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1 BEVEZETÉS 

Az európai országok szerkezettervezési előírásainak összehangolására létrehozott Európai 

Szabványcsalád, az úgynevezett Eurocode szabványrendszer hatálybalépését követően az 

acélszerkezetek tervezésére vonatkozó EN 1993-1-1 [1] fejezet egyes eljárásai, azon belül is a 

stabilitási tervezés kiemelt figyelmet kaptak a tudományos közösség részéről. Ennek oka, hogy 

a szabvány EN verziója a felülvizsgálatok alapján tett módosításokon túl a korábban 

alkalmazott, illetve az előszabványokból ismertek mellett több új eljárást is tartalmazott.  

1.1 PROBLÉMAFELVETÉS 

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 

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. 

1.2 CÉLKITŰZÉS,  KUTATÁSI  FOLYAMAT 

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 kutatásom kezdetén összegyűjtöttem a témával kapcsolatos nemzetközi kutatások 

részleteit, eredményeit, hogy átfogó képet kapjak a munka jelenlegi állásáról, illetve 
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megismerkedjek az eddig alkalmazott, lehetséges megoldásokkal. Az új stabilitásvizsgálati 

eljárás kidolgozásának első, és talán legfontosabb lépéseként kiválasztottam azt a mechanikai 

alapot, elméleti összefüggésrendszert, melyre a teljes számítási metódust építettem. Ehhez az 

Ayrton-Perry-formulát alkalmaztam, melynek hajlított elemek kifordulási, illetve nyomott-

hajlított elemek stabilitási jelenségére vonatkozó levezetése a közelmúltban elkészült.  

Kutatásomban elsőként az egyszerű hajlított referencia elemekkel foglalkoztam, melyek 

esetére saját numerikus szimulációk eredményei alapján elvégeztem az elméleti összefüggések 

determinisztikus kalibrációját. Ezt követően kiszélesítettem a vizsgálati tartományt különböző 

elrendezésű (megtámasztású és terhelésű) hajlított elemekre, ahol a kalibrált Ayrton-Perry-

formula felhasználásával keresztmetszeti kiértékelésen alapuló számítási metódust dolgoztam 

ki, mely alkalmas a különböző hajlított elemek kifordulásvizsgálatára. Az Ayrton-Perry-

formula időközben elkészült, normálerővel és erős tengely körüli hajlítónyomatékkal terhelt 

(nyomott-hajlított) elemekre vonatkozó általánosítása alapján végül a kidolgozott, 

keresztmetszeti kiértékelésen alapuló új stabilitásvizsgálati módszert kiterjesztettem az 

összetett igénybevételű elrendezésekre is. 

2 HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEK 

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

mely a szabványos kihajlásvizsgálat tapasztalatai alapján előnyösen alkalmazható a szerkezeti 

elemek stabilitási ellenállásának meghatározása során. A formula hajlított elemek kifordulási 

jelenségére történő levezetése Taras és Greiner, illetve Szalai és Papp egymástól független [2] 

és [3] munkájában jelent meg. Az elméleti összefüggések azonban a levezetés során tett 

egyszerűsítések miatt több, a valós szerkezeti elemekre jellemző hatást nem vesznek 

figyelembe, ezért mindenképpen kalibrációra szorulnak. 

2.1 AYRTON-PERRY-FORMULA  A  HAJLÍTOTT  ELEMEKHEZ 

Kutatásomban részletesebben Szalai és Papp megoldásával foglalkoztam, így jelen 

pontban az Ayrton-Perry-formula levezetésének [3] szerint felírt összefüggéseit mutatom be. A 

hajlított elemek kifordulási jelenségére általánosított formula azokra az állandó 

keresztmetszetű, kétszeresen szimmetrikus I szelvényű elemekre vonatkozik, melyek mindkét 

végükön villás megtámasztásúak, és konstans igénybevétel-eloszlást okozó, erős tengely körüli 

My,Ed hajlítónyomatékkal terheltek. A szerzők ezt az elrendezést referencia elemnek nevezik, 

mely elrendezés jellemzőit az 1. ábra mutatja. 

