alapul. A 

szerzők ezen prizmatikus elemekhez tartozó elméleti alapokat átalakították és olyan 

összefüggésrendszert javasoltak, mely az első- és másodrendű hatások együttes értékelésével 

határozza meg a változó gerincmagasságú tartó ellenállását.  

A változó gerincmagasságú, összetett terhelésű elrendezések stabilitási ellenállásának 

meghatározásához Marques és m. társai azt vizsgálták, hogy a prizmatikus elemekre 

kidolgozott szabványos „Method 2” szerinti interakciós összefüggések milyen formában, 

milyen átalakításokkal alkalmazhatók. A kutatás eredményeként megállapították, hogy a tiszta 

terhelési esetekhez tartozó új eljárások alkalmazása mellett a szabványos interakciós tényezők 
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változtatás nélküli felhasználása megfelelő eljárást ad, az általuk számított ellenállási értékek 

elegendően pontosan becsülik a numerikus szimulációkkal kapott teherbírásokat.  

Az új, változó gerincmagasságú tartókra kiterjesztett eljárás a kalibrált Ayrton-Perry-

formula felhasználásával megfelelő mechanikai alapokon nyugszik, a tiszta terhelési esetekre 

adott újszerű eljárások kidolgozásához azonban nagyszámú, numerikus eredményekre illesztett 

tervezési paramétert adnak a szerzők. Ezen paraméterek valóban csak regressziós függvényeket 

jelentenek, melyek a szimulációkkal kapott teherbírások jobb követéséhez szükségesek, fizikai 

alapokkal viszont nem rendelkeznek, emellett rendkívül bonyolultak. A módszer 

alkalmazásakor ugyanakkor problémát jelent, hogy a számítási metódust részletező publikáció 

nem ad értelmezést egyes, a megoldáshoz szükséges paraméterekre. Így a javasolt eljárás 

végrehajtása, illetve az eredmények reprodukálása és ellenőrzése nem lehetséges. 

2.3.3. Normálerővel  előterhelt,  hajlított  elemek  stabilitásvizsgálata 

A legtöbb ország szabványaiban általánosan alkalmazott megoldás, hogy az összetett 

igénybevételű elemek teherbírását a tiszta esetek között kapcsolatot teremtő interakciós 

tényezők felhasználásával határozzák meg. Ezzel szemben a tisztán nyomott és tisztán hajlított 

elemek tervezési módszerei stabilitási görbéken alapulnak. Ezen ellentmondás feloldását 

célozza meg Tankova és m. társainak [59] munkája, mely egy új, Ayrton-Perry-formulán 

alapuló eljárást ajánl a nyomott-hajlított elemek esetére.  

A javasolt módszer elméleti alapját a Szalai és Papp [35] munkájában levezetett Ayrton-

Perry-formula szolgáltatja, mely fix normálerő teher mellett adja meg azt a hajlítónyomatékot, 

ami a vizsgált szerkezeti elem első megfolyását okozza. Az elméleti formula itt is tartalmazza 

a nyomott, illetve a hajlított elemekre bemutatott megoldásokban szerepelt η imperfekciós 

tényezőt. Ennek tiszta terhelésekhez tartozó szélsőséges eseteiben Tankova és m. társai a 

nyomott oszlopoknál a szabványos kalibrációt, míg hajlított elemeknél a Taras [41] 

munkájában bemutatott kalibrált összefüggéseket javasolják alkalmazni. Figyelembe véve, 

hogy a kihajláshoz tartozó NEd/Nb,Rd = 1,0 terhelés esetén a nyomott oszlopokhoz tartozó ηz-t, 

illetve NEd/Nb,Rd = 0 esetén a hajlított elemek kifordulásához tartozó ηLT-t kell visszakapni, a 

szerzők lineáris interpolációval a következő formában számítják az összetett esetben 

alkalmazandó imperfekciós tényezőt [58] irodalom alapján:  
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A kalibrált Ayrton-Perry-formula által a fix NEd normálerővel terhelt, nyomott-hajlított 

referencia elemekre meghatározható az az MN
b,Rd hajlítónyomatéki teherbírás, mely a normálerő 

hatását figyelembe véve a vizsgált szerkezeti elem stabilitási ellenállását jelenti. 

A javasolt módszer alkalmazhatósági tartományát alapvetően lekorlátozza a felhasznált 

elméleti megoldás kikötése, vagyis nem használható egyparaméteres, normálerőt és 

hajlítónyomatékot is okozó terhelés esetén, csak nyomással előterhelt elemeknél. Az eljárás 

végrehajtásához szükséges az Mcr és Mcr,N tiszta hajlításhoz és fix normálerő mellett történő 

hajlításhoz tartozó kritikus nyomatékok, illetve az Ncr,z és Ncr,x kihajláshoz és tiszta 

elcsavarodáshoz tartozó kritikus normálerők értéke. Ezen paraméterek konstans igénybevétel-

eloszlás mellett kézzel számíthatók, tetszőleges elrendezésekre azonban az Mcr és Mcr,N értékek 

meghatározása nehézséget jelent, ami a módszer kiterjesztését nehezíti.  

A Tankova és m. társai által javasolt eljárás leginkább a nagyon korlátozott, speciális 

alkalmazhatósága miatt jelent egyelőre csak próbálkozást a nyomott-hajlított elemek 

stabilitásvizsgálatára. A megoldás iránya pedig jelenlegi formájában nem mutat komoly 

lehetőséget az elrendezések szélesebb körére történő kiterjesztésre. 

2.3.4. Ayrton-Perry-formula  a  nyomott-hajlított  elemekhez 

A szabványos eljárások egységesítését teheti lehetővé a nyomott, majd később a hajlított 

elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula további általánosítása, melynek egyparaméteres 

terhelésű nyomott, erős tengely körül hajlított szerkezeti elemek esetére történő levezetése 

Szalai [39] munkájában jelenik meg. Mivel összetettebb terhelésű, két tengely körül hajlított 

szerkezeti elemekkel disszertációmban nem foglalkozom, ezen elrendezést rövidítés céljából 

nyomott-hajlított elemeknek nevezem. Mint azt a 2.2.3 fejezetben hajlított szerkezeti elemek 

esetére bemutattam, itt is meghatározható az a legegyszerűbb elrendezés, referencia elem, 

melyre levezethető az Ayrton-Perry-formula. A [39] irodalom alapján jelen esetben ez azokat 

az állandó keresztmetszetű, kétszeresen szimmetrikus I szelvényű szerkezeti elemeket jelenti, 

melyek mindkét végükön villás megtámasztásúak, és konstans igénybevétel-eloszlást okozó, 
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központos NEd normálerővel, illetve erős tengely körüli My,Ed hajlítónyomatékkal terheltek. Ezt 

a referencia elrendezést mutatja a 7. ábra.  

 

7. ábra: Az Ayrton-Perry-formula levezetésének nyomott-hajlított referencia elrendezése 

Korábbi vizsgálatok alapján a formula levezetésének alapfeltétele a vizsgált szerkezeti 

elem kezdeti geometriájának helyes megválasztása, melynek az elrendezés első sajátalakjával 

kell megegyeznie. Nyomott-hajlított elemek esetén ekkor a normálerő és hajlítónyomaték 

együttes hatásához tartozó alak v(x) kezdeti eltolódás és φ(x) kezdeti elfordulás 

komponenseinek amplitúdóira a következő feltételnek kell teljesülnie: 
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A (16) összefüggésben Ncr,M és Mcr,N a terhek egymásra hatását figyelembevevő rugalmas 

kritikus normálerőt és hajlítónyomatékot jelöli. A v0 és φ0 amplitúdók arányának megkötését 

követően felírható a leginkább igénybevett elemi szál megfolyásának feltétele, mely a 

szimmetrikus elrendezés alapján a szerkezeti elem középső keresztmetszetéhez tartozik: 
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A (17) egyenlet tagjai (a könnyebb áttekintésért néhány paramétert megismételve) a 

következők: A a keresztmetszet területe, Wel,y, Wel,z, illetve Wel,ω a rugalmas keresztmetszeti 

modulusok erős tengely körüli, gyenge tengely körüli hajlításra, illetve öblösödésre, Mz
II és BII 

a szerkezeti elem alakváltozásából adódó másodrendű nyomaték a gyenge tengely körül, illetve 

a másodrendű bimoment, fy pedig az acél anyag folyáshatára. 

Az első megfolyás feltételének szükséges átalakításait követően, illetve bevezetve a 

nyomott-hajlított (angolul beam-column, innen BC rövidítésű) szerkezeti elemekre vonatkozó 

BCλ  viszonyított karcsúság és χBC csökkentő tényező Eurocode szerinti értelmezését: 



29 
 

 
NM
ult

BC NM
cr

α
λ

α
=   (18) 

 ,
NM
b Rd

BC NM
ult

α
χ

α
=   (19) 

az Ayrton-Perry-formula másodrendű alakja a következő formában felírható: 
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A (18) és (19) egyenletekben a teherszorzók jelentése megegyezik a 2.2.3 pont szerinti 

értelmezéssel, csupán NM felső indexszel láttam el azokat jelezve, hogy jelen esetben nyomott-

hajlított összetett terhelésről van szó. A (20) összefüggésben ηBC a nyomott-hajlított elemek 

esetére általánosított imperfekciós tényezőt jelöli, mely a referencia elemre vonatkozóan: 
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Az általánosított imperfekciós tényező (21) szerinti felírását tekintve látható, hogy az 

összefüggés két tag összegeként áll elő. Ezek közül a bal oldali tag a terhelő NEd normálerő, 

míg a jobb oldali tag az My,Ed hajlítónyomaték hatását veszi figyelembe. Az első zárójelben lévő 

felírást tekintve látható, hogy az megegyezik az egyszerű nyomott elemek kihajlásához tartozó 

imperfekciós tényezővel. A második zárójelben lévő tag pedig megegyezik a hajlított elemek 

esetére levezetett megoldással, melyet a (6) egyenlet ír le kis átalakítással. A nyomott-hajlított 

szerkezeti elemekhez tartozó teljes imperfekciós tényező tehát ezen tiszta esetekhez tartozó 

tagokból tevődik össze a normálerő, illetve a hajlítónyomaték teljes terhelésből való 

részesedése alapján. Ezt mutatják a zárójelek előtti szorzótényezők, ahol a jelölésekben 

alkalmazott N, M és NM felső indexek a terhelés jellegére utalnak, melyek itt rendre csak a 

normálerő, csak a hajlítónyomaték, illetve a terhek együttes hatásának figyelembevételét 

jelentik.  

A (21) összefüggés fontos paramétere az m tényező, mely az összetett igénybevételű és a 

tisztán hajlított szerkezeti elemek imperfekciós alakjának kapcsolatát írja le: 
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A (22) egyenletben az imperfekció komponensek felső indexei továbbra is a 

figyelembevett terhelésre utalnak, így például 0
MNv  a nyomott-hajlított, 0

Mv  pedig a hajlított 

szerkezeti elem görbeség jellegű tökéletlenségének amplitúdóját jelenti. Az összefüggésben 

továbbá Mcr, Ncr,z és Ncr,x rendre a csak hajlítónyomatékkal terhelt elem kifordulásához, a csak 

normálerővel terhelt elem kihajlásához és tiszta elcsavarodásához tartozó rugalmas kritikus 

terheket jelölik.  

Az ηBC imperfekciós tényező a tiszta terhelési esetekre történő szétbonthatóságnak 

köszönhetően felírható a következő, egyszerűbb formában is: 
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BC z LTN M

ult ult

m
α α

η η η
α α

= ⋅ + ⋅ ⋅  (23) 

A levezetett összefüggések átalakításával, az Ayrton-Perry-formula megoldásaként 

előállíthatók a stabilitási görbék, melyek felírása az EC3-1-1 szabvány szerinti formában: 
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  (24) 

 20,5 1BC BC BCφ η λ = ⋅ + +    (25) 

A (24) és (25) egyenletek adják tehát az Ayrton-Perry-formula alapú stabilitási görbék 

megoldását normálerővel és erős tengely körüli hajlítónyomatékkal terhelt referencia elemekre 

vonatkozóan. Ezek az összefüggések, ahogy a tisztán hajlított elemek esetén is szerepelt, 

speciálisan megválasztott kezdeti geometriájú szerkezeti elemek első folyási feltételéhez 

tartoznak.  

A levezetett megoldás az első megfolyás feltétele alapján azonban nem veszi figyelembe a 

szerkezeti elemek képlékeny viselkedésének lehetőségét, elhanyagolva ezzel a teherviselés egy 

jelentős részét. A formula további hiányosságai közé tartozik, hogy nem tartalmazza több, a 

valós viselkedés szempontjából fontos jelenség hatását, mint például a maradó feszültségek 

meglétét. Ahhoz, hogy ezek az elméleti összefüggések alkalmasak legyenek valós szerkezeti 

elemek stabilitási ellenállásának meghatározására, mindenképpen szükséges a formula átfogó 

determinisztikus és/vagy valószínűségelméleti kalibrációja. 
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2.4. A  STABILITÁSVIZSGÁLATI  MÓDSZEREK  ÉRTÉKELÉSE 

A tartószerkezetek tervezésére javasolt szabványos eljárásokkal, új ajánlásokkal szemben 

egyre több igény fogalmazódik meg mind a tudományos közösség, mind pedig a felhasználói 

oldal részéről. Ezek az igények szétválaszthatók a módszerek elfogadhatóságához szükséges 

feltételekre (F), illetve azokra a törekvésekre (T), javaslatokra, melyek segíthetnek a könnyebb 

alkalmazásban vagy a számítások pontosságának javításában. Az eljárásokkal szemben 

támasztott követelmények a következő pontok szerint foglalhatók össze: 

F-1 A módszereknek megfelelő mechanikai alapokkal kell rendelkezniük. Ez a 

feltétel nemcsak elvi indokokkal, hanem a jelenségek megfelelő követésének 

igényével is magyarázható. 

F-2 Pontosság. A módszereknek megfelelően pontosan kell becsülniük a 

szerkezetek ellenállását. 

F-3 Biztonságosság. A módszerek legyenek elegendően alulbecslőek ahhoz, hogy a 

szerkezet tönkremenetele a szükséges biztonsággal elkerülhető legyen. 

F-4 A pontosság és biztonságosság megfelelő összhangjával adható olyan 

gazdaságos módszer, mely optimális anyagfelhasználás mellett biztosít 

elegendő teherbírást. 

A szabványos eljárásokkal kapcsolatos törekvések: 

T-1 A különböző tönkremeneteli módokra adott eljárások mutassanak egységes 

képet, vagyis rendelkezzenek hasonló elméleti háttérrel és végrehajtási 

metódussal. 

T-2 Számítógépes alkalmazhatóság. A mai modern törekvések középpontjában 

olyan tervezési módszerek kidolgozása áll, melyek alkalmasak lehetnek 

számítógépes tervezési procedúrákban való alkalmazásra.  

T-3 A számítási eljárások kidolgozásának új irányzata az effektív hossz 

módszerének megkerülését szorgalmazza.  
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Az Eurocode szabvány által adott jelenlegi eljárások, illetve az új ajánlások a feltételek 

nagy részét teljesítik, a törekvések többségének eleget tesznek, teljes megoldásnak azonban 

egyik sem tekinthető. Ezt mutatja az 1. táblázat, mely a fejezetben bemutatott számítási 

módszereket értékeli a nemzetközi irodalomban található és saját vélemények alapján. 

 

1. táblázat: A meglévő stabilitásvizsgálati eljárások értékelése 

A szabványos stabilitásvizsgálati módszerek legnagyobb problémáját a kifordulásvizsgálat 

mechanikai hátterének ellentmondása jelenti. Erre megoldást ad a Taras és Unterweger, a 

Naumes és m. társai, illetve a Kucukler és m. társai által kidolgozott módszer is, viszont mind 

az egyenértékű geometriai imperfekciókra, mind a merevségcsökkentésre épített módszerek 

esetén hiányzik az alkalmazhatóság széleskörű igazolása. Az eddigi tapasztalatok alapján 

azonban megállapítható, hogy stabilitásvizsgálati módszer kidolgozásához az egyik 

legelőnyösebb választás az Ayrton-Perry-formula alapú mechanikai háttér alkalmazása. 

Előnyei láthatók a nyomott, illetve a hajlított elemekre kidolgozott módszereknél, ezért Szalai 
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nyomott-hajlított elrendezésekre általánosított, [39] irodalomban bemutatott megoldásának 

felhasználhatósága mindenképpen vizsgálatra érdemes. 

A kifordulásvizsgálatra kidolgozott eljárások közül Taras és Unterweger javaslata jelenti a 

legszélesebb körű megoldást, mely a nagyszámú numerikus szimulációra történt illesztés által 

megfelelően pontosan becsüli az elemek teherbírását. A különböző stabilitásvizsgálati 

módszerek egységesítésének kérdésére azonban csak részben ad választ, hiszen az eljárás 

illeszkedik a szabványos kihajlásvizsgálati módszer mellé, az összetett igénybevételű 

elrendezések esetére viszont nem készült kiterjesztési javaslat. A nyomott-hajlított elemek 

tervezését célozza meg Marques és m. társainak módszere, mely szintén megfelelő mechanikai 

alapokkal rendelkezik. A numerikus eredményekre történő illesztés választott megoldása, 

vagyis a fizikai magyarázat nélküli, bonyolult empirikus összefüggések felhasználása miatt 

azonban kevéssé kedvelt eljárás. A bonyolult alkalmazhatóság mellett problémát jelent, hogy a 

módszert bemutató [56] publikációban a végrehajtás dokumentációja hiányos. 

A szerkezettervezés fejlődésének határozott iránya az olyan megoldások kidolgozása, ahol 

a teljes szerkezet mechanikai vizsgálata és az elemek stabilitásvizsgálata egyazon számítógépes 

modellen elvégezhető ([24]). Ezzel ugyanis elkerülhető az az inkonzisztencia, ami a kétszintű, 

szétválasztott modellezésből adódik. A számítógépes tervezésben való felhasználás 

szempontjából azonban nehézséget jelent minden olyan számítási lépés, mely valamilyen 

formában tervezői megfontolást igényel. Idetartozik például a Naumes és m. társai által javasolt 

módszernél az igénybevételi ábra alakjának kiértékelésétől függő, táblázatosan adott 

összefüggések alkalmazása. Az igénybevételi ábra automatizált kiértékelése, táblázatban adott 

lefutásoknak való megfeleltetése ugyanis nehezen programozható, és hibához vezethet. 

A jelenlegi szabványos módszereknél, illetve a bemutatott új javaslatoknál 

bizonytalanságot jelent az effektív hossz módszerének alkalmazása. A szabványok ugyanis nem 

adnak egyértelmű megoldást arra vonatkozóan, hogy a különböző megtámasztási viszonyok 

mellett hogyan kell megválasztani az elkülönített elem hosszát. Ugyanakkor azt sem írják elő, 

hogy hogyan kell meghatározni a fiktív elem kritikus terheit, szabad kezet adva ezzel a tervezők 

számára a karcsúságok számításához. A fiktív hossz módszerének valamilyen szintű 

alkalmazása a fejezetben bemutatott eljárások mindegyikénél megjelenik. 

Széleskörű irodalomkutatás és a meglévő ajánlások tanulmányozása alapján 

megállapítottam, hogy a szabványosítható eljárások köréből jelenleg hiányzik egy olyan 
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általánosan alkalmazható megoldás, mely egyszerre képes kezelni a különböző rúdstabilitási 

jelenségeket. Ezt az igényt felismerve kezdtem meg kutatásom, melynek fő célja egy olyan 

stabilitásvizsgálati módszer kidolgozása, amely eleget tesz a korábban felsorolt feltételeknek, 

és közben figyelembe veszi az alkalmazás segítését célzó törekvéseket. Az eljárás 

kidolgozásának legfontosabb célkitűzései (C) a következő pontok szerint foglalhatók össze: 

C-1 A hajlított szerkezeti elemek referencia elemére levezetett Ayrton-Perry-

formula kalibrációja. 

- Taras [41] irodalomban bemutatott megoldásának, és más kalibrációs 

lehetőségeknek a vizsgálata. 

- A kalibráció által számítási eljárás ajánlása a hajlított referencia elemek 

esetére. 

C-2 Új kifordulásvizsgálati eljárás kidolgozása tetszőleges elrendezésű, hajlított 

szerkezeti elemek esetére.  

- A szabványosíthatósághoz szükséges feltételek kielégítése, a tiszta 

mechanikai háttér követelményének teljesítéséhez a hajlított referencia 

elemekre kidolgozott eljáráson alapuló módszerrel. 

- A modern törekvéseknek eleget tevő módszer kidolgozása, melynél 

elsődleges szempont a számítógépes tervezési eljárásban való 

alkalmazhatóság, akár a számítási lépések egyszerűségének kárára. 

- Az új módszer által javaslat kidolgozása a jelenlegi szabványos 

kifordulásvizsgálati eljárások problémáinak megoldására. 

C-3 Új, általános jellegű stabilitásvizsgálati eljárás kidolgozása, melynek 

metodikája lehetővé teszi az összetett igénybevételű elemek különböző 

stabilitási jelenségeinek egyidejű kezelését. 