 

1. ábra: Az Ayrton-Perry-formula hajlított referencia eleme 
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Az Ayrton-Perry-formula nem jelent mást, mint a vizsgált, kezdeti geometriai 

imperfekcióval terhelt rugalmas elem leginkább igénybevett elemi szálának első 

megfolyásához tartozó feltételt. A hajlított elem kifordulási jelenségére felírt feltétel 

átalakításával az Ayrton-Perry-formula másodfokú alakja: 
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ahol LT  a kifordulási viszonyított karcsúság, χLT a kifordulási csökkentő tényező, ηLT pedig az 

általánosított imperfekciós tényező, melynek levezetésből kapott felírása: 
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ahol v0 és φ0 a kezdeti geometriai imperfekció eltolódás és elfordulás komponenseinek 

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

gyenge tengely körüli hajlításra, G az acél anyag nyírási rugalmassági modulusát, It pedig a 

keresztmetszet Saint-Venant-féle csavarási inerciáját jelöli. Az Ayrton-Perry-formula 

átalakításainak eredményeként felírhatók az elméleti levezetésből kapott kifordulási görbék: 
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  (3) 

ahol 

 20,5 1LT LT LT          (4) 

Az Ayrton-Perry-formula a levezetett formájában nem alkalmas valós szerkezeti elemek 

kifordulási ellenállásának meghatározására, hiszen az első megfolyás feltételét fogalmazza 

meg, korábbi tapasztalatok alapján azonban jól illeszthető a stabilitási viselkedésre. A formula 

tehát nem veszi figyelembe a képlékeny viselkedés lehetőségét, illetve elhanyagolja például a 

maradó feszültségek meglétét, ezért mindenképpen szükséges a formula kalibrációja. 

2.2 NUMERIKUS  KÍSÉRLETI  PROGRAM  A  REFERENCIA  ELEMHEZ 

Az Ayrton-Perry-formula egyszerű, hajlított referencia elemek esetére vonatkozó 

kalibrációjához, illetve a disszertációban foglalt további vizsgálataimhoz saját numerikus 

szimulációk eredményeit használtam fel. Ehhez ANSYS szoftverben építettem fel a különböző 

megtámasztású és teherelrendezésű szerkezeti elemek végeselemes héjmodelljeit, melyeken a 

vizsgált elrendezések első sajátalakjával egyező alakú kezdeti geometriai imperfekciót 

definiáltam, az L elemhossztól függő, L/1000 értékű amplitúdóval. A modellezett elemeket 

maradó feszültségekkel is terheltem. A vizsgált szerkezeti elemek így felépített numerikus 

modelljein geometriailag és anyagilag nemlineáris, imperfekt (GMNI) analíziseket hajtottam 

végre, melyek eredményeként meghatároztam a hajlított elemek Mb,Rd kifordulási ellenállásait. 

Az alkalmazott numerikus modell megfelelőségét olyan, irodalomból összegyűjtött teherbírási 

görbék alapján ellenőriztem, melyeket a szerzők kísérletek alapján igazolt modellek 

segítségével állítottak elő.  

A hajlított elemek referencia elrendezésére végrehajtott numerikus teszt programban 

szerepeltek melegen hengerelt, illetve hegesztett szelvények, mely csoportokon belül 

vizsgáltam 20 különböző 1. és 2. osztályú, illetve 15 különböző 3. keresztmetszeti osztályba 

tartozó I szelvényt. Ezek mindegyikével 16 különböző hosszúságú szerkezeti elem modelljét 
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építettem fel, így a kísérleti program során összesen 1120db referencia modellhez tartozó 

szerkezeti elem GMNI analízisét végeztem el.  

2.3 A  KALIBRÁLT  AYRTON-PERRY-FORMULA  ÉS  EREDMÉNYEI 

A numerikus szimulációk eredményeként kapott Mb,Rd kifordulási ellenállásokból 

visszaszámítottam a 2.1 pontban bemutatott 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.  

Az Ayrton-Perry-formula egyik kalibrálható paramétere az ηLT általánosított imperfekciós 

tényező. Az EC3-1-1 szabványalkotói ezt a tényezőt választották a kalibráció alapjául, vagyis 

a szabványos eljárások az ηLT értékére adnak kísérleti eredmények alapján felvett összefüggést. 

Vizsgálataim eredményeként azonban megállapítottam, hogy a szabványos kalibráció nem 

követi megfelelően a szimulációkkal meghatározott viselkedéseket, ugyanakkor az ηLT (2) 

egyenlet szerinti felírása olyan előnyös, valós fizikai tartalommal rendelkezik, mely a 

figyelembe vett keresztmetszeti jellemzőkön keresztül alkalmas az egyes szelvényekhez tartozó 

viselkedések egyedi követésére. Ezért az imperfekciós tényező elméleti levezetésből kapott 

formáját változatlanul hagytam. 

Az elméleti összefüggések kalibrálható paramétereinél eggyel továbblépve a kezdeti 

geometriai imperfekció ηLT imperfekciós tényezőben szereplő tagjait vizsgáltam. A különböző 

szempontok alapján elvégzett értékelések eredményeként a szerkezeti elemek vtot legnagyobb, 

felső övközépponthoz tartozó oldalirányú eltolódására találtam olyan kapcsolatot, mely 

megfelelő alapot jelent az Ayrton-Perry-formula kalibrációjának. A vtot paraméter értelmezését 

a 2. ábra mutatja a korábbiakban már szerepelt v0 és φ0 amplitúdók, illetve a keresztmetszet h 

magasságának és tf övvastagságának függvényében. 

  

2. ábra: Az imperfekció komponensek amplitúdóinak értelmezése 

A numerikus szimulációk eredményeiből a 2.1 pontban részletezett összefüggések alapján 

visszaszámítottam az L/vtot (elemhossz/imperfekció amplitúdó) arányokat, melyeket a LT  

viszonyított karcsúságok függvényében diagramokon ábrázoltam. Az így kapott diagramok 

szolgáltak a kalibráció alapjaként, melyeket a 3. és 4. ábrák mutatják a vizsgált 

szelvénycsoportokhoz tartozóan. 
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3. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbék az 1-2. osztályú melegen hengerelt, illetve 

hegesztett szelvényekre 

 

4. ábra: L/vtot értékek és kalibrációs görbék a 3. osztályú melegen hengerelt, illetve hegesztett 

szelvényekre 

A fenti diagramokon látható módon a numerikus szimulációkból visszaszámított L/vtot 

eredményekre alsó burkológörbét illesztettem, melyeket folytonos fekete vonallal ábrázoltam. 

Vizsgálataim alapján az ezen görbéket leíró parabolikus összefüggések bizonyultak az elméleti 

formula kalibrációjára legalkalmasabbnak, melyek függvényes felírása a különböző 

szelvénycsoportokhoz tartozóan rendre: 

- 1-2. osztályú, melegen hengerelt szelvényekre - „MH1-2” (3. ábra bal oldala alapján): 

  
2

500 1,1 380LT

tot

L

v
     (5) 

- 1-2. osztályú, hegesztett szelvényekre - „HEG1-2” (3. ábra jobb oldala alapján): 

  
2

500 0,9 240LT

tot

L

v
     (6) 

- 3. osztályú, melegen hengerelt szelvényekre - „MH3” (4. ábra bal oldala alapján): 

  
2

800 1,1 700LT

tot

L

v
      (7) 

- 3. osztályú, hegesztett szelvényekre - „HEG3” (4. ábra jobb oldala alapján): 

  
2

1000 0,9 400LT

tot

L

v
      (8) 
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A megválasztott kalibrációs összefüggések figyelembevételével, illetve az Ayrton-Perry-

formula levezetett, elméleti összefüggéseinek alkalmazásával rendelkezésünkre áll egy új 

módszer, mely alkalmas a referencia modellű hajlított elemek kifordulási ellenállásának 

meghatározására. Ezen új eljárás végrehajtásának lépéseit mutatja az 5. ábra. 