- A nyomott-hajlított elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula kalibrációs 

lehetőségeinek vizsgálata, és kalibrációja által számítási eljárás 

javaslata a referencia elemre vonatkozóan. 

- A hajlított elemekre kidolgozott számítási eljárás kiterjesztése az összetett 

igénybevételű elemekre kalibrált Ayrton-Perry-formulát alapul véve. 

- Az új módszer széleskörű alkalmazhatóságának igazolása.  
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3 
3. HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEK 

Az Eurocode szabványok megjelenését követően a hajlított elemek kifordulásvizsgálata 

vált az egyik legvitatottabb témává, mely még napjainkban is intenzíven kutatott terület. Ennek 

oka leginkább a szabványos módszerek ellentmondásos mechanikai hátterében keresendő, mely 

problémára megoldást jelent a kifordulási jelenségre vonatkozó Ayrton-Perry-formula 

időközben elkészült levezetése. A formula felhasználásával Taras és Unterweger kidolgoztak 

egy szabványmódosítási javaslatot, melynek alapját a numerikus eredményekre kalibrált 

elméleti összefüggések szolgáltatják. A javasolt módszer előnyös és elfogadott, az Ayrton-

Perry-formula illesztésének körülményei azonban hiányosan dokumentáltak: részletes leírás, és 

az adatbázis ismertetésének hiányában a kalibráció nem reprodukálható. 

Az általános jellegű stabilitásvizsgálati módszer kidolgozását célzó kutatásom 

stratégiájának első lépése az volt, hogy megfelelő számítási módszert adjak a hajlított referencia 

elemek kifordulásvizsgálatára. Az eljárás alapjául a kifordulási jelenségre levezetett Ayrton-

Perry-formulát választottam, melynek kalibrációjához megvizsgáltam a szakirodalomban már 

meglévő, Taras és Unterweger által javasolt illesztés megfelelőségét, illetve vizsgáltam további 

kalibrációs megoldások lehetőségét.  

Az Ayrton-Perry-formula kalibrációjára vonatkozó vizsgálataimat saját numerikus 

szimulációk eredményei alapján végeztem el. Az ehhez felhasznált numerikus modell 

jellemzőit a 3.1 pontban mutatom be. Ezt követően a 3.2 pontban ismertetem a kalibrációs 

lehetőségek vizsgálatainak részleteit. A 3.3 pontban összefoglalom az Ayrton-Perry-formula 

kalibrációjával kapcsolatos tapasztalataimat, és eljárást javaslok a hajlított referencia elemek 
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kifordulásvizsgálatára. A kalibrált összefüggések felhasználásával a 3.4 pontban javaslatot 

teszek a hajlított elemek ekvivalens geometriai imperfekciójának megválasztására, melyre 

korábban nem készült más megoldás. Végül a 3.5 pontban értékelem az új számítási módszert. 

3.1. VÉGESELEMES  MODELL  A  NUMERIKUS  SZIMULÁCIÓKHOZ 

Napjainkban a szerkezeti elemek viselkedésével foglalkozó kutatások szinte kivétel nélkül 

numerikus szimulációk eredményeire támaszkodnak. Ennek elsődleges oka, hogy a valós 

kísérletek igen költségesek. Emellett komoly nehézségeket vet fel magának a tesztnek a 

kivitelezése is, hiszen a tiszta, zavartalan viselkedés terhelés közbeni biztosítása sokszor (pl. a 

hajlított referencia elemeknél) szinte lehetetlen vállalkozás. Ezért a kutatók néhány valós 

kísérlet alapján verifikált numerikus modelleket alkalmaznak, és az ezek segítségével 

végrehajtott szimulációk eredményeiből állítják össze a vizsgálataikhoz szükséges 

adatbázisokat. Bár a szakirodalom rendkívül kevés számú eredményt közöl a verifikáció 

alapjául szolgáló tesztekből, a kutatók sokszor hivatkoznak arra, hogy az általuk alkalmazott 

numerikus modellek megfelelősége valós viselkedések alapján igazolt (pl. Taras [41] vagy 

Greiner és m. társainak [60] munkájában).  

A nemzetközi gyakorlathoz igazodva vizsgálataimat nagyszámú, saját numerikus 

szimulációs eredményre alapoztam. Az ehhez alkalmazott numerikus modell megfelelőségét 

olyan, irodalomból összegyűjtött teherbírási görbék alapján ellenőriztem, melyeket a szerzők 

kísérletek alapján igazolt modellek segítségével állítottak elő.  

3.1.1. A  numerikus  modell  felépítése 

A különböző elrendezésű (megtámasztású és terhelésű) szerkezeti elemek vizsgálataihoz 

szükséges teherbírási adatbázisokat ANSYS szoftverrel végrehajtott, geometriailag és 

anyagilag nemlineáris (GMNI) analízisek eredményeként határoztam meg, mely számításokhoz 

héjelemes modellt építettem fel. Az elemek numerikus modelljeinél négy csomópontú, 

SHELL181 típusú végeselemet használtam, amely alkalmas a képlékeny viselkedés és a nagy 

alakváltozások hatásának számításba vételére. 
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A szerkezeti elemek geometriájának felvételekor kiemelt figyelmet kapott a 

keresztmetszetek modellezése. A szimulációk során szerepeltek hegesztett és melegen 

hengerelt I szelvényekkel felépített szerkezeti elemek is, melyek keresztmetszeteit 

különbözőképpen alakítottam ki a gyártási alak pontosabb követéséhez. Ezeket a kialakításokat 

mutatja a 8. ábra.  

 

8. ábra: A hegesztett és melegen hengerelt szelvények keresztmetszeti modellje 

Hegesztett szelvények esetén az övek és a gerinc héjelemei egyszerűen csomópontjaiknál 

csatlakoztak, így a lemezszakaszok megfelelő vastagságainak definiálását követően kialakult 

egy úgynevezett átlapolt zóna. Ezt a modellezésből adódó „anyagtöbbletet” a keresztmetszet 

jellemzőinek számításánál mindig figyelembe vettem.  

Pontosabb modellezést igényelt a melegen hengerelt szelvények geometriája, ugyanis a 

hegesztett szelvényeknél alkalmazott megoldással nemcsak az öv-gerinc csatlakozásnál 

kialakuló átlapolás jelent problémát, hanem a valós keresztmetszet hengerlési lekerekítéseinek 

elhanyagolása is, ahogy a 8. ábra mutatja. Ahhoz, hogy megfelelően tudjam modellezni az ilyen 

típusú szelvények viselkedését, ez a zóna egyedi kialakítást, a 8. ábra jobb oldala szerinti 

módosított magasságú és vastagságú héjelemet kapott. Ennek az elemnek a geometriáját két 

feltétel alapján határoztam meg: 

- az új héjelem keresztmetszeti területe egyezzen meg a nyaki lekerekítések plusz 

a helyettesített gerincszakasz, tehát lényegében a teljes helyettesített 

szelvényrész területével; 

- az elem súlypontja legyen azonos keresztmetszeti magasságban a lekerekítési 

részek súlypontjával. 
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A fenti két feltétel alapján a módosított héj végeselem magassága és vastagsága már 

meghatározható. Ezzel a megoldással azon (jellemzően HEM típusú) szelvények modellezése 

is kezelhető, melyek „lekerekítési mínusz átlapolt zóna” területe negatívra adódik. Ekkor a 

definiált nyaki elem vastagsága kisebb, mint a gerincé. 

A vizsgált szerkezeti elemek modelljeit speciális keresztmetszeti kialakítással építettem fel 

a megtámasztások, illetve a pontszerű, koncentrált hatások helyein. Ebben a megoldásban a 

vonatkozó szelvény minden végeselem csomópontját „összekötöttem” egy úgynevezett mester 

csomóponton keresztül, vagyis a csomópontoknak a feladat szempontjából szükséges 

szabadságfokai szerint merev keresztmetszetet alakítottam ki. Erre mutat illusztrációkat a 9. 

ábra bal oldala. Koncentrált erőbevezetésnél, vagy a lokális lemezhorpadás elkerülésére 

alkalmazott gerincmerevítéseknél a keresztmetszet irányú eltolódásokat merevítettem, míg 

befogás esetén minden szabadságfokot „összekötöttem”. Ezzel lehetővé vált, hogy a pontszerű 

hatásokból keletkező numerikus hibákat elkerüljem.  

 

9. ábra: A speciális keresztmetszeti modell illusztrációja, illetve a koncentrált hajlítónyomaték 

modellezése 

A különböző vizsgálati programokban szerepeltek koncentrált hajlítónyomatékkal, 

koncentrált erővel, illetve megoszló erővel terhelt elrendezések. A koncentrált nyomatékokat 

az adott keresztmetszet végeselemeire szétosztott élteher formájában modelleztem, ahogy a 9. 

ábra jobb oldala mutatja, a hossz mentén megoszló terhelést pedig a szerkezeti elem 

hossztengelyében lévő végeselem csomópontokon elhelyezett koncentrált erőkkel. 

A szerkezeti elemek numerikus modelljein geometriai és anyagi tökéletlenségeket is 

figyelembe vettem. Ezen imperfekciók megválasztására többféle megoldás is található a 

nemzetközi szakirodalomban, ezért a szabványügyi bizottság jelenleg dolgozik egy olyan 
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ajánláson, mely a numerikus modellek egységesítését célozza meg. A javaslatokhoz, és a 

leggyakoribb alkalmazásokhoz igazodva az elemek kezdeti geometriáját minden esetben a 

vizsgált elrendezés első sajátalakjával egyenértékű alaknak választottam meg. A tökéletlenség 

mértékét pedig a felső övközéppont legnagyobb oldalirányú eltolódásának megadásával 

definiáltam, melynek értéke a szerkezeti elem L hosszának ezredrésze volt (L/1000). Az anyagi 

imperfekció modelljének megválasztásakor különbséget tettem a hegesztett és melegen 

hengerelt szelvények között, hiszen azok eltérő gyártási folyamatából adódóan a valós 

elemekben ébredő maradó feszültségek is alapvetően különböznek. Az alkalmazott, szintén a 

nemzetközi irodalomhoz igazodóan választott anyagi imperfekciós modelleket, vagyis a 

feszültségek eloszlását és mértékét a 10. ábra mutatja. 

 

10. ábra: A maradó feszültségek modelljei hegesztett és melegen hengerelt szelvényekhez 

A modellezett szerkezeti elemek végeselemes hálóját az alábbi szempontok alapján 

definiáltam: 

- a keresztmetszet menti végeselem osztást úgy választottam meg, hogy a maradó 

feszültségek eloszlása megfelelően modellezhető legyen; 

- a hossz mentén a rúd hosszától függő felosztást alkalmaztam, előzetes 

vizsgálatok eredményei alapján úgy megválasztva, hogy a végeselemes háló 

kétszeres sűrítése sem okozott 1%-nál nagyobb változást a számítás 

végeredményében;  

- a modellt felépítő algoritmusba egy további ellenőrzést is beépítettem, mely 

túlságosan hosszú végeselemek kialakulása esetén a hálót a felosztás sűrítésével 

javítja. A végeselemek oldalaira 1:7 arányú felső korlátozást alkalmaztam. 
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A szerkezeti elemek anyagi viselkedését lineárisan rugalmas - tökéletesen képlékeny 

anyagmodellel vettem figyelembe, szabványos karakterisztikus folyáshatárhoz tartozó platóval. 

Vizsgálataimban a szerkezeti elemek modellezésénél S235 jelű acélanyagot használtam. 

3.1.2. A  numerikus  modell  eredményei 

A 3.1.1 pontban részletezett végeselemes modell különböző megtámasztású és 

teherelrendezésű szerkezeti elemek numerikus szimulációjára alkalmazható, mely elemek 

hossza, illetve keresztmetszeti jellemzői paraméteresen megadhatók. A szimulációk során a 

geometria felépítését követően a számítás három lépésben történt: 

1. számítási lépés: lineárisan rugalmas analízis 

- az analízis során kapott deformációs alak alapján ellenőriztem az alkalmazott 

megtámasztási viszonyok, illetve terhelések működésének megfelelőségét; 

- a numerikus modellel kapott feszültségek eloszlását és értékét összevetettem 

elméleti megoldásokkal. 

2. számítási lépés: rugalmas stabilitási analízis 

- az analízis eredményeként meghatároztam a vizsgált elrendezések jellemző első 

sajátalakját, illetve a hozzá tartozó sajátértéket; 

- a kapott sajátalakokat és a sajátérték alapján számítható rugalmas kritikus 

terhek értékét összevetettem elméleti megoldások vagy más végeselemes 

számítások eredményeivel; 

- a rugalmas stabilitási analízissel meghatározott sajátalakot felhasználva, annak 

skálázásával definiáltam a vizsgált szerkezeti elem geometriai imperfekcióját. 

3. számítási lépés: nemlineáris analízis 

- a nemlineáris analíziseket a geometriai és anyagi imperfekciók alkalmazásával, 

illetve az anyag nemlineáris viselkedésének megadásával végeztem el; 

- a GMNI analízisek eredményeként meghatároztam a vizsgált szerkezeti elemek 

tönkremenetelhez tartozó ellenállását. 
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A lineárisan rugalmas számítás, illetve a rugalmas stabilitási analízis eredményeinek 

ellenőrzésére mutat példát a 11. ábra, melyen különböző elrendezésű, melegen hengerelt IPE 

500 szelvényű, és λz = 2,0 karcsúságú szerkezeti elemek vizsgálatait tüntettem fel.  

 

11. ábra: Az alkalmazott numerikus modell eredményeinek ellenőrzése 

A kísérleti programban szerepelt elemek esetén megállapítottam, hogy a szimulációk során 

kigyűjtött rugalmas feszültségek minden esetben jól közelítették az elméleti összefüggésekkel 

számított értékeket, az eltérések 1-2%-on belül voltak. A rugalmas stabilitási analízis 

eredményeinek vizsgálata pedig azt mutatta, hogy a numerikus modellel kapott sajátértékek kis 

mértékben alacsonyabbak az elméleti összefüggésekkel számítható értékeknél, mely különbség 

a héjelemes modellnél figyelembe vett nyírási torzulás hatásából adódik. Az ebből származó 3-

4%-os eltérést elfogadhatónak találtam. Azoknál az elrendezéseknél, melyek kritikus terhének 

meghatározására nem áll rendelkezésre elméleti megoldás, a sajátalakokat és sajátértékeket 

ConSteel [61] végeselemes programban felépített rúdelemes modell eredményeivel 

hasonlítottam össze. A két szoftverrel meghatározott első sajátértékek legnagyobb különbsége 

3-4%-ra adódott, melyet szintén elfogadható eltérésnek találtam. 

A szimulációk utolsó lépése a nemlineáris analízis végrehajtása volt. A geometriai 

imperfekció és a maradó feszültségek definiálását, illetve az esetleges gerincmerevítések 

megszüntetését követően a modellen elhelyezett terhek arányos növelésével, vagyis erővezérelt 

jellegű terheléssel kereste a szoftver azt a teherszintet, ahol a számítás már nem konvergált. 
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Vizsgálataimban az utolsó konvergens lépéshez tartozó teherintenzitást tekintettem a vizsgált 

elem teherbírásának. A numerikus szimuláció során meghatározott viselkedésre mutat példát a 

12. ábra bal oldala, az előzőekben már szerepelt, melegen hengerelt IPE 500 szelvényű, λz = 

2,0 karcsúságú, hajlított szerkezeti elem esetére. Az ábrázolt görbét kirajzoló, egyes számítási 

lépésekhez tartozó értékpárokat az elemen aktuálisan alkalmazott hajlítónyomatéki terhek adják 

a hozzájuk tartozó legnagyobb oldalirányú eltolódás függvényében. A szerkezeti elem hosszát 

változtatva meghatároztam a vizsgálati programban kiválasztott szelvényekhez tartozó 

teherbírási görbéket. Erre mutat példát a 12. ábra jobb oldala, melyen IPE 500 szelvényű, 

különböző teherelrendezésű, hajlított elemek eredményeit tüntettem fel. A görbéket a (3) és (4) 

egyenletekkel definiált LTλ - χLT összefüggésben ábrázoltam. 

 

12. ábra: IPE 500 szelvényű, hajlított elemek numerikus szimulációinak eredményei 

3.1.3. A  numerikus  szimulációk  eredményeinek  ellenőrzése 

Kutatási munkám során nem készültek saját, valós kísérletek, így a 3.1.1 pontban 

részletezett numerikus modell megfelelőségét, pontosságát a nemzetközi irodalomból 

összegyűjtött teherbírási eredmények alapján ellenőriztem. A vizsgálatok során különböző 

elrendezésű hajlított és nyomott-hajlított szerkezeti elemek ANSYS szoftverrel meghatározott 

teherbírási görbéit hasonlítottam össze más kutatók által publikált görbékkel. Ezek között 

szerepeltek numerikus szimulációkkal, illetve valós kísérletekkel kapott eredmények is. A saját, 

és a szakirodalomból gyűjtött teherbírási görbék összehasonlítására mutatnak példát a 13., 14. 

és 15. ábrák. A hajlított elemek eredményeit részletesen kiértékelő táblázatokat az 1. 

függelékben gyűjtöttem össze. 
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13. ábra: Hajlított referencia elemek numerikus kifordulási görbéi 

A 13. ábra különböző szelvényű, egyszerű hajlított referencia elemek eredményeit foglalja 

össze. A diagramokon ’ANSYS’ megjelöléssel tüntettem fel az elvégzett saját numerikus 

szimulációk eredményeit. Emellett ábrázoltam a Boissonnade és Somja kifordulási 

érzékenységvizsgálatait összefoglaló [62] irodalomban, Taras [41] disszertációjában, illetve 

Simões da Silva és m. társainak szabványértékelési [37] munkájában található teherbírási 

görbéket. Az eredmények értékelésével megállapítottam, hogy az ANSYS szimulációkkal 

kapott értékek Taras görbéihez képest ± 1-2%, Boissonnade görbéihez képest pedig - 1-3% 

legnagyobb eltérést adtak. Simões da Silva számításai azonban minden esetben 3-4%-kal 

magasabb teherbírást eredményeztek. 

 

14. ábra: Különböző elrendezésű hajlított elemek numerikus kifordulási görbéi 

A referencia elemekéhez hasonló módon vizsgáltam az eltérő elrendezésű hajlított 

szerkezeti elemek numerikus kifordulási görbéit is, erre mutatnak példát a 14. ábra diagramjai. 

A különböző terhelésű elemek vizsgálatai azt mutatták, hogy a saját numerikus szimulációk 
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eredményei nagyon jól, ± 1-2%-os eltéréssel illeszkednek Taras [41] irodalomban publikált 

görbéihez. Legnagyobb eltérést a „Koncentrált erő” elrendezés esetén, kis karcsúsági 

tartományban tapasztaltam, ahol a különbségek egyes esetekben - 4-5%-ra adódtak. Ezen kívül 

az ANSYS szimulációkkal kapott értékek Boissonnade [62] eredményeihez képest - 1-2%, míg 

Simões da Silva [37] irodalomban található görbéihez képest - 2-3%-os eltérést mutattak. 

 

15. ábra: Különböző elrendezésű nyomott-hajlított elemek saját teherbírási görbéinek 

összehasonlítása Simões da Silva és m. társainak eredményeivel 

A nyomott-hajlított szerkezeti elemek numerikus eredményeinek ellenőrzésére Simões da 

Silva bocsátotta rendelkezésemre azt az adatbázist, mely a hasonló témával foglalkozó 

munkájukhoz kutatótársaival előállított Nb,Rd - Mb,Rd görbéket tartalmazza. Ezeket a kapott 

eredményeket közös diagramokon ábrázoltam a saját numerikus szimulációkkal meghatározott 

teherbírási értékekkel, melyre példát az 15. ábra diagramjai mutatnak. A különböző szelvényű, 

karcsúságú és terhelésű szerkezeti elemek görbéit összevetve megállapítottam, hogy a saját 

teherbírási értékek átlagosan 2-3%-kal alacsonyabbra adódtak Simões da Silva és m. társainak 

eredményeinél. A legnagyobb eltérést kis karcsúságú, dominánsan hajlított szerkezeti elemek 

esetén kaptam, melynek értéke kb. - 7% volt. Ez a különbség azonban a normálerő hatásának, 

illetve a szerkezeti elemek karcsúságának növelésével csökkent. 

A különböző terhelésű szerkezeti elemek ANSYS szimulációkkal előállított, illetve 

nemzetközi szakirodalomból összegyűjtött teherbírási görbéinek eltéréseiről számszerű 

értékelést készítettem, melyet a 2. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban elkülönítve 

szerepelnek a hajlított referencia elemek, a különböző elrendezésű hajlított elemek, illetve a 

nyomott-hajlított elemek eredményei. A fejezetben szerepelt kutatási munkák esetén 
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összefoglalva adtam meg a görbék átlagos és legnagyobb eltéréseit, melyek részletesebben, a 

vizsgált esetekre lebontva megtalálhatók az 1. függelékben. 

 

2. táblázat: ANSYS numerikus szimulációk eredményeinek eltérése irodalmi értékektől 

A saját és nemzetközi irodalomból összegyűjtött teherbírási görbék vizsgálatából 

megállapítottam, hogy a 3.1.1 pontban részletezett ANSYS numerikus modell eredményei 

elfogadható mértékben térnek el más kutatók eredményeitől. Vagyis a modell megfelelően 

működik, és alkalmas a kutatási munkához szükséges eredmények előállításához. 

A szabványügyi bizottság korábbi ülésein elhangzott az az indítvány, miszerint készüljön 

olyan egységes adatbázis a különböző elrendezésű szerkezeti elemek teherbírásaival, mely a 

kutatók jóváhagyásával a további kalibrációs munkák alapját képezi. Ilyen jellegű adatbázis ez 

idáig nem készült, így a kutatások saját numerikus eredményeket használnak fel. Referencia 

értékek hiányában pedig az is vitatható, hogy melyik numerikus modell eredményei a 

pontosabbak. A fenti indokok alapján, illetve mivel a fejezetben áttekintett teherbírási görbék 

eltérései nem voltak jelentősek, a továbbiakban a saját numerikus eredményeimet tekintem 

pontos, referencia értékeknek. A további fejezetekben a különböző tervezési eljárások 

értékelését is ezen eredmények alapján fogom elvégezni. 

3.2. AZ  AYRTON-PERRY-FORMULA  KALIBRÁCIÓJA  

Az új stabilitásvizsgálati eljárás kutatásához az Ayrton-Perry-formulát választottam alapul, 

mely a korábbi tapasztalatok alapján előnyösen alkalmazható, a levezetések során elhanyagolt 

hatások miatt azonban elméleti felírása mindenképpen kalibrációra szorul. A hajlított elemekre 

vonatkozó, 2.2.3 pontban bemutatott összefüggések valós viselkedésre történő illesztését 

megfelelően széleskörű, reprezentatív numerikus kísérleti program eredményei alapján 

NM elemek

Boissonnade 
és Somja

Taras
da Silva és 
m. társai

Boissonnade 
és Somja

Taras
da Silva és 
m. társai

da Silva és m. társai

Átlag - 1-3% ± 1-2% - 3-4% - 1-2% ± 1-2% - 2-3% - 2-3%

MAX - 5% - 4% - 5% - 4% - 5% - 5% - 7%

Hajlított elemek referencia modellje Különböző elrendezésű hajlított elemek
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vizsgáltam, majd elvégeztem azok determinisztikus kalibrációját. Mivel az elméleti levezetés 

kizárólag a referencia elemre érvényes, jelen fejezetben is csak ezen elrendezések szerepelnek. 

A hajlított szerkezeti elemek referencia elrendezése tehát azon állandó keresztmetszetű, 

kétszeresen szimmetrikus I szelvényű elemeket jelenti, melyek kezdeti geometriai 

tökéletlenséggel rendelkeznek, mindkét végükön villás megtámasztásúak, és konstans 

igénybevétel-eloszlást okozó, erős tengely körüli My,Ed hajlítónyomatékkal terheltek. Ezt az 

elrendezést, illetve az alkalmazott geometriai és anyagi imperfekciók jellegét mutatja a 16. ábra. 

 

16. ábra: A hajlított szerkezeti elemek referencia elrendezése, geometriai és anyagi 

imperfekciós modellje 

3.2.1. Numerikus  kísérleti  program  a  hajlított  referencia  elemekhez 

A determinisztikus kalibráció alapjául szolgáló adatbázist ANSYS szoftverrel végrehajtott 

GMNI analízisek eredményeiből állítottam össze, mely számításokhoz a 3.1 pontban 

részletezett numerikus modellt alkalmaztam. A numerikus teszt programban szerepeltek 

melegen hengerelt, illetve hegesztett elemek, mely csoportokon belül vizsgáltam 20 különböző 

1. és 2. osztályú, illetve 15 különböző 3. keresztmetszeti osztályba tartozó, kétszeresen 

szimmetrikus I szelvényt, ahogy azt a 3. táblázatban összefoglaltam.  

 

3. táblázat: A hajlított elemek vizsgálati programjában szerepelt szelvények 
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Az 1. és 2. keresztmetszeti osztályba tartozó melegen hengerelt szelvényeket a [63] 

katalógus szerinti szabványos európai acélszelvények közül választottam, míg a hegesztett 

szelvényeket ezekkel egyenértékű - azonos befoglaló méretű, és azonos lemezvastagságú - 

keresztmetszetekkel definiáltam. Az alkalmazott 1-2. osztályú szelvényeket a 4. táblázat 

mutatja. 

 

4. táblázat: A vizsgálatokban alkalmazott 1-2. osztályú szelvények megjelölése 

A [63] katalógusban szereplő szelvények szinte mindegyike 1-2. keresztmetszeti osztályba 

tartozik. Ezért a 3. osztályú szelvények esetén saját szelvény geometriákat határoztam meg, 

hogy megfelelő számú keresztmetszetet tudjak vizsgálni. Ezek között szerepeltek olyan 

kialakítások, melyeknél az EC3-1-1 szerinti, tiszta hajlításra történő besorolás alapján csak a 

gerinc-, csak az öv- vagy egyidejűleg a gerinc- és övlemezek is 3. osztályba sorolandók. Ezen 

egyedi geometriák jellemzőit az 5. táblázatban foglaltam össze, ahol a szelvények a 

továbbiakban hivatkozott megnevezéssel szerepelnek.  

 

↓ folyt. 

Szelvény típusa IPE HEA HEAA HEB HEM

200 200 100 300 300

400 450 550 450 450

500 600 700 600 600

600 900 900 900 900

Szelvény 
megjelölése

1-2. osztályú szelvények

G3-1 400 55 4,1 5,7 7 1 3 3

G3-2 1000 300 11,5 21 27 1 3 3

G3-3 1100 300 12 15,5 27 2 3 3

G3-4 900 300 10 25 30 1 3 3

G3-5 1100 310 12 25 27 1 3 3

Gerincvas-
tagság 'tw' 

(mm)

Szelvény 
megnevezése

Keresztmetszeti jellemzők Keresztmetszet osztályozása

Övvastagság 
'tf' (mm)

Lekerekítési 
sugár 'r' 

(mm)

Öv 
osztálya

Gerinc 
osztálya

Km. 
osztálya

Magasság 'h' 
(mm)

Szélesség 'b' 
(mm)
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5. táblázat: A vizsgálatokban alkalmazott 3. osztályú szelvények és jellemzőik 

Az előzőek alapján a numerikus kísérleti programhoz 70db keresztmetszetet választottam. 

Ezek mindegyikével 18 különböző hosszúságú szerkezeti elem modelljét építettem fel, ahol az 

L hosszúságok a zλ  kihajláshoz tartozó viszonyított karcsúság előre felvett értékeihez tartoztak. 

A kísérleti programban, a viselkedés megfelelően széles körének lefedése érdekében a zλ  

karcsúságok 0,2 és 3,6 értékek között változtak. Így a kísérleti program során összesen 1260db 

hajlított referencia elem GMNI analízisét végeztem el. 

3.2.2. A  modellkísérletek  eredményei 

A numerikus szimulációk eredményeként meghatároztam a vizsgálati programban szereplő 

hajlított elemek Mb,Rd kifordulási ellenállását, mely teherbírásokból visszaszámítottam a χLT 

kifordulási csökkentő tényezők értékét: 

 1-2. km. osztály: ,

,

b Rd
LT

pl y y

M

W f
χ =

⋅
 3. km. osztály: ,

,

b Rd
LT

el y y

M

W f
χ =

⋅
  (26) 

Ehhez szükséges volt ismerni az adott szelvények erős tengely körüli hajlításához tartozó 

Wy keresztmetszeti modulusok értékét. Mivel az Ayrton-Perry-formula összefüggései rugalmas 

viselkedést írnak le, a levezetett egyenletekben minden esetben a keresztmetszeti modulus 

Ö3-1 500 350 10,2 16 21 3 1 3

Ö3-2 290 300 8,5 14 27 3 1 3

Ö3-3 870 600 15 15 30 3 1 3

Ö3-4 450 300 14 14 27 3 1 3

Ö3-5 620 600 21 25 27 3 1 3

GÖ3-1 600 200 5,6 8,5 12 3 3 3

GÖ3-2 1200 300 13 12 27 3 3 3

GÖ3-3 700 300 7,5 10,5 27 3 3 3

GÖ3-4 600 300 6 10 12 3 3 3

GÖ3-5 800 500 8 20 20 3 3 3

Gerincvas-
tagság 'tw' 

(mm)

Szelvény 
megnevezése

Keresztmetszeti jellemzők Keresztmetszet osztályozása

Övvastagság 
'tf' (mm)

Lekerekítési 
sugár 'r' 

(mm)

Öv 
osztálya

Gerinc 
osztálya

Km. 
osztálya

Magasság 'h' 
(mm)

Szélesség 'b' 
(mm)
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rugalmas értéke szerepel. Ahhoz azonban, hogy az összefüggések alkalmasak legyenek a valós 

viselkedés pontosabban követésére, a számításaimban már a keresztmetszet osztályának 

megfelelő értéket vettem figyelembe, vagyis 1. és 2. osztályú szelvény esetén a képlékeny 

(Wpl,y), 3. osztályú szelvény esetén pedig a rugalmas (Wel,y) viselkedéshez tartozóan 

számítottam. Ez a kijelentés igaz lesz minden, a további számításokban előforduló 

keresztmetszeti modulus értékére.  

A modellkísérletek eredményei alapján számított kifordulási csökkentő tényezők értékét a 

kifordulási viszonyított karcsúság függvényében diagramokon ábrázoltam minden vizsgált 

elrendezés mellett. Ehhez az egyes vizsgálati elrendezésekhez tartozó LTλ  viszonyított 

karcsúságokat a (27) egyenlet szerint számítottam: 

 1-2. km. osztály: ,pl y y
LT

cr

W f

M
λ

⋅
=  3. km. osztály: ,el y y

LT

cr

W f

M
λ

⋅
=  (27) 

Az így kapott kifordulási görbékre mutatnak példát a 17. ábra diagramjai különböző 

szelvények esetére. 

 

17. ábra: Kifordulási görbék a hajlított szerkezeti elemek numerikus analízise alapján 
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3.2.3. A  formula  kalibrációs  lehetőségeinek  vizsgálata 

A numerikus szimulációk eredményeként kapott Mb,Rd kifordulási ellenállásokból 

visszaszámítottam az 2.2.3 pontban részletezett Ayrton-Perry-típusú összefüggések egyes 

tényezőit, és azokat különböző szempontok szerint vizsgáltam. Ezen elemzésekkel célom volt 

megtalálni a kalibráció szempontjából legelőnyösebb paramétert, illetve kiválasztani a változók 

között azt a kapcsolatot, mely alapjául szolgálhat a kalibrációs összefüggés felírásának. Jelen 

fejezetben a vizsgált változóknak és kapcsolatoknak csak egy részét mutatom be, a 

szelvényjellemzők szélesebb tartományának elemzésére készített diagramsorozatot a 2. 

függelékben gyűjtöttem össze. 

3.2.3.1. Az  általánosított  imperfekciós  tényező 

Az EC3-1-1 kihajlás- és kifordulásvizsgálati módszerei, illetve Taras és Unterweger 

szabványmódosítási javaslata is olyan megoldást alkalmaznak, amely az Ayrton-Perry-formula 

ηLT általánosított imperfekciós tényezőjére ad kísérleti eredmények alapján felvett összefüggést. 

Ez az összefüggés például az EC3-1-1 6.3.2.2 fejezetében foglalt „Általános” módszernél: 

 ( )0, 2LTLT LTη α λ= ⋅ −   (28) 

ahol αLT a vizsgált szerkezeti elem szelvényének besorolásától függő kifordulási alakhiba 

tényező. Ezzel kapcsolatban vizsgáltam, hogy mennyire előnyös az általánosított imperfekciós 

tényezőt választani a kalibráció alapjául, hogyan írható fel a vonatkozó szerkezeti elem 

jellemzőinek függvényében, illetve alkalmas-e az EC3-1-1 szerinti, LTλ  értékétől lineárisan 

függő formula a változatos kifordulási viselkedés követésére. 

A kifordulási viselkedést nagymértékben befolyásoló keresztmetszeti jellemzők és az ηLT 

tényező kapcsolatának vizsgálataira mutatnak példát a 18. és 19. ábrák. 

Elsőként azt vizsgáltam, hogy milyen kapcsolat található az általánosított imperfekciós 

tényező, illetve a keresztmetszetek magasság/szélesség (h/b) aránya között. Az összefüggés 

megismerése mellett ezzel célom volt az is, hogy az eredmények alapján értékeljem az EC3-1-

1 azon megoldását, mely a h/b paramétertől teszi függővé a figyelembe veendő alakhiba 

tényező meghatározását. Ezen vizsgálathoz a 18. ábrán látható elrendezésekben ábrázoltam az 

ηLT értékeket a h/b arányok függvényében. 
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18. ábra: Az imperfekciós tényező értékei a szelvény (h/b) magasság/szélesség arányának 

függvényében 

A 18. ábrán bemutatott diagramok 1-2. illetve 3. osztályú melegen hengerelt szelvényekhez 

tartoznak. Egy adott h/b érték felett (vagyis egy szelvény esetén) 4 jelölés látható, mely 4 

különböző zλ  karcsúságú elem imperfekciós tényezőjének értékét jelöli. Ezt mindkét 

diagramon 12-12 szelvényhez tartozóan ugyanúgy ábrázoltam. Az ábrákon továbbá szaggatott 

függőleges vonallal jelöltem az EC3-1-1 szerinti csoportosítás határát. A diagramok alapján azt 

lehet megállapítani, hogy egy adott karcsúság esetén is nagymértékben változik az imperfekciós 

tényező értéke a különböző magasság/szélesség arányú szelvényekhez tartozóan, ugyanakkor 

az arány növekedésével az ηLT értéke is növekvő tendenciát követ.  

Hasonló megállapítás tehető, ha a magasság/övvastagság (h/tf) aránytól való függést 

vizsgáljuk. Ebben az esetben is nagy különbségeket mutat az imperfekciós tényezők értéke az 

egyes vizsgált szelvények h/tf arányától függően.  

Abban az esetben, ha figyelembe vesszük a szabvány szerinti csoportosítást az látható, 

hogy az egyes csoportok széles tartományban változó viselkedést fednek le, mely ηLT 

értéktartományok között átfedést is találunk. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a h/b = 2,0 

nem tűnik megfelelő határnak, ha az ηLT imperfekciós tényezőre vonatkozóan kívánunk 

szelvénycsoportokat meghatározni.  

A kifordulási csökkentő tényező, így a stabilitási görbék által számítható kifordulási 

ellenállás értéke is alapvetően függ a szerkezeti elem kifordulási viszonyított karcsúságától. 

Ezért vizsgáltam a modellkísérletek során alkalmazott szelvényekre kapott eredmények és a 

LTλ  karcsúság kapcsolatát. Az egyes szelvényekhez tartozó imperfekciós tényezők értékeit 
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mutatja a 19. ábra a viszonyított karcsúság függvényében. A két diagramon a szabvány szerint 

azonos csoportba tartozó melegen hengerelt szelvények, illetve hegesztett keresztmetszetek 

eredményeit tüntettem fel. Ezen görbék mellett folytonos fekete vonallal ábrázoltam azt a 

kalibrációs összefüggést, melyet a szabvány ad a feltüntetett numerikus eredmények 

helyettesítésére. 

 

19. ábra: Az imperfekciós tényező értékei a kifordulási viszonyított karcsúság függvényében 

A 19. ábra diagramjain látható, hogy a feltüntetett numerikus eredmények változatos 

viselkedést mutatnak, ugyanakkor minden szelvény esetén hasonló tendencia figyelhető meg. 

Ezen görbék azonban nem közelíthetők megfelelően egyetlen egyenessel, az ábrázolt 

eredmények lineáris összefüggéssel történő helyettesítése lényeges elhanyagolást eredményez. 

A vizsgálataim alapján tehát megállapítható, hogy a szabványos görbe nem illeszkedik 

megfelelően a numerikus szimulációkkal kapott viselkedésekhez, nem képviseli megfelelően a 

hozzá tartozó eredmények széles tartományát. 

3.2.3.2. A  geometriai  imperfekció  amplitúdója 

Az Ayrton-Perry-formula 2.2.3 pontban bemutatott levezetésének nagyon fontos új 

eredménye az ηLT általánosított imperfekciós tényező (6) egyenlet szerinti elméleti felírása. Ez 

az értelmezés kapcsolatot teremt a vizsgált hajlított elem imperfekció komponensei és az elem 

teherbírása között, mely többlet információ tervezési eljárásban való felhasználása a viselkedés 

pontosabb követését teheti lehetővé. Ezért az ηLT imperfekciós tényező felírását változatlanul 

hagyva, az Ayrton-Perry-formula összefüggésein eggyel továbblépve vizsgáltam a kezdeti 
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görbeség és a kezdeti elcsavarodás imperfekciók v0 illetve φ0 amplitúdóit, mint lehetséges 

kalibrációs paramétereket.  

A vizsgált szerkezeti elemek imperfekció komponensei között kapcsolatot teremt az 

elméleti levezetés során tett (1) megkötés, mely szerint a kezdeti alak legyen a hajlított elem 

első sajátalakjával egyenértékű. Ennek megfelelően a v0 és φ0 amplitúdók között egyértelmű az 

összefüggés, azok egymásból átszámíthatók, így közülük csak a numerikus eredményekből 

visszaszámított v0 értékeket vizsgáltam. Erre mutatnak példát a 20. ábra diagramjai az 

imperfekciós tényezőre vonatkozó vizsgálatokhoz hasonló elrendezésben. Az ábra a 

szimulációs programban szerepelt 1-2. osztályú hegesztett szelvények visszaszámított v0 

értékeit mutatja, bal oldalon a keresztmetszetek h/b arányának függvényében, jobb oldalon 

pedig a h/tf jellemző szerint. A diagramokon az ηLT tényezőre vonatkozó vizsgálatokhoz 

hasonlóan 4 különböző zλ  karcsúsághoz tartozóan tüntettem fel az eredményeket. 

 

20. ábra: A v0 amplitúdó értékei a szelvény h/b és h/tf arányainak függvényében 

A 20. ábra diagramjai alapján látható, hogy a kezdeti görbeség imperfekció amplitúdója 

igen eltérő értékeket mutat az egyes szelvényekhez tartozóan, a visszaszámított eredmények 

széles tartományban mozognak. Ugyanakkor határozott trend sem állapítható meg sem a h/b, 

sem a h/tf arányok szerinti ábrázolás esetén. Emiatt kijelenthető, hogy a v0 amplitúdókra 

vonatkozóan nem lehet előnyös kalibrációs összefüggéseket felírni a szelvények geometriája 

alapján. Hasonló megállapítások tehetők melegen hengerelt, illetve 3. keresztmetszeti osztályú 

szelvények esetén is. 

A kezdeti görbeség komponens amplitúdójához hasonlóan vizsgáltam a teljes imperfekt 

alak legnagyobb oldalirányú eltolódását is, mint lehetséges kalibrációs paramétert. Ezt a vtot 
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értéket a szerkezeti elem keresztmetszeteinek felső övközéppontjához tartozó vonalon 

értelmeztem, a geometriailag tökéletlen elem ezen görbe vonalát leíró függvény 

amplitúdójaként. Az imperfekció komponensek amplitúdóinak viszonyát illusztrálja a 21. ábra.  

 

21. ábra: Az imperfekció komponensek amplitúdóinak értelmezése 

A vtot értékeket a numerikus szimulációkból visszaszámított v0 és φ0 amplitúdók 

függvényében számítottam, mely kis elmozdulások esetén: 

 0 0 2
f

tot

h t
v v ϕ

−
= + ⋅   (29) 

Az általánosított imperfekciós tényezőhöz hasonlóan az imperfekció amplitúdók 

kifordulási viszonyított karcsúsággal való kapcsolatát is vizsgáltam. Erre mutatnak példát a 22. 

ábra diagramjai. Az ábra bal oldalán a v0 értékeket, jobb oldalán pedig a vtot amplitúdókat 

tüntettem fel a LTλ  viszonyított karcsúság függvényében. Az itt bemutatott eredmények 1-2. 

osztályú, melegen hengerelt szelvényekhez tartoznak.  

 

22. ábra: A v0 és vtot imperfekció amplitúdók értékei a kifordulási viszonyított karcsúság 

függvényében 
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A 22. ábra diagramjai alapján a jelentősen különböző geometriájú szelvények esetén is 

határozott trend figyelhető meg az amplitúdó értékek és a szerkezeti elem karcsúságának 

kapcsolatában. Látható, hogy a közepes karcsúsági tartományon a viszonylag magasabb értékek 

a kis és nagy karcsúságok felé csökkenő tendenciát mutatnak. Ugyanakkor a görbék még itt is 

széles tartományon helyezkednek el, vagyis ez a kapcsolat sem jelent megfelelő alapot a 

kalibrációhoz.  