 

5. ábra: Az új eljárás a referencia modellű, hajlított szerkezeti elemek kifordulásvizsgálatára 

A kalibrált Ayrton-Perry-formulával meghatároztam a szimulációs programban szerepelt 

szerkezeti elemek kifordulási ellenállásait, és közös diagramokon ábrázoltam a numerikus 

teherbírásokkal. A kalibráció megfelelőségének ellenőrzésére készített diagramokból mutat 

példát a 6. ábra, melyen látható, hogy az új eljárással számított, szaggatott vonallal ábrázolt 

kifordulási görbék megfelelően követik a numerikus, folytonos görbéket. 

 

6. ábra: Az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás eredményei 
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Az általam kalibrált Ayrton-Perry-formula pontosságát, vagyis a számított és numerikus 

teherbírások eltéréseit számszerűen is értékeltem, melyet összevetettem a jelenlegi szabványos 

módszerek, illetve Taras és Greiner [2] szerinti ajánlásának eredményeivel. A vizsgálatok során 

megállapítottam, hogy a szabványos eljárások mindenképp javításra szorulnak, elsősorban az 

eredmények hibáinak nagymértékű szórása, illetve az EN 1993-1-1 6.3.2.3 módszer 

nagyszámú, a biztonság kárára történő tévedése miatt. Taras és Greiner ajánlását elemezve azt 

találtam, hogy az általuk javasolt kalibrációs összefüggések a teljes vizsgált karcsúsági 

tartományt tekintve jelentősen ingadozó mértékű, a gyakorlatban járatos karcsúságoknál pedig 

esetenként a biztonság kárára tévedő hibaátlagot szolgáltattak. Az ő megoldásuknál sokkal 

egyenletesebb és jobb pontosságot biztosítanak az általam javasolt kalibrációs összefüggések. 

A vizsgálatok eredményeként tehát 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 és 

Greiner által javasolt megoldás. 

3 HAJLÍTOTT  SZERKEZETI  ELEMEK 

A 2.3 pontban bemutatott új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás alkalmas a hajlított 

referencia elemek kifordulási ellenállásának meghatározására, ahhoz azonban, hogy más 

hajlított elrendezésekre is felhasználható legyen, valamilyen „ötlet” szükséges annak 

kiterjesztéséhez. Ehhez több lehetőséget is mérlegeltem, elemeztem, majd a vizsgálatok 

eredményeként egy új, általános jellegű kifordulásvizsgálati módszert dolgoztam ki. 

3.1 AZ  ÚJ  KIFORDULÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS 

A nemzetközi irodalom áttekintésével és saját vizsgálatok alapján kerestem az új 

kifordulásvizsgálati módszer kidolgozásának lehetőségeit. Naumes és m. társainak [4] 

publikációja szerint optimális tervezés akkor végezhető, ha a szerkezeti elem teherbírását a 

tönkremenetel szempontjából mértékadó, ún. kritikus keresztmetszethez tartozóan határozzuk 

meg. Ezen keresztmetszet helye azonban csak egyszerű, speciális esetekben ismert, így 

meghatározására megoldás szükséges. A megoldási lehetőségeket mérlegelve végül olyan 

eljárást dolgoztam ki, amely felhasználja és lényegében gyakorlati alkalmazást ad Naumes és 

m. társainak javaslatára. 

A kritikus keresztmetszet meghatározásához az ötletem egy szegmens metódus 

kidolgozása volt. Ennek lényege, hogy az eljárás első lépéseként a vizsgált szerkezeti elemet 

szegmensekre osztjuk, és minden kijelölt keresztmetszetet kiértékelünk. Ezáltal végül 

kiválasztható a kifordulás szempontjából mértékadó, kritikus keresztmetszet, és hozzá 

tartozóan számítható a teljes vizsgált szerkezeti elem teherbírása. 

A keresztmetszeti kiértékelés alapjául a karcsúság (9) egyenlet szerinti definícióját 

használtam fel, mely lényegében a jellemző általánosított értelmezését jelenti: 
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A (9) egyenletben αult a vizsgált szerkezeti elem keresztmetszetének Mc,Rk karakterisztikus 

nyomatéki ellenállásához tartozó, αcr pedig annak Mcr rugalmas kritikus hajlítónyomatékának 

eléréséhez szükséges teherszorzó. Ha a számlálóban lévő teherszorzót kicseréljük az i-edik 

keresztmetszet My,Ed,i igénybevétele alapján számítható αult,i teherszorzóra, ez a teljes szerkezeti 

elemre vonatkozó jellemző értelmezhető az egyes keresztmetszetekhez tartozóan is.  

Visszatekintve a hajlított referencia elemekre bemutatott új, 2.3 pontban részletezett 

eljárásra látható, hogy ha egy szerkezeti elem LT  viszonyított karcsúságát ismerjük, az 5. ábra 

lépéseit elvégezve meghatározható az elem kifordulási ellenállása. A szegmentációs, 

keresztmetszeti kiértékelésen alapuló módszer tekintetében már ismerjük a kiválasztott 

keresztmetszetekhez tartozó karcsúságokat, így mintha azok ekvivalens, ugyanolyan 

karcsúságú de egyszerű referencia elemek lennének, mindegyikre elvégezhető az Ayrton-Perry-

formula alapú módszer. Ezt a gondolatmenetet ábrázolja a 7. ábra 1-2. része. 

 

7. ábra: A hajlított elemekre kidolgozott stabilitásvizsgálati eljárás végrehajtásának lépései 

Ilyen módon a vizsgált szerkezeti elem minden keresztmetszetét egymástól függetlenül 

értékeljük, és nem vesszük figyelembe, hogy azok a keresztmetszetek egy globális 

viselkedéshez, a teljes vizsgált elemhez tartoznak. Az eljárás a ,LT i  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 7. 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 
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imperfekciós tényezők már tartalmazzák a másodrendű hatásokat, melyekhez meghatározhatók 

a kifordulási csökkentő tényezők az Ayrton-Perry-formula alapú eljárás további lépéseivel. 

A számítás eredményeként kapott χLT,i csökkentő tényezők alapján minden vizsgált 

keresztmetszethez tartozóan meghatározható egy nyomatéki teherbírás: 

 
,, , ,

, , , , ,

, , , ,

y y y EdLT i LT i LT i

b Rd i ult i y Ed y Ed y y

M 1 y Ed i M 1 M 1 y Ed i

W f M
M M M W f
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            (10) 

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 7. ábra 3. része.  

3.2 AZ  ÚJ  KIFORDULÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS  EREDMÉNYEI 

A 3.1 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 szabványmódosításra javasolt [5] publikációban foglalt 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. 

3.2.1 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 8. ábrán foglaltam össze. A vizsgált elrendezések mindegyikéhez 16 

különböző hosszúságú hajlított elem modelljét építettem fel, ahol az L hosszúságok a z  

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. 

 

8. ábra: A vizsgálati programban szerepelt hajlított elrendezések 

Az új kifordulásvizsgálat eredményeinek értékeléséhez minden, a numerikus teszt 

programban szerepelt szerkezeti elemre meghatároztam az eljárással számítható teherbírásokat, 
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és azokat összevetettem a numerikus ellenállásokkal. A referencia modellhez hasonlóan itt is 

közös diagramokon ábrázoltam a számított és a numerikus kifordulási görbéket, melyre a 9. 