Vizsgálataimat folytatva az elemhossz/teljes oldalirányú eltolódás (L/vtot) arányt 

tekintettem, mint lehetséges kalibrációs változót. Ezen értékeket számítottam a numerikus 

szimulációk eredményei alapján, majd diagramokon ábrázoltam. Erre mutat példákat a 23. ábra, 

melyen az arányokat a LTλ  viszonyított karcsúság függvényében tüntettem fel. Az ábra bal 

oldala 1-2. osztályú melegen hengerelt szelvényekhez, jobb oldala pedig hegesztett 

szelvényekhez tartozik. 

 

23. ábra: Az L/vtot értékek a kifordulási viszonyított karcsúság függvényében 

Az L/vtot arányokhoz tartozó diagramok azt mutatják, hogy a numerikus szimulációkból 

visszaszámított görbék nagyon hasonló trendet követnek, miszerint a közepes karcsúságokhoz 

tartozó alacsonyabb értékek mind a kisebb, mind pedig a nagyobb karcsúsági tartományok felé 

növekednek. Emellett az is látható, hogy a legkülönbözőbb szelvényekhez tartozó eredmények 

is viszonylag együtt mozognak, a számítások jól körülhatárolható görbesereget adnak. A 

vizsgálatok alapján tehát megállapítottam, hogy az L/vtot arányok és a LTλ  kifordulási 

viszonyított karcsúság kapcsolata megfelelő alapjául szolgálhat az elméleti Ayrton-Perry-

formula kalibrációjának. 
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3.3. ÚJ  ELJÁRÁS  A  HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEKRE 

Az Ayrton-Perry-formula kalibrációs lehetőségeinek vizsgálatai során megállapítottam, 

hogy az ηLT imperfekciós tényező (6) egyenlet szerinti, elméleti levezetésből kapott felírása 

rendkívül előnyös, valós fizikai tartalommal rendelkezik. Az összefüggésben szereplő 

keresztmetszeti jellemzőkön keresztül ugyanis a formula alkalmas az egyes szelvényekhez 

tartozó viselkedések egyedi követésére. Ezért előnytelennek találtam azt a megoldást, mely az 

EC3-1-1 szabvány alkalmazása szerint egyetlen kalibrációs függvénnyel helyettesíti a 

különböző szelvényű elemekhez tartozó, numerikus szimulációkból visszaszámítható görbéket. 

Az elméleti formula jelentése tehát olyan előnnyel rendelkezik a kifordulási ellenállás 

számítása szempontjából, melyet mindenképpen figyelembe kell venni. Ezért a kalibráció során 

az imperfekciós tényező felírását változatlanul hagytam. 

Vizsgálataim eredményeként az Ayrton-Perry-formula összefüggéseiben szereplő 

geometriai imperfekciókat választottam a kalibráció alap paraméterének, és végül az L/vtot 

(elemhossz/felső övközéppont maximális oldalirányú eltolódása) arányokra írtam fel 

kalibrációs összefüggéseket. A formula illesztésének előkészítéséhez ezeket az imperfekció 

mértékét jellemző értékeket visszaszámítottam a numerikus teherbírási eredményekből, majd a 

24-27. ábrákon látható módon a LTλ  kifordulási viszonyított karcsúság függvényében 

ábrázoltam azokat. A 24-27. ábrák diagramjai mutatják rendre az 1-2. keresztmetszeti osztályba 

tartozó melegen hengerelt, hegesztett, illetve 3. osztályú melegen hengerelt és hegesztett 

szelvények eredményeit. A diagramokon egy színes görbe egy adott szelvényhez tartozó 

eredményeket jelöl. 

 

24. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbe az 1-2. osztályú melegen hengerelt szelvényekre 
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25. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbe az 1-2. osztályú hegesztett szelvényekre 

 

26. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbe a 3. osztályú melegen hengerelt szelvényekre 

 

27. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbe a 3. osztályú hegesztett szelvényekre 
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A 24-27. ábrák diagramjai alapján a kalibrációt úgy végeztem el, hogy a numerikus 

szimulációkból visszaszámított L/vtot eredményekre alsó burkológörbét illesztettem. Az 

imperfekció mértékét leíró függvények felvételekor arra törekedtem, hogy a gyakorlatban 

járatos, közepes karcsúsági tartományokon a lehető legpontosabb illeszkedést biztosítsam, míg 

a szélső tartományokban nagyobb eltéréseket engedtem meg. Ezek az engedmények azonban 

elfogadható hibát okoznak a végeredmény szempontjából, mivel a karcsúság növelése esetén 

külön vizsgálatok bizonyítják a geometriai imperfekció hatásának lényegi csökkenését ([64]), 

míg kis karcsúságok esetén a keresztmetszet képlékeny teherbírásának mértékadóvá válása 

miatt lesz kis szerepe az imperfekció mértékének.  

A 24-27. ábrák alapján az elméleti formula illesztésére a parabolikus összefüggések 

bizonyultak legalkalmasabbnak. Az idetartozó diagramokon a kalibrációs görbéket folytonos 

fekete vonallal tüntettem fel, melyek függvényes felírása a különböző szelvénycsoportokhoz 

tartozóan rendre: 

- 1-2. osztályú, melegen hengerelt szelvények esetére (24. ábra alapján): 

 ( )
2

500 1,1 380LT
tot

L

v
λ= ⋅ − +  (30) 

- 1-2. osztályú, hegesztett szelvények esetére (25. ábra alapján): 

 ( )
2

500 0,9 240LT
tot

L

v
λ= ⋅ − +  (31) 

- 3. osztályú, melegen hengerelt szelvények esetére (26. ábra alapján): 

 ( )
2

800 1,1 700LT
tot

L

v
λ= ⋅ − +   (32) 

- 3. osztályú, hegesztett szelvények esetére (27. ábra alapján): 

 ( )
2

1000 0,9 400LT
tot

L

v
λ= ⋅ − +   (33) 

Az ajánlott kalibrációs összefüggések alkalmazásával, illetve a hajlított elemek esetére 

levezetett, Ayrton-Perry-formula alapú kifordulási görbék (6)-(8) egyenleteinek 

felhasználásával már tudunk az egyes elemekre kifordulási ellenállást számítani. Így 

rendelkezésünkre áll egy új eljárás a hajlított referencia elemekre. A számításhoz továbbá 
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szükségesek az imperfekció komponensek amplitúdóira vonatkozó (1) és (29) összefüggések. 

Ezen új eljárás végrehajtásának lépéseit, gondolatmenetét mutatja a 28. ábra. 

 

28. ábra: Az új eljárás lépései egyszerű, hajlított referencia elemek kifordulásvizsgálatára 

Az új eljárásnak előnye, hogy egyszerű, tiszta, a kifordulási jelenségre levezetett elméleti 

háttérrel rendelkezik. Rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy felhasználja az elméleti 

levezetésből kapott imperfekciós tényező fizikai tartalmát, ezáltal a keresztmetszeti 

tulajdonságok figyelembe vételével szelvényenként egyedi teherbírási görbe számítható, ami a 

viselkedés pontosabb követését teszi lehetővé.  

A kalibrált Ayrton-Perry-formulával számított eredményekre mutatnak példát a 29. ábrán 

látható diagramok. A diagramokon a numerikus eredményeket színes folytonos vonallal, a 

hozzájuk tartozó számított kifordulási görbéket pedig szaggatott vonallal ábrázoltam. Az 

Ayrton-Perry-formula alapú eljárással kapott értékpárokat APF megjelöléssel láttam el. A 29. 

ábra diagramjain látható, hogy az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárással számított 
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kifordulási görbék jól illeszkednek a numerikus szimulációkkal kapott eredményekhez, a 

köztük lévő eltérések elfogadható mértékűek. Ezek alapján azt lehet megállapítani, hogy az új 

módszer megfelelően követi a különböző szelvényű hajlított elemek viselkedését, és alkalmas 

azok kifordulási ellenállásának meghatározására. 

 

 

 

29. ábra: Az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás eredményei 
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3.4. EKVIVALENS  GEOMETRIAI  IMPERFEKCIÓ 

A hajlított elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula 3.3 pontban bemutatott kalibrációja 

az L/vtot imperfekciós mértéket jellemző paraméterre épül. A javasolt összefüggésekkel 

számítható a geometriai imperfekció vtot kalibrált amplitúdója, melyet alkalmazva az Ayrton-

Perry-formula alapú értékelésben megkapjuk a vizsgált szerkezeti elem kifordulási ellenállását. 

Mivel az Ayrton-Perry-formula az elemek rugalmas vizsgálatát jelenti, ugyanazt a kifordulási 

ellenállást adja a szerkezetek rugalmas végeselemes analízise, ha a szerkezeti elemen a javasolt 

kalibrációs összefüggésekkel számítható vtot amplitúdóval modellezzük a kezdeti geometriai 

imperfekciót. Vagyis az általam javasolt kalibrációs összefüggések megadják a hajlított elemek 

ekvivalens geometriai imperfekciójának amplitúdóit. Az ajánlott amplitúdókat a 6. táblázatban 

foglaltam össze. 

 

6. táblázat: Ajánlás a hajlított elemek ekvivalens geometriai imperfekció amplitúdóira 

A szabvány már tartalmaz ilyen táblázatosan adott imperfekció amplitúdókat a nyomott 

elemekre vonatkozóan (lásd EC3-1-1 5.3.2 fejezete), hajlított elemekre adott hasonló megoldás 

azonban jelenleg is hiányzik a szabványból és a nemzetközi szakirodalomból is. Az EC3-1-1 

5.3.4 fejezetének (3) bekezdése annyiban tesz említést a hajlított elemek analíziséről, hogy 

kifordulásvizsgálat esetén a nyomott elemekre adott ekvivalens görbeség imperfekció 

alkalmazható az ott adott e0,d amplitúdó k = 0,5-szeres értékével. Ezen ajánlás megfelelősége 

azonban mindeddig nem igazolt. 

Az Ayrton-Perry-formula 3.3 pontban bemutatott kalibrációs összefüggései tehát 

hiánypótló javaslatot adnak hajlított elemek esetén az ekvivalens geometriai imperfekció 

megválasztásának korábban megoldás nélküli problémájára.  
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3.5. AZ  ÚJ,  APF  ALAPÚ  ELJÁRÁS  ÉRTÉKELÉSE 

A kalibrált Ayrton-Perry-formula pontosságát számszerűen is vizsgáltam, majd ezt 

összehasonlítottam a szabványban foglalt jelenlegi módszerek, illetve a Taras [41] munkájában 

ugyanazon elméleti megoldásra javasolt más kalibráció eredményeivel. Ennek célja egyrészt az 

egyes eljárások külön-külön történő értékelése volt, másrészt azok eredményeinek összevetése, 

elsősorban az új számítási módszer megfelelőségének igazolására. A vizsgálatokhoz a (34) 

egyenlet alapján számítottam az egyes eljárásokkal kapott Mb,Rd,elj. teherbírási eredmények 

százalékos eltérését a numerikus szimulációkkal kapott Mb,Rd,ANSYS ellenállásokhoz képest. 

 [ ] , , , , .

, ,

% 100b Rd ANSYS b Rd elj

b Rd ANSYS

M M
e

M

−
= ⋅   (34) 

A (34) felírás alapján negatív hibának minősül az az eset, ahol a számítási módszer a 

biztonság kárára téved, vagyis a vizsgált szerkezeti elemre magasabb teherbírási értéket becsül, 

mint a numerikus szimulációval kapott. Az értékeléshez számítottam ezen eltérések átlagát, 

szórását rendre a (35) és (36) egyenletek szerint, illetve meghatároztam a legnagyobb és 

legkisebb hibákat.  
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Az eljárások értékelését három fejezetben foglaltam össze. Az első pontban a szabványos 

eljárások, a másodikban a Taras által javasolt kalibráció eredményeit ismertetem és hasonlítom 

össze az általam kalibrált Ayrton-Perry-formulával kapott új eljárással. A harmadik pontban 

végül összefoglalom az értékelést.  

3.5.1. A  szabványos  módszerek  értékelése 

A szabványos módszerek vizsgálata során minden, a numerikus szimulációs programban 

szerepelt szerkezeti elemre meghatároztam az „Általános” és „Alternatív” módszerekkel 

becsülhető teherbírásokat, és számítottam azok (34) egyenlettel definiált hibáit. Ezen 
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eltéréseket a 7. táblázatban foglaltam össze az egyes szelvénycsoportokra kiértékelve. Az 

összehasonlíthatóságért a szabványos módszerek mellett feltüntettem az Ayrton-Perry-formula 

(APF) alapú eljárás eredményeit is. 

 

7. táblázat: A szabványos kifordulásvizsgálati módszerek és az APF eljárás százalékos hibái 

A 7. táblázatban és a továbbiakban is a következő rövidítéseket alkalmazom a vizsgált 

szelvénycsoportok megnevezésére vonatkozóan: 

- MH1-2  melegen hengerelt 1-2. keresztmetszeti osztályú szelvények; 

- HEG1-2 hegesztett 1-2. keresztmetszeti osztályú szelvények; 

- MH3   melegen hengerelt 3. keresztmetszeti osztályú szelvények; 

- HEG3 hegesztett 3. keresztmetszeti osztályú szelvények. 

Az eljárások pontosságának szemléletesebb bemutatásához diagramokon is ábrázoltam a 

vizsgált zλ  kihajlási viszonyított karcsúságokhoz tartozó átlagos hibaértékeket, mely 

diagramok közül az 1-2. osztályú szelvényekre vonatkozókat a 30. ábrán foglaltam össze. A 

módszerekkel számítható kifordulási görbék értékelésére mutat példát a 31. ábra, melyen két, a 

vizsgálati programban szerepelt szelvény esetét tüntettem fel. Az ábrákon lila és kék görbével 

jelöltem a szabványos „Általános” és „Alternatív” módszerek, míg piros görbével a numerikus 
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szimulációk eredményeit. Ezek mellett zöld görbével a 3.3 pontban javasolt, kalibrált Ayrton-

Perry-formulával kapott eljárás eredményeit is ábrázoltam. 

 

30. ábra: A szabványos módszerek és az APF eljárás átlagos hibaértékei 

 

31. ábra: A szabványos módszerek és az APF eljárás kifordulási görbéi 

A 7. táblázatban összefoglalt eredmények, illetve a 30. és 31. ábrák diagramjai alapján 

értékeltem a szabványos kifordulásvizsgálati eljárásokat. Vizsgálataim hasonló eredményekre 

vezettek, mint a 2.2.2 pontban már részletezett, Simões da Silva és m. társai [37] irodalomban 

összefoglalt munkája.  

Megállapításaim az EC3-1-1 6.3.2.2 fejezete szerinti „Általános” módszerre vonatkozóan: 

- A vizsgáltok alapján az „Általános” módszer biztonságosnak mondható, csak 

néhány esetben adott a numerikus szimuláció eredményénél magasabb ellenállást. 

- A hibák átlagértéke kisebb karcsúsági tartományokban 5-15% körüli, míg nagyobb 

karcsúsági tartományokban a 25-30%-ot is eléri. Ez a túlzott alulbecslés 

gazdaságtalan tervezést eredményezhet. 
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- A hibaértékek széles tartományon helyezkednek el, melyhez melegen hengerelt 

szelvények esetén 5-6%, míg hegesztett szelvényeknél 8-9% szórás tartozik. Ez a 

jelentős szórás az eljárás bizonytalanságát jellemzi. 

Megállapításaim az EC3-1-1 6.3.2.3 szerinti „Alternatív” módszerre vonatkozóan: 

- Az „Alternatív” módszer nem tekinthető biztonságosnak. A 7. táblázatban látható, 

hogy már az eltérések számított középértéke is negatívra adódott az MH1-2  

(-2,38%) és MH3 (-2,54%) szelvénycsoportok esetén. Ezt mutatja részletesebben a 

30. ábra bal oldali diagramja is, ahol MH1-2 szelvények esetén szinte a teljes 

vizsgált karcsúsági tartományon a biztonság kárára tévedő hibaátlagot kaptam. 

- A hibaértékek szórását tekintve az „Általános” módszerhez hasonló mértékű, 

melegen hengerelt szelvények esetén 4-5%-os, míg hegesztett szelvények esetén 

kb. 8%-os szórást kaptam. Ezek a szórásértékek jelentősek, ugyanakkor a [37] 

irodalommal ellentétben nem mutatnak lényeges eltérést a két szabványos módszer 

kiegyensúlyozottságának tekintetében. 

Összevetve az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás eredményeivel: 

- Az APF alapú eljárás sokkal kedvezőbbnek bizonyult, mint a jelenlegi szabványos 

kifordulásvizsgálati módszerek.  

- Az „Általános” módszerrel összevetve látható, hogy az eredmények kevésbé 

konzervatívak, ugyanakkor továbbra is biztonságosak. Ez gazdaságosabb tervezést 

tesz lehetővé. 

- A hibák szórása, illetve a hibaátlagokat kirajzoló görbék alapján az új eljárás 

pontossága sokkal egyenletesebb, mint a szabványos eljárásoké. A 3.3 pontban 

javasolt kalibrációval tehát a különböző szelvényű és karcsúságú elemek 

viselkedése jobban követhető, teherbírásuk pontosabban becsülhető. 
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3.5.2. Taras  kalibrációjának  értékelése 

A szabványos módszerekhez hasonlóan az Ayrton-Perry-formula Taras által javasolt 

kalibrációjának esetén is elkészítettem a numerikus szimulációk eredményeitől való eltérések 

számszerű értékelését, melyet a 8. táblázatban foglaltam össze. A pontosabb értékeléshez 

azonban az előzőektől eltérő módon a vizsgált zλ  karcsúságokat négy tartományra osztottam, 

és az eredményeket az egyes karcsúsági tartományokhoz tartozóan adtam meg. A négy 

tartomány a zömök ( zλ <0,8), a tartószerkezeti tervezésnél járatos kisebb (0,8< zλ <1,6) és 

nagyobb (1,6< zλ <2,6) karcsúságú, illetve a nagyon nagy (2,6< zλ ) karcsúságú elemeket 

jelentette. Taras ajánlása mellett itt is feltüntettem az általam javasolt kalibráció eredményeit. 

 

8. táblázat: A Taras-ajánlás és az új APF alapú eljárás százalékos hibái 

Hasonlóan a szabványos módszerekhez, itt is elkészítettem az átlagos hibaértékeket a zλ  

karcsúságok felett ábrázoló diagramokat, melyek közül az MH1-2 és HEG3 

szelvénytípusokhoz tartozókat a 32. ábrán gyűjtöttem össze. A számított és numerikus 

szimulációkkal kapott kifordulási görbék összehasonlítására a 33. ábra mutat példákat. A 
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diagramokon sárga görbével a Taras-ajánlás, zöld görbével pedig az új APF alapú eljárás 

eredményei szerepelnek. 

 

32. ábra: A Taras-ajánlás és az új APF eljárás átlagos hibaértékei 

 

33. ábra: A Taras-ajánlás és az új APF eljárás kifordulási görbéi 

A Taras által javasolt kalibrációt az itt bemutatott 8. táblázatban foglalt értékek, illetve a 

32. és 33. ábrák alapján értékeltem. Az eredményeket összevetettem a szabványos 

módszerekkel és az új APF alapú eljárással. Megállapításaim a következők: 

- Taras ajánlása, hasonlóan az új APF eljáráshoz, sokkal kedvezőbb tervezést tesz 

lehetővé, mint a szabványos módszerek. Ez látható a numerikus eredmények 

többnyire biztonságos, de nem túl konzervatív becsléséből, illetve az alacsonyabb 

szórásértékekből. 
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- 1-2. osztályú melegen hengerelt és hegesztett szelvényeknél is megfigyelhető az a 

trend, miszerint a kisebb karcsúsági tartományokban alacsonyabb hibaátlag a 

nagyobb karcsúságok felé jelentősen megnő. Az ajánlás a 0,8< zλ <1,6 tartományon 

ugyanakkor jelentős negatív, a biztonság kárára történő hibákat eredményez. 

- 3. osztályú szelvények esetén az ajánlás pontossága még inkább ingadozó trendet 

mutat: a zömök szelvényeknél tapasztalt kb. 15%-os hibaátlag a zλ  = 1,0 karcsúság 

környezetében közel nullára csökken, majd a nagyobb karcsúságok felé ismét eléri, 

HEG3 szelvénycsoport esetén meg is haladja a 16%-ot. 

Összevetve az Ayrton-Perry-formula általam javasolt kalibrációjának eredményeivel: 

- A teljes vizsgált karcsúsági tartományt tekintve Taras ajánlása és az új APF alapú 

eljárás hasonló hibaátlagot és szórást eredményez. A teljes tartományt felbontva 

azonban látható, hogy Taras kalibrációja jelentős szakaszon a biztonság kárára 

történő eltéréseket ad, így a tartószerkezeti tervezésben járatos, 0,8< zλ <1,6 

karcsúsági tartományon nem bizonyult biztonságosnak.  

- Az új APF alapú eljárás eredményei a numerikus kísérleti programban szerepelt 

szelvénycsoportok teljes karcsúsági tartományán biztonságosnak bizonyultak. 

- A 32. ábra diagramjain megfigyelhető, hogy míg Taras ajánlásának hibaátlagai 

jelentősen változnak a karcsúság növelésével, az új APF alapú eljárás eredményei 

sokkal egyenletesebb pontosságot mutatnak. 

3.5.3. Az  értékelés  összefoglalása 

Az elvégzett vizsgálatok alapján az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás alkalmasnak 

bizonyult a hajlított referencia elemek kifordulási ellenállásának meghatározására.  

Összevetve a jelenlegi szabványos kifordulásvizsgálati módszerekkel, az általam javasolt 

új eljárás sokkal kedvezőbbnek bizonyult. Ezt mutatja a számított teherbírási értékek numerikus 

eredményektől való eltéréseinek alacsonyabb átlagértéke és szórása, illetve a biztonság kárára 

történő tévedések jelentősen kisebb száma. 
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A Taras [41] munkájában ajánlott, illetve a 3.3 pontban általam javasolt kalibrációval 

ugyanazon elméleti Ayrton-Perry-formula illesztésére két megoldási javaslat készült. Mivel a 

problémára egzakt megoldás nem létezik, így a két, más-más szempontból előnyös ajánlásnak 

egymás mellett is van létjogosultsága, ahogy az EC3-1-1 szabvány például jelenleg is két 

módszert ad a hajlított elemek kifordulásvizsgálatára. Az eredmények vizsgálatából 

megállapítottam, hogy a hajlított elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula mind a Taras által, 

mind pedig az általam javasolt kalibrációval kedvezőbb tervezést tesz lehetővé, mint a 

szabványos módszerek. Mindkét megoldás pontosabb, mint az „Általános” módszer és 

biztonságosabb, mint az „Alternatív” módszer, viszont Taras ajánlása a gyakorlatban járatos 

karcsúsági tartomány jelentős szakaszán a biztonság kárára tévedő eredményeket szolgáltatott. 

Hátránya emellett a vizsgált karcsúsági tartományon jelentősen ingadozó hibaátlag, melynél 

sokkal egyenletesebb és jobb pontosságot biztosít a 3.3 pontban javasolt kalibrációs 

összefüggések alkalmazása. Az általam javasolt kalibrációnak további lényeges előnye, hogy 

az ajánlott kalibrációs összefüggésekből közvetlenül megadható a hajlított elemek egyenértékű 

geometriai imperfekciójának amplitúdója, melyre korábban sem a szabványban sem más 

szakirodalomban nem készült ajánlás. 

A vizsgálatok eredményeként megállapítottam, hogy a hajlított referencia elemekre 

levezetett Ayrton-Perry-formula általam javasolt kalibrációja kedvezőbb és előnyösebb 

számítási eljárást eredményez, mint a jelenlegi szabványos módszerek, illetve a Taras által 

javasolt megoldás.  

A 3. fejezetben foglalt munka eredményei által tehát eleget tettem a disszertáció C-1 

célkitűzésének, mely az Ayrton-Perry-formula kalibrációjára vonatkozott. 
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4 
4. HAJLÍTOTT  SZERKEZETI  ELEMEK 

A nemzetközi szakirodalomban található kifordulásvizsgálati eljárások kidolgozásában 

általánosan felismerhető megoldás, hogy a vizsgált probléma egyszerű alapesetére a kutatók 

megfelelő mechanikai alapokkal rendelkező elméleti összefüggéseket alkalmaznak, melyeket 

numerikus szimulációk eredményei alapján kalibrálnak. Ahhoz pedig, hogy ezt az eljárást 

tetszőleges elrendezésekre is felhasználhatóvá tegyék, valamilyen kiterjesztési módszert 

dolgoznak ki. Ez figyelhető meg például Taras és m. társainak a 2.2.4 fejezetben bemutatott 

szabványmódosítási javaslatánál is, amely a hajlított elemek alapesetét (a referencia elemet) 

kalibrált Ayrton-Perry-formulával oldja meg, míg tetszőleges elrendezések esetén ebbe az 

alapmegoldásba numerikus szimulációk alapján megválasztott, teherelrendezést figyelembe 

vevő paramétereket épít be. Ugyanez Naumes és m. társainak 2.2.5 pontban ismertetett 

eljárásánál úgy történik, hogy a referencia elemre felhasználja a nyomott elemekre 

meghatározott egyenértékű geometriai imperfekciót, más elrendezéseknél pedig a tervezési 

keresztmetszet definiálását követően az adott keresztmetszet kiértékelésében használja fel ezt 

az alapeljárást. Vagyis az egyszerű referencia eseteknél felhasznált, elméleti összefüggésekre 

épített alapeljárások tetszőleges elrendezésekre történő kiterjesztéséhez valamilyen „ötlet” 

szükséges. 

A 3.3 fejezetben bemutatott új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás kiterjesztéséhez több 

lehetőséget is vizsgáltam, melyek közül jelen fejezetben a végleges megoldást ismertetem. Az 

új módszer kidolgozásakor elsődleges szempont az általános felhasználhatóság és a szoftveres 

tervezésben való alkalmazhatóság volt. Ezért olyan eljárást hoztam létre, mely a 
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stabilitásvizsgálat újszerű megközelítéseként keresztmetszeti kiértékelésen alapul, és a 

számítási metódus önmagában, elrendezéstől függő paraméterek beépítése nélkül képes követni 

a különböző szerkezeti elemek viselkedését. 

4.1. AZ  ÚJ  KIFORDULÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS 

4.1.1. Az  új  eljárás  alapötlete 

A hajlított referencia elemekre kidolgozott, kalibrált Ayrton-Perry-formula alapú eljárás 

kiterjesztési lehetőségeinek kereséséhez elemeztem az eltérő elrendezésű hajlított elemek 

viselkedésének különbségeit. Ehhez közös diagramokon ábrázoltam a különböző 

megtámasztású és teherelrendezésű szerkezeti elemek numerikus szimulációkkal kapott 

kifordulási görbéit, és vizsgáltam, milyen kapcsolat írható fel közöttük, hogyan viszonyulnak 

egymáshoz. Ezen vizsgálatra mutat példákat a 34. ábra. 

 

34. ábra: Kifordulási görbék a különböző elrendezésű hajlított szerkezeti elemek numerikus 

eredményei alapján 

A 34. ábra bal oldalán olyan hajlított elemek kifordulási görbéit rajzoltam fel, melyek 

elrendezése kismértékben eltér egymástól, de a kifordulási viselkedés szempontjából mindig 

szimmetrikusak. Ez azt jelenti, hogy a két elemvég megtámasztásai az oldalirányú eltolódás és 

hossztengely körüli elfordulás szempontjából megegyeznek, illetve az elem középső 

keresztmetszetére nézve a nyomatéki igénybevétel-eloszlás szimmetrikus. A diagram alapján 
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látható, hogy a feltüntetett elrendezések viselkedése nagyon hasonló, vagyis a kifordulási 

görbék közel esnek egymáshoz. A köztük lévő különbséget csak a szerkezeti elemen kialakuló 

képlékeny zóna méretének eltérése okozza, mely az igénybevétel-eloszlás különbözőségéből 

adódik. Abban az esetben viszont, ha a teherelrendezést vagy a megtámasztási viszonyokat nem 

szimmetrikusan változtatjuk, lényegesen eltérő viselkedéseket kapunk. A nem szimmetrikus 

elrendezések kifordulási görbéinek különbözőségére mutat példát a 34. ábra jobb oldala. 

A vizsgálatokból kapott eredményeket Naumes és m. társainak megállapításaival 

összevetve arra a következtetésre jutottam, hogy a viselkedések különbözőségének oka a 

leginkább igénybevett, mértékadó xd keresztmetszet helyének változása. Szimmetrikus 

elrendezések stabilitásvesztése esetén mindenkor a hossz feléhez tartozó, xd = L/2 középső 

keresztmetszet lesz a mértékadó. Ennek oka, hogy figyelembe véve az igénybevétel-eloszlásból 

adódó elsőrendű, illetve a kifordult alakhoz (sajátalakhoz) tartozó másodrendű hatásokat, ezek 

együttese középen lesz maximális. Nem szimmetrikus elrendezésnél azonban ez a kritikus 

keresztmetszet elvándorol. Például egyik végén hajlított, villás megtámasztású szerkezeti elem 

esetén az nem a maximális nyomatéki igénybevétel helyéhez, és nem is a kifordult alak 

amplitúdójához tartozik. A kritikus keresztmetszet valahol a kettő között lesz, ahogy a 35. ábra 

illusztrálja. 

 

35. ábra: Az xd tervezési keresztmetszet helyének illusztrálása szimmetrikus és nem 

szimmetrikus elrendezésnél 

A tapasztalatok alapján optimális tervezési eljárás úgy hozható létre, ha a szerkezeti elemek 

teherbírásának kiértékelése a kritikus keresztmetszetben történik. Ezen helynek a 

meghatározására alkalmazható Naumes és m. társainak [45] publikációban részletezett eljárása, 

a módszer azonban csak korlátozott számú, speciális elrendezésre ad megoldást, a táblázatos 
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formában adott összefüggések pedig numerikus eredmények alapján lettek felírva. Ebből 

következik, hogy az eljárás nem alkalmazható általánosan, tetszőleges elrendezésekre. A 

tervezési keresztmetszetben történő értékelés azonban számos előnnyel járhat, mint például 

gazdaságosabb tervezés vagy a globális stabilitási probléma visszavezetése keresztmetszet 

szintű megoldásra. Ezért az újszerű stabilitásvizsgálati módszer kidolgozása során 

felhasználtam Naumes és m. társainak alapötletét, és megoldást dolgoztam ki annak gyakorlati 

alkalmazására. Így az új, általános jellegű módszer alkalmas a kritikus keresztmetszet helyének 

meghatározására, majd ehhez a helyhez tartozóan a vizsgált hajlított szerkezeti elem kifordulási 

ellenállásának meghatározására. 

4.1.2. A  számítási  metódus  részletei 

A kritikus keresztmetszet meghatározásához az alapötlet egy szegmens metódus 

kidolgozása volt. Ennek lényege, hogy az eljárás első lépéseként a vizsgált szerkezeti elemet 

szegmensekre osztjuk, és minden kijelölt keresztmetszetet kiértékelünk valamely, később 

részletezett szempontok alapján. Ennek az az előnye, hogy a megvizsgált szelvények közül 

majd egy választott értékrendszer szerint végül kiválasztható a kifordulás szempontjából 

mértékadó, kritikus keresztmetszet, és hozzá tartozóan számítható a teljes vizsgált szerkezeti 

elem teherbírása. Megfelelően megválasztott értékeléssel így a tervezési keresztmetszet 

meghatározása függetleníthető az elem elrendezésétől, és a globális stabilitási jelenség 

vizsgálata visszavezethető keresztmetszet szintű értékelésre.  

A keresztmetszeti kiértékelés alapjául a karcsúság (37) egyenlet szerinti definícióját 

használtam fel, mely lényegében a paraméter (3) egyenlet szerinti felírásának általánosított 

értelmezését jelenti: 
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A (37) összefüggésben αult a vizsgált szerkezeti elem keresztmetszetének Mc,Rk 

karakterisztikus nyomatéki ellenállásához tartozó, αcr pedig annak Mcr rugalmas kritikus 

hajlítónyomatékának eléréséhez szükséges teherszorzó. Ez a teljes szerkezeti elemre vonatkozó 

jellemző értelmezhető az egyes keresztmetszetekhez tartozóan is, ha a hányados számlálóját a 

(38) egyenlet szerint átalakítjuk: 
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A (38) egyenletben αult,i már az egyes keresztmetszetekhez tartozó teherszorzót jelöli, mely 

megmutatja, hányszorosára kell növelni az i-edik keresztmetszetben ébredő My,Ed,i 

hajlítónyomatéki igénybevételt, hogy elérjük a (prizmatikus elem teljes hosszán jellemző) 

karakterisztikus Mc,Rk = Wy · fy nyomatéki ellenállást. Ezzel a definícióval a karcsúsági jellemző 

értelmezése kiterjeszthető, és a paraméter keresztmetszethez rendelhető. A (38) egyenlettel 

definiált jellemzőt a továbbiakban keresztmetszethez rendelt karcsúságnak nevezem. 

A (38) egyenlet felhasználásával a szegmensekre osztott szerkezeti elem minden kitüntetett 

szelvényéhez meghatározható a hozzá tartozó keresztmetszethez rendelt karcsúság. Ezt 

követően a számítási metódus célja, hogy megtaláljuk a kritikus keresztmetszet helyét. Ahogy 

korábban már szerepelt, az lesz a mértékadó hely, ahol az My,Ed(x) hossz szerinti igénybevétel-

eloszlásból adódó elsőrendű hatás, illetve a kifordult alakhoz tartozó másodrendű hatás 

együttesen maximális. Ezen keresztmetszet meghatározásához olyan értékelési eljárást 

dolgoztam ki, mely felhasználja a 3.3 pontban már bemutatott, hajlított referencia elemek 

esetére alkalmazható, kalibrált Ayrton-Perry-formula alapú számítást.  

Az új, APF alapú eljárás 28. ábrán összefoglalt végrehajtási metódusát tekintve látható, 

hogy amennyiben ismerjük egy adott keresztmetszetű szerkezeti elem LTλ  kifordulási 

viszonyított karcsúságát, a 28. ábra lépéseit követve meghatározható annak Mb,Rd kifordulási 

ellenállása. Ezért ha a (38) egyenlet szerint meghatározott ,LT iλ  keresztmetszethez rendelt 

karcsúságokat úgy értelmezzük, mint egyenértékű, hajlított referencia elemek karcsúsága, az 

ajánlott eljárással ezekre az egyenértékű elemekre meghatározhatók a χLT,i kifordulási 

csökkentő tényezők. Az egyenértékű elemek tehát egyszerű hajlított elemek, melyek kifordulási 

viszonyított karcsúsága megegyezik az adott keresztmetszethez rendelt karcsúsággal.  

Az új kifordulásvizsgálati eljárás végrehajtásának eddigi főbb lépéseit illusztrálja a 36. ábra 

1-2. része.  
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36. ábra: A hajlított szerkezeti elemekre kidolgozott stabilitásvizsgálati eljárás 

végrehajtásának lépései 

A 36. ábra 1-2. részein összefoglalt lépéseket követve a vizsgált szerkezeti elem minden 

kiválasztott keresztmetszetére egymástól függetlenül elvégezhető az Ayrton-Perry-formula 

alapú eljárás. Ebben az esetben viszont nem vesszük figyelembe, hogy azok a keresztmetszetek 

egy „globális” viselkedéshez, a teljes vizsgált elemhez tartoznak. Az eljárás a ,LT iλ  

keresztmetszethez rendelt karcsúságokon keresztül ugyan figyelembe veszi az igénybevétel-

eloszlásból adódó elsőrendű hatásokat, a szétválasztott keresztmetszetekre számított ηLT,virt,i 

imperfekciós tényezők azonban nem tartalmazzák azokat a másodrendű hatásokat, melyeket a 

teljes szerkezeti elem alakváltozásából adódóan tartalmazniuk kellene.  

A másodrendű hatások figyelembevételére olyan megoldást alkalmaztam, mely a 

keresztmetszeti ekvivalens, virtuális elemekhez meghatározott ηLT,virt,i imperfekciós tényezőket 

súlyozza a szerkezeti elem jellemző kifordult alakja, sajátalakja alapján, ahogy a 36. ábra 2.+ 

része mutatja. Ehhez a vi/vmax súlyok azt mutatják meg, hogy az adott keresztmetszet vi 

eltolódása hogyan aránylik a sajátalak vmax amplitúdójához. Az így módosított ηLT,i 

imperfekciós tényezők már tartalmazzák a másodrendű hatásokat.  
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Az Ayrton-Perry-formula alapú eljárás lépéseit folytatva a súlyozott ηLT,i imperfekciós 

tényezőkhöz meghatározhatók a χLT,i csökkentő tényezők, melyek alapján minden vizsgált 

keresztmetszethez tartozóan meghatározható egy nyomatéki teherbírás: 

 , ,, , ,
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Ezek közül a legkisebbet kiválasztva megkapjuk a teljes vizsgált szerkezeti elem kifordulási 

ellenállását. Az a keresztmetszet pedig, amelyhez ez a legkisebb teherbírás tartozik, az a kritikus 

keresztmetszet. Ezt illusztrálja a 36. ábra 3. része.  

Az új, keresztmetszeti kiértékelésen alapuló stabilitásvizsgálati módszer lényege tehát 

összefoglalva: a szegmensekre osztott szerkezeti elem minden kiválasztott keresztmetszetére 

meghatározzuk a hozzá rendelt karcsúságot, melyhez definiálunk egy ekvivalens, azonos 

karcsúságú, hajlított referencia elemet. Elvégezzük ezeken a kalibrált Ayrton-Perry-formula 

alapú eljárást annyi módosítással, hogy az imperfekciós tényezőkre a vizsgált szerkezeti elem 

sajátalakja szerinti súlyozást alkalmazunk. Az így meghatározott, keresztmetszethez tartozó 

kifordulási ellenállások közül a legkisebbet kiválasztva megkapjuk a teljes vizsgált szerkezeti 

elem teherbírását, a hozzá tartozó szelvény pedig megadja a kritikus keresztmetszet helyét. 

4.1.3. Az  új  kifordulásvizsgálati  eljárás  lépései 

A következő pontokban foglaltam össze a 4.1.2 fejezetben ismertetett, keresztmetszeti 

kiértékelésen alapuló kifordulásvizsgálati eljárás lépéseit. A módszer végrehajtásának menete 

tehát a 36. ábrához kapcsolódóan: 

0. lépés  A vizsgált szerkezeti elem geometriai jellemzői, megtámasztási viszonyai és 

teherelrendezése ismert. 

1. lépés Az αcr teherszorzó számítása a vizsgált szerkezeti elem Mcr rugalmas kritikus 

hajlítónyomatékának, illetve legnagyobb My,Ed,max nyomatéki igénybevételének 

hányadosaként. Ez a számított αcr a teljes szerkezeti elemre jellemző érték.  

2. lépés A vizsgált szerkezeti elem felosztása megfelelő számú szegmensre. 

Vizsgálataim során az elemeket 20 részre osztottam, ami 21 kiválasztott 

keresztmetszet értékelését jelentette.  



77 
 

3. lépés Az αult,i teherszorzó meghatározása minden választott keresztmetszetre, annak 

Mc,Rk karakterisztikus hajlítónyomatéki ellenállásának, illetve a szelvényt terhelő 

My,Ed,i nyomatéki igénybevételnek a hányadosaként. Ezzel figyelembe vesszük a 

számítás során a szerkezeti elem igénybevétel-eloszlását. 

4. lépés A ,LT iλ  keresztmetszethez rendelt karcsúság számítása minden kiválasztott 

keresztmetszetre az αcr és αult,i teherszorzók által, a (38) egyenlet alapján. Ezen 

értékekhez tartozóan definiálható egy-egy egyenértékű, virtuális, hajlított referencia 

elem, melynek kifordulási viszonyított karcsúsága azonos értékű. 

5. lépés A 3.3 pontban ismertetett, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás lépéseinek 

elvégzése a virtuális, hajlított referencia elemekre, figyelembe véve a sajátalak szerinti 

súlyozást. 

5.1 Az ismert L hosszúságú virtuális elemekre meghatározható a kalibrált, 

L/vtot,virt,i geometriai imperfekció a szelvény típusától függően (30)-(33) 

egyenletek felhasználásával, melynek ismeretében számíthatók a v0,virt,i és 

φ0,virt,i komponensek. 

5.2 Az imperfekció komponensek alapján számítható a virtuális elemhez tartozó 

ηLT,virt,i imperfekciós tényező. 

+5.3 A kifordulás jellegű első sajátalak értékelése alapján a választott 

keresztmetszetekhez tartozó vi oldalirányú eltolódások, illetve azok legnagyobb vmax 

értékének meghatározása. Ezek ismeretében az ηLT,virt,i értékek súlyozása vi/vmax 

hányadosokkal. Ezzel számításba vesszük az alakváltozásból adódó másodrendű 

hatásokat.  

5.4 Az ηLT,i = ηLT,virt,i ·  vi/vmax keresztmetszeti imperfekciós tényezők alapján 

számítható a választott keresztmetszetekhez tartozó χLT,i csökkentő tényező. 

6. lépés A választott keresztmetszetekhez tartozó Mb,Rd,i hajlítónyomatéki ellenállások 

meghatározása a χLT,i keresztmetszeti csökkentő tényezők, illetve a (39) egyenlet 

alapján. 
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7. lépés A teljes, eredetileg vizsgált szerkezeti elem Mb,Rd kifordulási ellenállásának 

meghatározása, kiválasztva a keresztmetszeti Mb,Rd,i teherbírások legkisebb értékét. Az 

ezen értékhez tartozó szelvény jelenti a mértékadó, kritikus keresztmetszetet. 

4.2. AZ  ÚJ  KIFORDULÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS  EREDMÉNYEI 

A 4.1 fejezetben részletezett kifordulásvizsgálati eljárás alkalmazhatóságának, 

pontosságának vizsgálatát nagyszámú, különböző elrendezésű hajlított elemekre végeztem el. 