ábra mutat példát. Látható, hogy a keresztmetszeti kiértékelésen alapuló eljárás megfelelően 

követi a különböző elrendezésekhez tartozó eltérő viselkedéseket. 

 

9. ábra: Az új kifordulásvizsgálat eredményei különböző elrendezésű hajlított elemekre 

Az eltérések számszerű értékelése, és a vizsgált eljárások eredményeinek összehasonlítása 

során hasonló megállapításokat tettem, mint a hajlított referencia elemek esetében. Eszerint 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 [5] javaslata, illetve a 3.1 pontban bemutatott új eljárás is, melyek 

hasonlóan kedvező hibaátlagokkal és szórásértékekkel jellemezhető eredményeket 

szolgáltattak. 

3.2.2 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 3.1 pontban bemutatott új kifordulásvizsgálati módszer azonban 

kiterjeszthető és változó keresztmetszet esetén is alkalmazható, ha a (9) egyenlettel definiált 

keresztmetszethez rendelt karcsúság értelmezését kiterjesztjük, figyelembe véve az Mc,Rk,i 

karakterisztikus szilárdsági ellenállás, illetve Wy,i keresztmetszeti modulus hossz menti 

változását: 

 , , , , , , ,,
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    (11) 

A keresztmetszethez rendelt karcsúság általánosított értelmezését felhasználva, 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 az 1. táblázatban foglaltam össze. 
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1. táblázat: A változó gerincmagasságú tartók vizsgálati programja 

A különböző kialakítású és teherelrendezésű, változó gerincmagasságú elemekre közös 

diagramokon ábrázoltam az új kifordulásvizsgálati eljárással számított, illetve a numerikus 

szimulációkkal kapott teherbírási görbéket. Ezen eredményekre mutat példát a 10. ábra, mely a 

vizsgálati programban szerepelt néhány, a legkisebb végkeresztmetszeten HEA 200 szelvényű 

elrendezés példáján mutatja meg a számított és numerikus teherbírási görbék illeszkedését.  

 

10. 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-

8%-os hibaátlaggal becsülik a numerikus szimulációk eredményeit, mely eltéréseket 

elfogadhatónak találtam.  

3.2.3 ÖSSZEGZÉS  AZ  ÚJ  ELJÁRÁSRA 

Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján 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.  

Legkisebb végkm. 

szelvénye
6 db IPE 500 HE A 200 HE A 900 HE AA 550 HE B 300 HE M 450

Hosszak 16 db

Km. változás 3 db

Terhelési esetek 3 db

Összesen 864 db

γ = 2; 3; 4

Ψ = 1; 0,5; 0

Vizsgálati program a változó gerincmagasságú tartók esetére

L  a kihajlási viszonyított karcsúság értékeihez tartozóan: λz = 0,6 - 3,6
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4 NYOMOTT-HAJLÍTOTT  SZERKEZETI  ELEMEK 

A nyomott-hajlított szerkezeti elemekre alkalmas, általános jellegű stabilitásvizsgálat 

kidolgozásához már felhasználtam a hajlított elemeknél szerzett ismereteket, tapasztalatokat. A 

kutatás során azt vizsgáltam, hogy elegendő-e, ha a 3.1 pontban bemutatott, keresztmetszeti 

kiértékelésen alapuló számítási metódust megtartom, pusztán kicserélem az elméleti alapot a 

nyomott-hajlított elemekre Szalai által levezetett Ayrton-Perry-formulára, melyet a [6] 

irodalom mutat be.  

4.1 AYRTON-PERRY-FORMULA  A  NYOMOTT-HAJLÍTOTT  ELEMEKHEZ 

A hajlított elemekhez hasonlóan a nyomott-hajlított elemeknél is megadható az az 

egyszerű, referencia elrendezés, melyre az Ayrton-Perry-formula levezethető. Ezt a kialakítást 

mutatja a 11. ábra. 