Az ehhez szükséges teherbírási értékeket numerikus szimulációkkal állítottam elő, melyeket 

összehasonlítottam a keresztmetszeti kiértékelésen alapuló metódus eredményeivel.  

Vizsgálataimban legnagyobb számban olyan elrendezések szerepeltek, melyekre a 

szakirodalomban található más módszerek is megoldást adnak. Így össze tudtam vetni a 

szabványos módszerek, a 2.2.4 pontban bemutatott Taras-Unterweger-ajánlás, illetve az új 

kifordulásvizsgálati eljárás eredményeit. Ezen általános elrendezések mellett vizsgáltam 

változó gerincmagasságú tartókat is, melyek az új kifordulásvizsgálati eljárás alkalmazhatósági 

tartományának vizsgálata során kiemelt jelentőséggel bírtak, hiszen ezekre sem a szabvány sem 

az új szabványmódosítási javaslat nem ad megoldást.  

A különböző vizsgálatok részleteit és eredményeit foglalja össze a jelen fejezet. 

4.2.1. Általános  elrendezések 

Az általános, más eljárásokkal is számítható hajlított elrendezések vizsgálati programjához 

a már korábban szerepelt referencia elem mellett 6 különböző kialakítást választottam. Ezek 

sematikus rajzait a 37. ábrán foglaltam össze. A vizsgált elrendezések mindegyikéhez 16 

különböző hosszúságú hajlított elem modelljét építettem fel, ahol az L hosszúságok a zλ  

kihajlási viszonyított karcsúság 0,6 és 3,6 értéke között változtak. A kísérleti programot a 

referencia elemhez hasonlóan 20db MH1-2, 20db HEG1-2, 15db MH3 és 15db HEG3 típusú 

keresztmetszetre hajtottam végre. Így a referencia elemek adatbázisa 6720db hajlított szerkezeti 

elem GMNI analízisének eredményeivel bővült. 
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37. ábra: A vizsgálati programban szerepelt hajlított elrendezések 

A különböző számítási eljárások pontosságának vizsgálatához meghatároztam az egyes 

módszerekkel számítható, illetve a numerikus szimulációkkal meghatározott kifordulási 

ellenállások (34) egyenlet szerint értelmezett százalékos eltéréseit, majd kiértékeltem azokat. 

A különböző elrendezésekre kapott hibaátlagokat, szórásokat, minimális és maximális 

hibaértékeket táblázatokba foglaltam, melyek közül itt az MH1-2 szelvénycsoporthoz tartozó 

eredményeket ismertetem. A többi szelvénycsoporthoz tartozó táblázatokat a 3.1. függelék 

tartalmazza. 

 

9. táblázat: A vizsgált eljárások pontossága MH1-2 szelvényű hajlított elemek esetén 

A 9. táblázatban alkalmazott EC3 „Ált.” m. és EC3 „Alt.” m. megnevezések rendre a 

szabványos „Általános” és „Alternatív” módszereket jelölik, a T.-U. javaslat Taras és 
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Unterweger szabványmódosítási javaslatára hivatkozik, míg a saját, új kifordulásvizsgálati 

eljárás APF eljárás néven szerepel.  

A vizsgált eljárások pontosságának szemléletesebb bemutatásához diagramokat 

készítettem, melyekre a 38. ábra mutat példát a korábbi MH1-2 szelvényű, hajlított referencia 

elemekre vonatkozóan. Egy ilyen diagramon egy adott eljárást értékeltem olyan módon, hogy 

minden vizsgált szerkezeti elemre egy jelöléssel feltettem az eljárással számított χelj. kifordulási 

csökkentő tényezőt a numerikus szimulációval meghatározott χANSYS érték függvényében. 

Ennek megfelelően a tökéletes egyezéshez tartozó jelöléseknek egy, a diagram tengelyei között 

azonos távolságban (lényegében 45°-osan) elhelyezkedő egyenesre kell esniük, amit szaggatott 

vonallal fel is tüntettem. Az ezen vonal felett található jelölések azt jelentik, hogy az adott 

esetben a számítási eljárás a numerikus eredménynél magasabb ellenállást ad, míg az alsó 

pontok az eljárás biztonságos eredményeit ábrázolják. A jelölések szaggatott vonaltól való 

távolsága szemléletesen mutatja a számított és szimulációs eredmények különbségét.  

 

38. ábra: A különböző eljárások pontossága MH1-2 szelvényű, hajlított referencia elemekre 

A 38. ábra diagramjaival azonos elrendezésben elkészítettem a kísérleti programban 

szerepelt elrendezések mindegyikére a vonatkozó ábrákat. A négy szelvénycsoporthoz és a 

négy vizsgált eljáráshoz tartozó diagramok teljes sorozatát a 3.2. függelékben gyűjtöttem 

össze. Ezen diagramokból itt csak néhányat mutatok be, melyek az állításaim alátámasztását 

segítik. 
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4.2.1.1. A  szabványos  módszerek  értékelése 

Az EC3-1-1 szerinti szabványos eljárásoknál az általános jellegű tapasztalataim 

megegyeznek a 3.5.1 pont értékelésénél összefoglaltakkal. Ennek részletei:  

- A vizsgálati programban szerepelt elrendezések esetén az EC3-1-1 6.3.2.2 fejezete 

szerinti „Általános” módszer biztonságosnak, de túlságosan konzervatívnak 

bizonyult. Ezt támasztják alá a táblázatokban foglalt nagyon magas hibaátlagok, 

melyek a teljes vizsgálati programot tekintve 5-40% közé adódtak a különböző 

eseteknél. Ezen értékekhez ugyanakkor jelentős, 3-9% körüli szórások tartoztak. 

Legjelentősebb alulbecslést HEG3 típusú szelvényeknél, egyik végen befogott, 

másik végen csuklós megtámasztású, és megoszló teherrel terhelt elrendezésnél 

kaptam. Az ehhez tartozó χelj. - χANSYS értékpárokat a 39. ábra bal oldalán tüntettem 

fel, melynél a hibák átlagértéke 38,25%. Erre az elrendezésre mutat példát a 39. 

ábra jobb oldala, melyen a G3-5 jelű szelvényhez tartozó, különböző eljárásokkal 

kapott kifordulási görbéket ábrázoltam. Itt egyszerre látható a négy módszerrel 

számított teherbírások numerikus eredményekhez való illeszkedése. 

 

39. ábra: HEG3 típusú szelvények vizsgálati eredményei megoszló terhelésű, egyik végen 

befogott elrendezésre 

- Az EC3-1-1 6.3.2.3 fejezetében foglalt „Alternatív” módszer az itt vizsgált 

elrendezések eredményei alapján sem tekinthető megfelelően biztonságos 

eljárásnak. A hibák sok esetben, néhány konfigurációnál pedig még az átlagok is 

negatívra adódtak. A módszer a legnagyobb mértékű felülbecslést -7,13% 

átlagértékkel az MH3 koncentrált terhelésű gerendákra adta, míg leginkább a 
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biztonság javára tévedőnek 23,37%-kal a HEG3 megoszló terhelésű, egyik végen 

befogott elrendezésnél bizonyult. Az ezekhez tartozó χelj. - χANSYS értékpárokat 

ábrázoló diagramokat a 40. ábra mutatja. Az eljárás hibáinak jelentősen változó 

átlagaihoz szintén magas, legrosszabb esetben 13,08%-os szórás adódott. 

 

40. ábra: A szabványos „Alternatív” módszer eredményei különböző hajlított elrendezésekre 

- A szabványos eljárások determinisztikus vizsgálatai alapján azt tapasztaltam, hogy 

azok biztonsági szintje nagymértékben ingadozik a különböző elrendezéseket 

tekintve. Vagyis a számított és a numerikus szimulációkkal kapott teherbírások 

közötti eltérések átlagértékei, illetve szórásai is széles tartományban változnak. 

4.2.1.2. A  Taras-Unterweger-javaslat  értékelése 

A Taras-Unterweger-féle szabványmódosítási javaslat a hajlított elemek különböző 

elrendezéseinek vizsgálata alapján is megfelelőnek, a meglévő szabványos eljárásoknál 

előnyösebbnek bizonyult. A 9. táblázatban, illetve a 3.1. függelékben foglalt eredmények 

alapján megállapítható, hogy a javaslat hibáinak átlagértékei kiegyensúlyozottabb biztonsági 

szintet, alacsonyabb szórás értékei pedig a szimulált viselkedésekhez való jobb illeszkedést 

mutatnak, mint az „Általános” és „Alternatív” módszerek. Taras és Unterweger eljárásánál az 

eltérések átlaga -2,9% és 13,34% között változott, mely szélsőértékek rendre az MH3 

koncentrált, illetve HEG3 Ψ = 0,5 terhelésű hajlított elemeknél adódtak. Ezen elrendezésekhez 

tartozó χelj. - χANSYS diagramok láthatók a 41. ábrán. A módszer esetén a hibák szórása kb. 2% 

és 10% között alakult. 
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41. ábra: A Taras-Unterweger-javaslat eredményei különböző hajlított elrendezésekre 

4.2.1.3. Az  új  kifordulásvizsgálat  értékelése 

A különböző elrendezésű hajlított elemek vizsgálatai alapján a 4.1.2 pontban bemutatott 

új, kalibrált Ayrton-Perry-formulán és keresztmetszeti kiértékelésen alapuló kifordulás-

vizsgálati eljárás előnyösnek bizonyult. A 9. táblázatban, illetve a 3.1. függelékben 

összegyűjtött eredményekből látható, hogy a szabványos módszerekhez viszonyítva jelentősen 

jobb illeszkedést biztosít a numerikus teherbírásokhoz, míg pontossága hasonló a Taras és 

Unterweger által ajánlott eljáráséhoz. Az itt kapott hibák átlagértéke -0,67% és 9,35% között 

alakult, melyeket rendre az MH1-2 Ψ = -1 és HEG1-2 koncentrált terhelésű elrendezésekre 

kaptam. Ezen konfigurációk hibáit mutatják a 42. ábra diagramjai. Az eljárás kedvező 

eredményeihez 2-6,5% közötti szórás értékek tartoznak.  

 

42. ábra: Az Ayrton-Perry-formula alapú kifordulásvizsgálati eljárás eredményei különböző 

hajlított elrendezésekre 
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4.2.2. Változó  gerincmagasságú  tartók 

A változó gerincmagasságú tartók esete kiemelt jelentőséggel bírt vizsgálataim során, 

hiszen ezekre a kialakításokra jelenleg nincs elfogadott szabványos eljárás vagy szabványt 

kiegészítő javaslat. A 4.1.2 pontban bemutatott új kifordulásvizsgálati módszer azonban 

kiterjeszthető és változó keresztmetszet esetén is alkalmazható, ha a keresztmetszeti kiértékelés 

során mindig a vizsgált keresztmetszethez tartozó geometriai jellemzőket vesszük figyelembe. 

A kiterjesztés alapja tehát a (38) egyenlettel definiált keresztmetszethez rendelt karcsúság 

további általánosítása az i-edik keresztmetszethez tartozó Mc,Rk,i karakterisztikus szilárdsági 

ellenállás, illetve Wy,i keresztmetszeti modulus figyelembevételével: 
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A keresztmetszeti jellemzők hossz mentén történő változásának a kiértékelő metódusban 

való figyelembevételével, az új kifordulásvizsgálati módszerrel számítottam a különböző 

teherelrendezésű és eltérő mértékben változó gerincmagasságú hajlított elemek teherbírását. 

Ezeket az eredményeket saját numerikus szimulációkkal meghatározott ellenállási értékekkel 

vetettem össze. A végrehajtott vizsgálati programban szerepelt elrendezések részleteit a 10. 

táblázatban foglaltam össze. A vizsgálatok során a gerincmagasság változását γ paraméterrel 

jellemeztem, mely a legkisebb (hmin) és legnagyobb keresztmetszetek magasságának (hmax) 

arányát jelöli: γ = hmax / hmin.  

 

10. táblázat: A változó gerincmagasságú tartók vizsgálati programja 
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A vizsgálati programban szerepelt szerkezeti elemekre meghatároztam az új 

kifordulásvizsgálati módszerrel számítható teherbírásokat, és kiértékeltem azok numerikus 

szimulációk eredményeitől való, (34) egyenlettel definiált eltéréseit. A hibák átlagait, szórását, 

legkisebb és legnagyobb értékeit a 11. táblázatban foglaltam össze. 

 

11. táblázat: Az új eljárás százalékos hibái változó gerincmagasságú tartóknál 

Az eltérések szemléletesebb bemutatásához elkészítettem a vizsgált elrendezésekhez 

tartozó, a korábban már alkalmazott χelj. - χANSYS értékpárokat ábrázoló diagramokhoz hasonló 

ábrákat. Változó gerincmagasságú elemeknél azonban nehéz értelmezni a teherbírási görbék 

Mc,Rk keresztmetszeti ellenállással normált χLT csökkentő tényezőit (χLT = Mb,Rd / Mc,Rk). Ezért a 

43. ábrán látható diagramok esetén olyan α teherszorzókat számítottam, melyek a numerikus 

teherbírási görbék tetőpontja által normált értékeket jelölik:  

 ( ) ( ), , , ,max,ANSYS/ 0,6i b Rd i z b Rd zM i Mα λ λ= = =  (41) 

A (41) egyenlet szerint értelmezett αelj. - αANSYS értékpárokat a 43. ábrán mutatom be a 

vizsgálati programban szerepelt egyes teherelrendezések esetére. 
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43. ábra: Az új kifordulásvizsgálati eljárás pontossága változó gerincmagasságú tartóknál 

A 11. táblázatban foglalt eredményekből látható, hogy az új kifordulásvizsgálati módszer 

eredményei változó gerincmagasságú tartók esetén 4-5%-kal magasabb hibaátlagot és kb. 2%-

kal magasabb szórást szolgáltattak, mint prizmatikus elemek esetén, ugyanazon 

teherelrendezések mellett. A 43. ábra diagramjai alapján azonban látható, hogy az eljárás így is 

megfelelően követi a különböző viselkedéseket. Ezt támasztja alá a 44. ábra is, mely a vizsgálati 

programban szerepelt néhány, a legkisebb végkeresztmetszeten HEA 200 szelvényű elrendezés 

példáján mutatja meg a numerikus és számított teherbírási görbék illeszkedését. 

 

44. ábra: Különböző elrendezésű változó gerincmagasságú tartók teherbírási görbéi 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az új kifordulásvizsgálati eljárás a 

számítási metódusa révén, más illesztett paraméterek beépítése nélkül képes követni a változó 

gerincmagasságú tartók különböző viselkedéseit. A módszerrel számított teherbírási értékek 6-
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8%-os hibaátlaggal becsülik a numerikus szimulációk eredményeit, mely eltéréseket 

elfogadhatónak találtam. Az eljárás teljes körű alkalmazhatóságának kijelentéséhez 

természetesen a vizsgálati paraméterek és elrendezések körének szélesítése szükséges, a 

vizsgált konfigurációk esetére kapott eredmények viszont mindenképpen biztatóak. 

4.2.3. Az  értékelés  összefoglalása 

Az általános elrendezésekre elvégzett vizsgálatok eredményei alapján az egyes módszerek 

összehasonlítása során hasonló megállapításokat tettem, mint a hajlított referencia elemeknél 

leírtakban. A jelenlegi szabványos módszerek mindenképpen javításra, pontosításra szorulnak. 

Az eljárások hibáinak magas szórásából adódó bizonytalanság mellett ezt indokolják az 

„Általános” módszer túlzottan konzervatív eredményei, illetve az „Alternatív” módszer nagyon 

sok esetben a biztonság kárára történő eltérései.  

A szabványos eljárások javítására megfelelő választás lehet Taras és Unterweger [40] 

javaslata, mely kedvező hibaátlagokkal és szórásértékekkel jellemezhető eredményeket 

szolgáltatott.  

A szabványos módszereknél és a Taras-Unterweger-ajánlásnál is jobb megoldásnak 

bizonyult az általam kidolgozott, Ayrton-Perry-formula alapú új kifordulásvizsgálati eljárás 

alkalmazása. A megfelelő mechanikai alap mellett a módszer fontos előnye, hogy a 

keresztmetszet alapú kiértékelés által képes követni a különböző viselkedéseket, és nincs 

szükség külön az elrendezésekhez tartozó, illesztett paraméterek alkalmazására. A 

keresztmetszeti kiértékelés lényeges eredménye, hogy az új eljárás alkalmas a változó 

gerincmagasságú tartók teherbírásának meghatározására is, melyre sem a jelenlegi 

szabványos módszerek, sem pedig Taras és Unterweger javaslata nem használható. A javasolt 

számítási metódus ugyan bonyolult és kézi számításra alkalmatlan, számítógépes tervező 

szoftverekben viszont könnyen programozható.  

A 4. fejezetben foglalt munka eredményeként kidolgozott új kifordulásvizsgálati eljárás 

tehát eleget tesz a disszertáció C-2 célkitűzéseinek. 
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5 
5. NYOMOTT-HAJLÍTOTT  SZERKEZETI  ELEMEK 

Elemzések alapján a nyomott-hajlított elemek esetére adott szabványos módszerek nem 

igényelnek javítást vagy átalakítást, az interakciós tényezők bonyolult összefüggéseinek 

alkalmazási nehézségeitől eltekintve megfelelően becsülik a különböző elemek teherbírását. A 

nemzetközi irodalomban azonban jelentek meg olyan törekvések, új számítási ajánlások (pl. 

[59]), melyek a stabilitásvizsgálatok egységesítéseként az összetett igénybevételű elemek 

stabilitási görbéken alapuló tervezését szorgalmazzák.  

A hajlított szerkezeti elemekre végzett kutatás alapján az Ayrton-Perry-formula és a rá 

felépített új kifordulásvizsgálati eljárás előnyösen alkalmazhatónak bizonyult. Az elméleti 

alapmegoldás időközben elkészült, [39] irodalom szerinti általánosítása pedig lehetőséget adott 

a 4.1.2 pontban részletezett, keresztmetszeti kiértékelésen alapuló módszer nyomott-hajlított 

elemek esetére történő kiterjesztésére. Jelen fejezetben a nyomott-hajlított elemekre levezetett 

Ayrton-Perry-formula felhasználhatóságának, és a kidolgozott új eljárás általánosíthatóságának 

vizsgálatait mutatom be.  

A nyomott-hajlított referencia elemekre vonatkozó új eljárás, vagyis az elméleti Ayrton-

Perry-formula kalibrációjának részleteit az 5.1 fejezetben ismertetem. Ezt követően az 5.2 

pontban az általánosított kalibrált összefüggések és a hajlított elemekre javasolt új módszer 

összevonásával kidolgozott új stabilitásvizsgálati eljárást mutatom be, mely alkalmazható a 

nyomott-hajlított elemek esetére. A fejezet utolsó, 5.2.2 pontjában végül értékelem ezen új 

módszer eredményeit. 
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5.1. NYOMOTT-HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEK 

A nyomott-hajlított elemekre levezetett, elméleti Ayrton-Perry-formula kalibrációjánál 

felhasználtam a hajlított elemek vizsgálatai során szerzett tapasztalatokat, és ezek alapján tettem 

javaslatot. A jelen fejezetben foglalt kalibrációs munka, illetve a bemutatott eredmények a 

nyomott-hajlított referencia elemekre vonatkoznak. Ez az elrendezés azon állandó 

keresztmetszetű, kétszeresen szimmetrikus I szelvényű elemeket jelenti, melyek kezdeti 

geometriai tökéletlenséggel rendelkeznek, mindkét végükön villás megtámasztásúak, és 

konstans igénybevétel-eloszlást okozó NEd normálerővel, illetve erős tengely körüli My,Ed 

hajlítónyomatékkal terheltek. Ezt az elrendezést mutatja a 45. ábra.  

 

45. ábra: A nyomott-hajlított szerkezeti elemek referencia elrendezése 

5.1.1. A  kalibrált  Ayrton-Perry-formula 

A nyomott-hajlított elemekre általánosított Ayrton-Perry-formulát Szalai [39] munkája 

mutatja be, melynek részleteit a 2.3.3 pontban ismertettem. A vonatkozó fejezetben már 

szerepelt, hogy az elméleti megoldás során kapott ηBC imperfekciós tényező (21) egyenlet 

szerinti formája a szerkezeti elemet terhelő normálerőtől, illetve a hajlítónyomatéktól függő két 

tag összegeként áll elő. A tényező eszerinti felírása adott alapötletet a kalibráció elvégzéséhez. 

A stabilitási jelenségek szétválaszthatósága által a kalibráció elvégezhető úgy, hogy külön 

illesztést végzünk a nyomott elemek kihajlási jelenségére, illetve a hajlított elemek 

kifordulására vonatkozóan, majd azokat beillesztjük az imperfekciós tényezőt leíró összevont 

egyenletbe. A nyomott szerkezeti elemek esetére az EC3-1-1 szabvány 5.3.2 fejezetének (11) 

pontja megadja azt az egyenértékű geometriai imperfekciót, illetve a hozzá tartozó amplitúdót, 

melyet az elrendezés esetén alkalmazni kell. Mivel ez az összefüggés a megfelelő mechanikai 

levezetésnek és átfogó kalibrációnak köszönhetően a tudományos közösség véleménye alapján 
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is elfogadott, a kihajlott alak v0
N kalibrált amplitúdójára adott megoldást változtatás nélkül 

felhasználtam az ηBC imperfekciós tényező ηz
N tagjának felírásához. Az amplitúdó számítása 

tehát a szabványos előírások alapján: 

 ( )0 0,2N z
z

W
v

A
α λ= ⋅ − ⋅   (42) 

A (42) összefüggésben szereplő α kalibrált alakhiba tényező értékét a vonatkozó szabványi 

fejezet adja meg, melyet a nyomott elemek szabványos kihajlásvizsgálatának áttekintésekor a 

2. ábrán is feltüntettem. 

Az imperfekciós tényező másik, a hajlított szerkezeti elemek kifordulásához tartozó 

tagjának felírásához a saját, 3.3 pontban bemutatott, illesztett formulát alkalmaztam. A 

nyomott-hajlított referencia elemekre kidolgozott számítási eljárás teljes bemutatásához itt 

megismétlem az L/vtot imperfekciós mértéket jellemző paraméter számítására javasolt 

összefüggést, mely a melegen hengerelt 1-2. osztályú szelvények esetén: 

 ( )
2

500 1,1 380LTM
tot

L

v
λ= ⋅ − +  (43) 

A tiszta terhelési esetekre adott kalibrációs összefüggések behelyettesíthetők az 

imperfekciós tényező (21) egyenlet szerinti felírásába, és az elméleti levezetés eredményeként 

kapott szorzótényezők által képezhető a kihajlás és kifordulás adott összetett 

teherelrendezéshez tartozó kombinációja. Az ηBC ismeretében már számítható a (24) és (25) 

összefüggésekkel definiált stabilitási görbe, vagyis a ϕBC és általa a χBC csökkentő tényező. A 

χBC értéket megszorozva az NM
ultα  teherszorzóval megkapjuk a stabilitásvesztéshez tartozó ,

NM
b Rdα  

teherszorzót, általa pedig számíthatók a stabilitási ellenálláshoz tartozó igénybevételek:  

 ( ), , ,
NM NM

b Rd b Rd Ed BC b Rd EdN N Nα χ α= ⋅ = ⋅ ⋅  (44) 

 ( ), , , , ,
NM NM

b Rd b Rd y Ed BC b Rd y EdM M Mα χ α= ⋅ = ⋅ ⋅  (45) 

A fenti összefüggések alkalmazásával rendelkezésünkre áll egy a hajlított elemeknél már 

bemutatott módszerhez hasonló kiterjesztett eljárás, mely alkalmas nyomott-hajlított referencia 

elemek stabilitásvesztéssel szembeni ellenállásának számítására. Ezen új eljárás 

végrehajtásának lépéseit, gondolatmenetét mutatja az 46. ábra. 
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46. ábra: Az új eljárás lépései nyomott-hajlított referencia elemek stabilitásvizsgálatára 

5.1.2. Az  új  eljárás  eredményei  és  értékelése 

A nyomott-hajlított szerkezeti elemekre levezetett, általánosított Ayrton-Perry-formulán 

alapuló új eljárás megfelelőségének, pontosságának ellenőrzését széleskörű numerikus kísérleti 

program eredményei alapján végeztem el. A szimulációkban kizárólag 1-2. osztályú melegen 

hengerelt szelvények szerepeltek, melyek megegyeztek a korábbi vizsgálatokhoz is választott, 

4. táblázatban foglalt 20db keresztmetszettel. Ezek mindegyikével 7 különböző hosszúságú 

szerkezeti elem modelljét építettem fel, ahol az L hosszúságok a zλ  kihajlási viszonyított 

karcsúság 0,3; 0,6; 1,0; 1,4; 1,8; 2,4; és 3,0 értékeihez tartoztak. Egy választott elemre 17 

terhelési esetet definiáltam, vagyis 17 különböző NEd/My,Ed arány mellett határoztam meg a 

stabilitásvesztéshez tartozó normálerő-nyomaték (Nb,Rd - Mb,Rd) értékpárokat. Ezek alapján tehát 
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a kísérleti programban összesen 2380db nyomott-hajlított referencia elem GMNI analízisét 

végeztem el.  

A numerikus szimulációknál alkalmazott tehereseteket a 9. táblázatban foglaltam össze, 

ahol a kiinduló NEd - My,Ed párokat az Npl,Rk és Mpl,Rk képlékeny keresztmetszeti ellenállások 

arányos részeként adtam meg. A referencia elemnek megfelelően a normálerő és 

hajlítónyomatéki terhek minden esetben konstans igénybevétel-eloszlást okoztak. 

 

12. táblázat: A nyomott-hajlított referencia elemek terhelési esetei 

Az alkalmazott egyparaméteres teheresetekre ad szemléletes illusztrációt az 47. ábra bal 

oldala, melyen x jelöli a számozással ellátott NEd - My,Ed párokat, ○ pedig az adott arányú 

normálerő-nyomaték terhelés mellett elérhető teherbírást. Az ilyen módon meghatározott 

teherbírási görbékre mutat példát az 47. ábra jobb oldala, ahol HEA 450 szelvényű, különböző 

hosszúságú szerkezeti elemek numerikus eredményeit tüntettem fel. 

  

47. ábra: A terhelési esetek illusztrációja; HEA 450 szelvényű elemek teherbírási görbéi 

A szimulációs programban szerepelt szerkezeti elemek mindegyikére meghatároztam az új 

Ayrton-Perry-formula alapú eljárással számítható Nb,Rd - Mb,Rd teherbírásokat. A számított és a 

numerikus teherbírási görbék összehasonlítására mutat példát az 48. ábra, melyen az IPE 200 

Terhelési eset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NEd / Npl,Rk 1 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0

MEd / Mpl,Rk 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1
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szelvény eredményeit tüntettem fel. Az ábra bal felső diagramján összegeztem a 7 választott 

karcsúsághoz tartozó görbéket, míg körülötte kinagyítva a zλ  = 0,3; 1,4 és 3,0 karcsúságú 

elemek eredményei láthatóak. A diagramokon folytonos vonallal ábrázoltam az ANSYS 

numerikus szimulációkkal kapott, ugyanazon színnel és jelölővel ellátott szaggatott vonallal 

pedig a hozzá tartozó, számított teherbírásokat. Az ábrákon továbbra is APF megjelöléssel 

szerepelnek az Ayrton-Perry-formula alapú eljárás eredményei. 

 

48. ábra: IPE 200 szelvényű, nyomott-hajlított referencia elemek teherbírási görbéi 

A 48. ábra diagramjain látható, hogy a nyomott-hajlított elemekre általánosított Ayrton-

Perry-formulával számított görbék alakja jól követi a numerikus szimulációkkal kapott 

viselkedéseket. Megfigyelhető, hogy kis karcsúsági tartományban az összefüggések lineárisan 

közelítik a teherbírási felületet, majd növelve a karcsúságot belesimulnak a nemlineáris 

kapcsolatot leíró görbékbe. Ez a „kezdeti” lineáris közelítés a formula sajátossága.  
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Az Ayrton-Perry-formula alapú új módszer pontosságának számszerű értékeléséhez 

meghatároztam az ANSYS szimulációval kapott Mb,Rd,ANSYS és az új eljárással számított 

Mb,Rd,APF hajlítónyomatéki ellenállások (34) egyenlet szerinti százalékos eltéréseit és annak 

statisztikai jellemzőit, melyek egyparaméteres terhelésről lévén szó megegyeznek a 

stabilitásvesztéshez tartozó teherszorzók hibáival. Az új eljárás szabványos módszerekkel 

történő összehasonlításához számítottam az EC3-1-1 6.3.3 fejezete szerinti interakciós módszer 

„Method 1” és „Method 2” összefüggéseivel meghatározható eredményeket is, melyek 

numerikus teherbírásoktól való eltéréseit szintén kiértékeltem. A három vizsgált eljárás 

eredményeit az 49. ábra bal oldalán látható táblázatban foglaltam össze. Az új eljárás hibáinak 

szemléleteséhez elkészítettem a vizsgálati programban szerepelt elemekhez tartozó χAPF - χANSYS 

értékpárokat tartalmazó diagramot, melyet az 49. ábra jobb oldala mutat. 

  

49. ábra: A stabilitásvizsgálatok hibái nyomott-hajlított referencia elemekre 

Az 49. ábrán összefoglalt eredményekből látható, hogy az új, Ayrton-Perry-formula alapú 

eljárás megfelelő, a szabványos módszereknél nagyobb pontossággal becsüli a nyomott-

hajlított referencia elemek teherbírását. A hibák a „Method 1” és „Method 2” eljárások esetén 

kb. 5 és 3%-kal magasabb átlagértéket adtak, mint az APF eljárás eredményei, míg szórásuk 

kb. 6,5 és 4%-kal volt nagyobb. Az 49. ábra jobb oldalán látható diagram szemléletesen is 

mutatja a kalibrált formula jó illeszkedését. A vizsgálatok eredményeként tehát 

megállapítottam, hogy az új eljárás megfelelően követi az egyidejű normálerővel és erős 

tengely körüli hajlítónyomatékkal terhelt referencia elemek viselkedését, és elegendően 

pontosan, a szabványos eljárásoknál jobb illeszkedéssel becsüli azok teherbírását.  
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5.2. AZ  ÚJ  STABILITÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS 

A hajlított szerkezeti elemekre végzett elemzések alapján a 4.1.2 pontban részletezett 

kifordulásvizsgálati eljárás megfelelőnek és előnyösnek bizonyult a különböző elrendezések 

teherbírásának meghatározására. A tetszőleges nyomott-hajlított elemekre alkalmazható 

stabilitásvizsgálati módszer kidolgozásához vizsgáltam a keresztmetszeti kiértékelésen alapuló 

számítási metódus kiterjeszthetőségét az összetett igénybevételű referencia elemre kalibrált 

Ayrton-Perry-formula beépítésével. 

5.2.1. Az  új  stabilitásvizsgálati  eljárás  részletei 

A hajlított elemek esetére javasolt új kifordulásvizsgálati módszer azon alapul, hogy a 

szegmensekre osztott szerkezeti elem kitüntetett keresztmetszeteiben meghatározzuk az 

elsőrendű igénybevételekhez tartozó ,LT iλ  keresztmetszethez rendelt karcsúságokat, majd az 

egyenértékű referencia elemeken végrehajtjuk az Ayrton-Perry-formula alapú kiértékelést. 

Ezen eljárás nyomott-hajlított elemekre történő kiterjesztése egyszerűen megoldható abban az 

esetben, ha a hajlított elemekre a 3.3 pontban adott értékelési alapot kicseréljük a nyomott-

hajlított elrendezésre vonatkozó, 5.1 fejezetben ismertetett számítási lépésekkel. Az így előálló 

eljárás, melynek gondolatmenetét az 50. ábra mutatja, már alkalmazható az összetett 

igénybevételű elemek stabilitási ellenállásának meghatározására, melynek speciális eseteként, 

zérus normálerő teher mellett a megoldás visszavezet a hajlított szerkezeti elemekre kidolgozott 

eljárás végrehajtására. 

Az 50. ábra alapján a kiterjesztett eljárás első lépéseként tehát a hajlított szerkezeti 

elemeknél bemutatottakhoz hasonlóan szegmensekre osztjuk a vizsgált elemet. Az így 

kiválasztott megfelelő számú keresztmetszetre meghatározzuk a jellemző ,BC iλ

keresztmetszethez rendelt karcsúságokat, melynél figyelembe vesszük az NEd normálerő és 

My,Ed hajlítónyomaték együttes hatását. Ennek számítása: 

 ,
,

NM
ult i

BC i NM
cr

α
λ

α
=  (46) 
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ahol a teljes vizsgált szerkezeti elemre jellemző NM
crα  a rugalmas kritikus teher, míg az i-edik 

helyen jellemző ,
NM
ult iα  a keresztmetszeti ellenállás eléréséhez szükséges teherszorzót jelöli. Ez 

utóbbi számítása összetett igénybevételi állapot esetén a következő módon történik: 

 
,

, ,,

, ,,

1 1
1 1

NM
ult i

y Ed iEd i
N M
ult i ult iy pl y y

MN

A f W f

α

α α

= =

++
⋅ ⋅

 (47) 

A (47) egyenletben NEd,i és My,Ed,i az i-edik keresztmetszet normálerő és nyomatéki 

igénybevételei, ,
N
ult iα  és ,

M
ult iα  pedig ugyanazon helyen a keresztmetszeti ellenállás eléréséhez 

szükséges teherszorzók az egyes teherkomponensek hatásait egyenként figyelembe véve. 

 

50. ábra: A nyomott-hajlított elemekre kiterjesztett stabilitásvizsgálati eljárás végrehajtása 

A (46) egyenlet alapján meghatározott keresztmetszethez rendelt karcsúsághoz már 

definiálható az az egyenértékű, ugyanolyan karcsúságú nyomott-hajlított referencia elem, 
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melyre elvégezhető az Ayrton-Perry-formula alapú eljárás. A keresztmetszeti kiértékelésen 

alapuló új stabilitásvizsgálati módszer ezen első lépéseit illusztrálja az 50. ábra 1. része. 

Az egyenértékű, virtuális szerkezeti elemeken az 50. ábra 2. részének megfelelően, az 5.1.1 

pontban, illetve a 46. ábrán részletezett lépéseket végrehajtva számítjuk a szétválasztott 

hatásokhoz tartozó , ,
N
z virt iη  és , ,

M
LT virt iη , majd az összetett terhelésű szerkezeti elemre jellemző 

, ,
NM
BC virt iη  imperfekciós tényezőket. A 4.1.2 pontban foglaltak szerint ahhoz, hogy az elmozdult 

alakból adódó másodrendű hatásokat is figyelembe tudjuk venni, elvégezzük a paraméterek 

sajátalak szerinti súlyozását. Ezt a lépést mutatja az 50. ábra 2.+ része. A vizsgált elem rugalmas 

stabilitási analízisének eredményéből kapott max/NM NM
iv v  súlyokkal szorozzuk a vonatkozó 

keresztmetszetekhez tartozó imperfekciós tényezők értékét, és az így kapott ,
NM
BC iη  értékekhez, 

folytatva az Ayrton-Perry-formula alapú eljárást már meghatározhatók a ,BC iχ  csökkentő 

tényezők. 

A kiválasztott keresztmetszetekben számított ,BC iχ  csökkentő tényezők, és az ott jellemző 

keresztmetszeti kihasználtságok, pontosabban az ,
NM
ult iα  teherszorzók alapján minden 

keresztmetszethez meghatározható egy a stabilitási ellenállás eléréséhez szükséges teherszorzó: 

 b,Rd, , ,
NM NM

i ult i BC iα α χ= ⋅  (48) 

A (48) egyenlet szerinti számított b,Rd,
NM

iα  értékekből kiválasztva a legkisebbet megkapjuk a 

teljes vizsgált szerkezeti elem teherbírásának eléréséhez szükséges teherszorzót, a hozzá tartozó 

keresztmetszet pedig megadja az ellenállás szempontjából kritikus, tervezési helyet. Az elem 

normálerő és hajlítónyomatéki terheit az így meghatározott szorzóval kombinálva végül az 50. 

ábra 3. része alapján számíthatjuk a stabilitásvesztéshez tartozó Nb,Rd - Mb,Rd teherpárt. 

5.2.2. Az  új  stabilitásvizsgálati  eljárás  eredményei  és  értékelése 

A nyomott-hajlított szerkezeti elemekre általánosított eljárás megfelelőségének és 

pontosságának ellenőrzéséhez nagyszámú numerikus szimulációt hajtottam végre, melyek 

eredményeként különböző terhelésű és megtámasztású elrendezések stabilitási ellenállásait 

határoztam meg. A numerikus kísérleti programhoz az 5.1.2 fejezetben részletezett referencia 
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elem mellé 6 olyan elrendezést választottam, melyek felépítése megegyezett a 4.2.1 pontban 

hajlított elemeknél bemutatott terhelési és megtámasztási viszonyokkal, kiegészítve a konstans 

igénybevétel-eloszlást okozó normálerő teherrel. Ezen kialakítások sematikus rajzait mutatja az 

51. ábra. 

 

51. ábra: A vizsgálati programban szerepelt nyomott-hajlított elrendezések 

A szimulációs programban továbbra is kizárólag azok a melegen hengerelt, 1-2. osztályú I 

szelvények szerepeltek, melyeket a nyomott-hajlított referencia elemeknél is alkalmaztam. A 

választott szelvények mindegyikével 7 különböző hosszúságú szerkezeti elem numerikus 

modelljét építettem fel, mely L hosszak előre felvett zλ  kihajlási viszonyított karcsúságokhoz 

tartoztak. A referencia elemektől eltérően a karcsúságokat itt növeltem, melyeket így zλ  = 0,6; 

1,0; 1,4; 1,8; 2,4; 3,0 és 3,6 értékre választottam, hogy a zömök elemekhez tartozó szilárdsági 

tönkremenetel tartományának csökkentésével szélesebb körben tudjam vizsgálni a stabilitási 

jelenségeket. A felépített szerkezeti elemek mindegyikénél az 5.1.2 pontban részletesen 

bemutatott 17 terhelési esetre határoztam meg a stabilitásvesztéshez tartozó Nb,Rd - Mb,Rd 

normálerő-nyomaték értékpárokat. Ezek alapján a nyomott-hajlított elemekre elkészített 

adatbázist a referencia elemekre elvégzett numerikus szimulációk mellett 14280db új 

eredménnyel egészítettem ki. 

Minden, a kísérleti programban szerepelt elem esetére elvégeztem az 5.2.1 pontban 

részletezett új stabilitásvizsgálati eljárás lépéseit, és meghatároztam azok ellenállásait. A 

számított Nb,Rd,APF - Mb,Rd,APF eredményeket és a numerikus szimulációkkal meghatározott 

Nb,Rd,ANSYS - Mb,Rd,ANSYS értékpárokat közös diagramokon ábrázoltam az egyes elrendezések 

esetére, és vizsgáltam a kapott teherbírási görbék eltéréseit. Ezen diagramokra mutat példát az 

52. ábra, melynek bal oldalán IPE 200 szelvényű, normálerővel és egyik végén 

hajlítónyomatékkal (Ψ=0) terhelt, jobb oldalán pedig HEM 600 szelvényű, normálerővel és 

megoszló terheléssel hajlított szerkezeti elemek eredményeit ábrázoltam. 
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52. ábra: Különböző elrendezésű nyomott-hajlított elemek teherbírási görbéi 

Az 52. ábra alapján látható, hogy az új, keresztmetszeti kiértékelésen alapuló 

stabilitásvizsgálati módszer jól követi a numerikus szimulációkkal kapott viselkedéseket. Az 

illeszkedés pontosabb vizsgálatához számszerűen is kiértékeltem a stabilitásvesztéshez tartozó 

αb,Rd,ANSYS és αb,Rd,APF teherszorzók százalékos eltéréseit, melynek eredményeit, illetve a 

szabványos interakciós módszerrel kapott értékeket a 13. táblázatban foglaltam össze. 

 

13. táblázat: Az egyes eljárások pontossága nyomott-hajlított elemekre 
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Az új stabilitásvizsgálati eljárás eltéréseinek szemléletesebb ábrázolásához elkészítettem 

az egyes vizsgált elrendezésekhez tartozó χANSYS - χAPF diagramokat, melyeket az 53. ábrán 

foglaltam össze. A diagramokon a már korábbiakban is alkalmazott módon ábrázoltam a 

számított χAPF csökkentő tényezőket a numerikus szimulációval meghatározott χANSYS értékek 

függvényében, mely értékpárok mellett szürke szaggatott vonallal feltüntettem az 

értékazonossághoz tartozó egyenest is. 

 

 

 

53. ábra: Az Ayrton-Perry-formula alapú stabilitásvizsgálat pontosságának értékelése 
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A 13. táblázatban foglalt eredményekből látható, hogy a szabványos interakciós módszer 

mindkét összefüggésrendszere, a „Method 1” és „Method 2” is elfogadható eredményeket 

szolgáltatott. A két eljárásnál azonban jobb illeszkedést biztosít az új stabilitásvizsgálati eljárás. 

A szabványos módszereknél kis mértékben, 2-3%-kal alacsonyabb hibaátlagot adott a vizsgált 

elrendezések esetén. Az eltérések szórását tekintetve viszont az új eljárás sokkal kedvezőbb, az 

esetenként 6-7%-kal kisebb szórásérték a módszer kisebb bizonytalanságát, a numerikus 

eredményekhez való jobb illeszkedését bizonyítja.  

A különböző elrendezésű nyomott-hajlított elemekre elvégzett vizsgálatok alapján 

megállapítottam, hogy az 5.2.1 pontban bemutatott új stabilitásvizsgálati módszer alkalmas 

az összetett igénybevételű szerkezeti elemek teherbírásának meghatározására. A javasolt 

eljárás illesztett paraméterek nélkül, a keresztmetszeti kiértékelésen és kalibrált Ayrton-

Perry-formulán alapuló számítási metódus által képes követni a különböző viselkedéseket. 

Ez az alkalmazott megoldás tehát lehetőséget biztosít a különböző terhelésű (nyomott, hajlított, 

összetett igénybevételű) szerkezeti elemek tervezési módszereinek egységesítésére, és 

egyszerre képes kezelni az elemen működő teherkomponensek hatását. A bemutatott új 

stabilitásvizsgálati eljárás alkalmazhatóságát a numerikus kísérleti programban szerepelt 7 

általános elrendezésre igazoltam, mely vizsgálati kör szélesítése, változó gerincmagasságú 

tartókra való kiterjesztése a hajlított elemeknél tapasztaltak alapján mindenképpen vizsgálatra 

érdemes. 

Az 5. fejezetben foglalt munkát elvégezve, a bemutatott új stabilitásvizsgálati eljárás 

kidolgozásával eleget tettem a disszertáció C-3 célkitűzéseinek. 
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6 
6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A disszertációban foglalt kutatásom végső eredményeként egy új stabilitásvizsgálati 

módszert dolgoztam ki, mely alkalmas összetett igénybevételű szerkezeti elemek stabilitási 

ellenállásának meghatározására. A javasolt eljárás a stabilitásvizsgálat újszerű 

megközelítéseként teljes elemszintű vizsgálat helyett keresztmetszeti kiértékelésen alapul, 

melyhez a nyomott-hajlított elemekre levezetett, saját javaslat szerint kalibrált Ayrton-Perry-

formulát használtam fel. Az eljárással számítható eredményeket értékeltem, és 

megállapítottam, hogy a kidolgozott módszer eleget tesz az eljárások elfogadhatóságához 

szükséges feltételeknek. Ennek részletei a 2.4 fejezetben foglalt pontok szerint: 

F-1 ✔✔✔✔ Az elvégzett vizsgálatok eredményeként megmutattam, hogy az Ayrton-Perry-

formulán alapuló keresztmetszeti kiértékelés a megfelelő mechanikai 

háttérnek köszönhetően önmagában képes követni a különböző kialakítású 

szerkezeti elemek viselkedését, és nincs szükség a más módszereknél 

alkalmazott, elrendezéstől függő paraméterek beépítésére. 

F-2 ✔✔✔✔ Az új eljárás eredményei a jelenlegi szabványos módszereknél kisebb 

hibaátlaggal és szórással térnek el a numerikus szimulációkkal meghatározott 

teherbírásoktól, ami a módszer jobb és egyenletesebb pontosságát igazolja. 

F-3 ✔✔✔✔ A javasolt stabilitásvizsgálati módszer a kísérleti programban szerepelt 

elrendezéseknél csak kisszámú esetben adott a numerikus szimulációk 

eredményeinél magasabb teherbírást, így biztonságosnak tekinthető. 
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F-4 ✔✔✔✔ Az alacsony hibaátlagokkal és szórásértékekkel jellemezhető új eljárás csak 

kisszámú esetben adott a biztonság kárára történő eltérést, így egyszerre pontos 

és biztonságos, ami gazdaságos tervezést tesz lehetővé. 

Az elfogadhatósághoz szükséges feltételek mellett a módszerek kidolgozásával 

kapcsolatos modern törekvések szempontjából is értékelve az új stabilitásvizsgálati eljárást: 

T-1 ✔✔✔✔ A módszer képes kezelni az egyidejű igénybevételeket, szélsőséges (NEd = 0 

vagy My,Ed = 0) esetben pedig visszavezet a tiszta terhelésű elemek ugyanolyan 

elvű vizsgálatára. Így megoldást ad az eljárások egységesítésére. 

T-2 ✔✔✔✔ A kidolgozott keresztmetszeti kiértékelés jól programozható, és csak olyan 

információkat használ fel, mely a vizsgált szerkezeti elem lineárisan rugalmas 

és rugalmas stabilitási analízisével előállíthatók, nincs szükség táblázatosan 

adott paraméterekre. Tervező szoftver tekintetében a módszer igényli a 14 

szabadságfokú rúdelem alkalmazását. Kézi számításra nem alkalmas. 

T-3 ✔✔✔✔ A javasolt stabilitásvizsgálati eljárás a keresztmetszeti kiértékelés által nem épít 

az effektív hossz módszerére.  

A disszertációban javasolt új stabilitásvizsgálati módszer túlmutat a jelenlegi szabványos 

eljárásokon, hiszen megoldást ad a hajlított változó gerincmagasságú tartókra is. Az 

alkalmazhatóság nyomott-hajlított változó gerincmagasságú elrendezésekre történő 

kijelentéséhez további vizsgálatok szükségesek, az eddigi eredmények azonban mindenképpen 

biztatóak. Mivel az eljárás a keresztmetszeti kiértékelés metódusán keresztül képes a különböző 

viselkedések követésére, további alkalmazási kört jelenthetnek azok a speciális terhelésű és 

megtámasztású elrendezések (pl. a megtámasztások között koncentrált nyomatékkal terhelt 

elemek, külpontosan megtámasztott elemek), melyekre más eljárások nem adnak megoldást. 

Az eljárás általánosításának további lehetőségét pedig az Ayrton-Perry-formula időközben 

elkészült, nyomott, két tengely körül hajlított elemek esetére levezetett felírása jelentheti. Ezen 

irányok tehát újabb és az eddig elvégzett munka alapján érdemes kutatások alapjait képezhetik. 
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7 
7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. tézis: az Ayrton-Perry-formula kalibrációja a hajlított referencia elemre 

Új, a szakirodalomban meglévőeknél pontosabb determinisztikus kalibrációt adtam a 

hajlított referencia elem (szimmetria síkjában konstans nyomatékkal hajlított, villás kéttámaszú, 

prizmatikus acélszerkezeti elem) kifordulási jelenségére levezetett Ayrton-Perry-formulára.  

A kalibrációt nagyszámú, saját numerikus eredmény alapján végeztem el, melyeket a 

nemzetközi irodalom alapján validált végeselemes modellen végrehajtott GMNI analízisekkel 

állítottam elő. 

Megállapítottam, hogy a kalibrációra a legmegfelelőbb paraméter a geometriai imperfekció 

mértékét jellemző L/vtot arány (gerendahossz/kezdeti geometriai imperfekció amplitúdója). A 

kalibráció eredményeként az arány meghatározására kalibrált összefüggéseket adtam. 

Igazoltam, hogy a hajlított elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula az általam javasolt 

kalibrációs összefüggésekkel a gyakorlati alkalmazás számára megfelelően pontosan becsüli a 

referencia elemek kifordulási ellenállását. 

Kapcsolódó publikációk: [BB3], [BB4], [BB5], [BB6] 
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2. tézis: Ayrton-Perry-formula alapú eljárás hajlított szerkezeti elemek 

kifordulásvizsgálatára 

Új, számítógépes eljárásban alkalmazható kifordulásvizsgálati eljárást dolgoztam ki a 

referencia elemtől eltérő terhelésű és kialakítású hajlított szerkezeti elemek esetére. Az eljárást 

a stabilitásvizsgálat újszerű megközelítéseként keresztmetszet alapú számítási módszerre 

építettem, ahol felhasználtam az 1. tézisben hivatkozott, általam kalibrált Ayrton-Perry-

formulát. Megmutattam, hogy az új eljárás számítási metódusa a felhasznált elméleti alapok 

által önmagában, a szerkezeti elemek elrendezésétől függő, illesztett paraméterek alkalmazása 

nélkül képes követni a különböző geometriai és terhelési kialakítású hajlított elemek 

viselkedését.  

Nagyszámú saját numerikus eredmény alapján igazoltam, hogy a javasolt új eljárás a 

tervezésben való felhasználás számára megfelelően pontosan becsüli a gyakorlatban járatos 

állandó keresztmetszetű, illetve változó gerincmagasságú szerkezeti elemek kifordulási 

ellenállását. 

Kapcsolódó publikációk: [BB1], [BB2], [BB6], [BB7], [BB8] 

3. tézis: az új Ayrton-Perry-formula alapú eljárás általánosítása nyomott-

hajlított szerkezeti elemek stabilitásvizsgálatára 

A 2. tézisben hivatkozott, keresztmetszeti kiértékelésen alapuló számítási eljárást 

kiterjesztettem a gyakorlatban járatos elrendezésű nyomott-hajlított szerkezeti elemek 

stabilitási ellenállásának meghatározására. 

A kiterjesztett eljárás elméleti alapjaként a nyomott-hajlított szerkezeti elemek referencia 

elemére levezetett Ayrton-Perry-formulát alkalmaztam. Az elméleti összefüggések 

kalibrációjára megoldást javasoltam, melyben felhasználtam az 1. tézisben hivatkozott, a 

hajlított szerkezeti elemek esetére felírt kalibrációs összefüggéseket. 

Numerikus kísérleti program eredményei alapján igazoltam, hogy az általam kidolgozott 

új eljárás a tervezésben való felhasználás számára megfelelően pontosan becsüli a gyakorlatban 

járatos teherelrendezésekkel és megtámasztási viszonyokkal rendelkező nyomott-hajlított 

szerkezeti elemek stabilitási ellenállását. 

Kapcsolódó publikációk: [BB9], [BB10]   
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9 
9. FÜGGELÉK 

1. FÜGGELÉK: ANSYS  EREDMÉNYEK  KIÉRTÉKELÉSE 

14. ábra / 1. diagram 

 

1. táblázat: Hajlított referencia elemek eredményei melegen hengerelt IPE 500 szelvény 

esetén 

ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés

λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0,14 0,99 0,98 -0,01 0,17 0,99 0,98 -0,01 0,11 0,99 0,98 -0,01

0,29 0,96 0,95 -0,01 0,35 0,94 0,93 0,00 0,22 0,97 0,96 -0,01

0,42 0,92 0,91 -0,01 0,52 0,89 0,88 -0,01 0,43 0,93 0,91 -0,02

0,55 0,88 0,86 -0,02 0,67 0,81 0,80 -0,01 0,62 0,85 0,83 -0,02

0,79 0,76 0,72 -0,03 0,81 0,74 0,71 -0,03 0,80 0,74 0,72 -0,02

1,02 0,64 0,60 -0,04 0,94 0,66 0,64 -0,02 0,96 0,65 0,63 -0,02

1,23 0,53 0,49 -0,04 1,06 0,59 0,58 -0,01 1,11 0,59 0,56 -0,03

1,42 0,43 0,41 -0,02 1,17 0,53 0,52 -0,01 1,24 0,52 0,49 -0,03

1,75 0,31 0,30 -0,01 1,27 0,48 0,48 0,00 1,36 0,47 0,44 -0,03

2,04 0,24 0,23 0,00 1,46 0,40 0,39 -0,01 1,57 0,38 0,35 -0,02

2,29 0,19 0,19 0,00 1,62 0,34 0,34 0,00

2,62 0,15 0,15 -0,01 1,90 0,26 0,26 0,00

-0,02 -0,01 -0,02

-0,04 -0,03 -0,03

Melegen hengerelt IPE 500, hajlított referencia modell

Boissonnade és 
Somja

Taras
da Silva és m. 

társai

Átlagos eltérés:

Legnagyobb eltérés:

Átlagos eltérés:

Legnagyobb eltérés:

Átlagos eltérés:

Legnagyobb eltérés:



112 
 

14. ábra / 2. diagram 

 

2. táblázat: Hajlított referencia elemek eredményei különböző melegen hengerelt és hegesztett 

szelvények esetén 

15. ábra / 1. diagram  

 

3. táblázat: Különböző elrendezésű hajlított elemek eredményei melegen hengerelt IPE 500 

szelvény esetén 

ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés

λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0,19 0,99 0,99 0,00 0,17 0,98 0,97 -0,01 0,16 0,99 0,99 0,00 0,18 1,00 0,99 -0,01

0,35 0,92 0,93 0,01 0,50 0,88 0,87 -0,01 0,32 0,96 0,96 0,00 0,41 0,96 0,96 0,00

0,51 0,82 0,83 0,01 0,66 0,80 0,79 -0,01 0,48 0,93 0,92 -0,01 0,56 0,93 0,92 -0,01

0,82 0,63 0,62 -0,01 0,82 0,70 0,68 -0,02 0,60 0,90 0,88 -0,02 0,69 0,89 0,88 0,00

0,96 0,55 0,55 0,00 0,96 0,62 0,60 -0,02 0,71 0,86 0,84 -0,02 0,90 0,80 0,81 0,01

1,08 0,51 0,51 0,00 1,10 0,55 0,54 -0,01 0,81 0,81 0,79 -0,02 1,07 0,72 0,74 0,02

1,32 0,43 0,43 0,00 1,23 0,49 0,48 -0,02 0,99 0,73 0,71 -0,02 1,22 0,65 0,67 0,02

1,62 0,33 0,33 0,00 1,47 0,39 0,38 -0,01 1,14 0,65 0,63 -0,02

1,68 0,32 0,31 -0,01 1,27 0,58 0,57 -0,02

1,87 0,27 0,26 -0,01 1,44 0,50 0,49 -0,01

0,00 -0,01 -0,02 0,00

0,01 0,02 0,02 0,02

Átlagos eltérés:

Legnagyobb eltérés:

Hegesztett HEA 1000 Melegen hengerelt HEAA 1000 Melegen hengerelt HEB 300 Melegen hengerelt HEM 200

Átlagos eltérés: Átlagos eltérés: Átlagos eltérés:

Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés:

Taras Taras
da Silva és m. 

társai
da Silva és m. 

társai

Hajlított referencia modell

ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés

λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0,74 0,97 0,94 -0,03 0,59 1,00 0,99 -0,01 0,20 1,00 0,98 -0,02

0,86 0,89 0,85 -0,04 0,68 0,99 0,98 -0,01 0,38 0,99 0,95 -0,04

1,06 0,72 0,68 -0,03 0,77 0,93 0,93 -0,01 0,55 0,95 0,91 -0,04

1,23 0,58 0,56 -0,02 0,85 0,87 0,86 -0,01 0,69 0,89 0,85 -0,04

1,38 0,48 0,47 -0,01 1,00 0,74 0,73 -0,01 0,80 0,81 0,78 -0,03

1,58 0,38 0,37 -0,01 1,07 0,67 0,67 0,00 1,00 0,67 0,64 -0,03

1,17 0,60 0,60 0,00 1,15 0,58 0,55 -0,02

1,37 0,47 0,47 0,00 1,27 0,50 0,49 -0,01

1,63 0,36 0,35 -0,01 1,43 0,42 0,41 -0,01

1,69 0,32 0,32 -0,01

-0,02 -0,01 -0,03

-0,04 -0,01 -0,04

Különböző elrendezésű, hajlított elemek

Boissonnade és 
Somja

Taras
da Silva és m. 

társai

MH IPE 500 - Ψ = 0 MH IPE 500 - Ψ = 0 MH IPE 500 - Koncentrált erő

Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés:

Átlagos eltérés: Átlagos eltérés: Átlagos eltérés:



113 
 

15. ábra / 2. diagram  

 

4. táblázat: Különböző elrendezésű hajlított elemek eredményei melegen hengerelt IPE 500 és 

IPE 240 szelvények esetén 

 

  

ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés ANSYS Eltérés

λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT λLT χLT χLT ΔχLT

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0,74 0,97 0,94 -0,03 0,59 1,00 0,99 -0,01 0,20 1,00 0,98 -0,02

0,86 0,89 0,85 -0,04 0,68 0,99 0,98 -0,01 0,38 0,99 0,95 -0,04

1,06 0,72 0,68 -0,03 0,77 0,93 0,93 -0,01 0,55 0,95 0,91 -0,04

1,23 0,58 0,56 -0,02 0,85 0,87 0,86 -0,01 0,69 0,89 0,85 -0,04

1,38 0,48 0,47 -0,01 1,00 0,74 0,73 -0,01 0,80 0,81 0,78 -0,03

1,58 0,38 0,37 -0,01 1,07 0,67 0,67 0,00 1,00 0,67 0,64 -0,03

1,17 0,60 0,60 0,00 1,15 0,58 0,55 -0,02

1,37 0,47 0,47 0,00 1,27 0,50 0,49 -0,01

1,63 0,36 0,35 -0,01 1,43 0,42 0,41 -0,01

1,69 0,32 0,32 -0,01

-0,02 -0,01 -0,03

-0,04 -0,01 -0,04

Különböző elrendezésű, hajlított elemek

Boissonnade és 
Somja

Taras
da Silva és m. 

társai

MH IPE 500 - Ψ = 0 MH IPE 500 - Ψ = 0 MH IPE 500 - Koncentrált erő

Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés: Legnagyobb eltérés:

Átlagos eltérés: Átlagos eltérés: Átlagos eltérés:
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2. FÜGGELÉK:  AZ  AYRTON-PERRY-FORMULA  KALIBRÁCIÓS  LEHETŐSÉGEI 

2.1 FÜGGELÉK:  MELEGEN  HENGERELT  1-2.  OSZTÁLYÚ  SZELVÉNYEK 

 

1. ábra: Az MH1-2 ηLT értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 

 

2. ábra: Az MH1-2 v0 és vtot értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 



115 
 

2.2 FÜGGELÉK:  HEGESZTETT  1-2.  OSZTÁLYÚ  SZELVÉNYEK 

 

3. ábra: A HEG1-2 ηLT értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 

 

4. ábra: A HEG1-2 v0 és vtot értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 
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2.3 FÜGGELÉK:  MELEGEN  HENGERELT  3.  OSZTÁLYÚ  SZELVÉNYEK 

 

5. ábra: Az MH3 ηLT értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 

 

6. ábra: Az MH3 v0 és vtot értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 
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2.4 FÜGGELÉK:  HEGESZTETT  3.  OSZTÁLYÚ  SZELVÉNYEK 

 

7. ábra: A HEG3 ηLT értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 

 

8. ábra: A HEG3 v0 és vtot értékek a h/b; a h/tf arányok; illetve a λLT karcsúság függvényében 
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3. FÜGGELÉK:  AZ  ELJÁRÁSOK  ÉRTÉKELÉSE  HAJLÍTOTT  ELEMEKRE 

3.1 FÜGGELÉK:  AZ  ELJÁRÁSOK  ÉRTÉKELÉSE  HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEKRE 

 

5. táblázat: A vizsgált eljárások pontossága HEG1-2 szelvényű hajlított elemek esetén 

 

6. táblázat: A vizsgált eljárások pontossága MH3 szelvényű hajlított elemek esetén 
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7. táblázat: A vizsgált eljárások pontossága HEG3 szelvényű hajlított elemek esetén 
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3.2 FÜGGELÉK:  AZ  ELJÁRÁSOK  ÉRTÉKELÉSE  HAJLÍTOTT  ELEMEKRE 

3.2.1 függelék:  Melegen hengerelt  1-2.  osztályú  szelvények 

 

9. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 hajlított referencia elemekre 

 

10. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 Ψ = 0 hajlított elrendezésre 
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11. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 Ψ = 0,5 hajlított elrendezésre 

 

12. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 Ψ = -1 hajlított elrendezésre 
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13. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 megoszló teherrel hajlított elrendezésre 

 

14. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 egyik végen befogott, megoszló teherrel 

hajlított elrendezésre 
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15. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH1-2 koncentrált erővel terhelt, hajlított 

elrendezésre 
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3.2.2 függelék:  Hegesztett  1-2.  osztályú  szelvények 

 

16. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 hajlított referencia elemekre 

 

17. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 Ψ = 0 hajlított elrendezésre 
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18. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 Ψ = 0,5 hajlított elrendezésre 

 

19. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 Ψ = -1 hajlított elrendezésre 
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20. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 megoszló teherrel hajlított elrendezésre 

 

21. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 egyik végen befogott, megoszló 

teherrel hajlított elrendezésre 



127 
 

 

22. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG1-2 koncentrált erővel terhelt, hajlított 

elrendezésre 
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3.2.3 függelék:  Melegen hengerelt  3.  osztályú  szelvények 

 

23. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 hajlított referencia elemekre 

 

24. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 Ψ = 0 hajlított elrendezésre 
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25. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 Ψ = 0,5 hajlított elrendezésre 

 

26. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 Ψ = -1 hajlított elrendezésre 
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27. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 megoszló teherrel hajlított elrendezésre 

 

28. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 egyik végen befogott, megoszló teherrel 

hajlított elrendezésre 
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29. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények MH3 koncentrált erővel terhelt, hajlított 

elrendezésre 
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3.2.4 függelék:  Hegesztett  3.  osztályú  szelvények 

 

30. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 hajlított referencia elemekre 

 

31. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 Ψ = 0 hajlított elrendezésre 
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32. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 Ψ = 0,5 hajlított elrendezésre 

 

33. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 Ψ = -1 hajlított elrendezésre 
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34. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 megoszló teherrel hajlított elrendezésre 

 

35. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 egyik végen befogott, megoszló teherrel 

hajlított elrendezésre 
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36. ábra: Az eljárásokkal kapott eredmények HEG3 koncentrált erővel terhelt, hajlított 

elrendezésre 

 