 

11. ábra: Az Ayrton-Perry-formula nyomott-hajlított referencia modellje 

Az elméleti összefüggések tehát azon állandó keresztmetszetű, kétszeresen szimmetrikus I 

szelvényű elemekre vonatkoznak, melyek mindkét végükön villás megtámasztásúak, és 

konstans igénybevétel-eloszlást okozó NEd normálerővel, illetve erős tengely körüli My,Ed 

hajlítónyomatékkal terheltek. Az első folyás feltétele alapján felírható Ayrton-Perry-formula: 

 
2

2 2 2

1 1 1
1 0BC BC BC

BC BC BC

  
  

 
        

 
 (12) 

ahol BC  a nyomott-hajlított (angolul beam-column, innen BC rövidítésű)  elem viszonyított 

karcsúsága, χBC a csökkentő tényező, ηBC pedig a hozzá tartozó imperfekciós tényező, melynek 

levezetett formája: 

 
, , ,

0 0 0 0

,z , ,z ,

NM NM
el y el y el yN M M Mult ult t

BC N M
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v m v
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 (13) 

rövidebben: 

 
NM NM

N Mult ult
BC z LTN M

ult ult

m
 

  
 

      (14) 

Az általánosított imperfekciós tényező (14) egyenlet szerinti felírása rendkívül előnyös. A 

felső indexek értelmezése alapján ugyanis az összeg bal oldalán látható ηz
N a csak normálerővel 

terhelt elem kihajlásához tartozó, ηLT
M pedig a csak hajlítónyomatékkal terhelt elem 

kifordulására (2) egyenlet szerint levezetett elméleti megoldásokat jelentik. Vagyis az összetett 

igénybevételű elem vizsgálata elvégezhető a tiszta esetek egymástól független értékelésével, 

majd köztük a keresztmetszeti kihasználtságok, illetve az elméleti levezetésből kapott m 

paraméter segítségével képezhető az interakció. 
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Az Ayrton-Perry-formula átalakításával végül itt is felírhatók az elméleti stabilitási görbék: 

 
2 2

1
BC

BC BC BC


  


 

  (15) 

ahol 

 20,5 1BC BC BC          (16) 

4.2 NYOMOTT-HAJLÍTOTT  REFERENCIA  ELEMEK 

A nyomott-hajlított elemekre levezetett Ayrton-Perry-formula általánosított imperfekciós 

tényezőjének (14) egyenlet szerinti felírásával a tiszta stabilitási jelenségek szétválaszthatók. 

Ezáltal 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.  

  

12. ábra: Az új eljárás a referencia modellű, nyomott-hajlított elemek stabilitásvizsgálatára 

Az Ayrton-Perry-formula kalibrációja során változtatás nélkül felhasználtam a nyomott 

elemekre adott szabványos, az EC3-1-1 5.3.2 fejezetének (11) pontjában megadott egyenértékű 

geometriai imperfekciót, mely az elvégzett valószínűségelméleti kalibráció eredményeként a 

tudományos közösség véleménye által is elfogadott. Az imperfekciós tényező másik, a hajlított 

szerkezeti elemek kifordulásához tartozó tagjának felírásához a saját, 2.3 pontban bemutatott, 

illesztett formulát alkalmaztam. Ezen kalibrált összefüggések figyelembevételével, illetve az 
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Ayrton-Perry-formula levezetéséből kapott egyenletek alkalmazásával rendelkezésünkre áll 

egy a nyomott-hajlított elemek referencia modelljére alkalmazható stabilitásvizsgálati eljárás, 

melynek lépéseit a 12. ábra mutatja. 

A nyomott-hajlított elemek referencia modelljére érvényes új eljárás eredményeinek 

értékelését saját numerikus szimulációkkal meghatározott teherbírások alapján ellenőriztem. 

Ehhez a már korábban is szerepelt 20 különböző 1-2. osztályú melegen hengerelt szelvénnyel 

7-7 különböző hosszúságú szerkezeti elem végeselemes héjmodelljét építettem fel. Minden 

vizsgált elemre 17 ponttal állítottam elő a hozzá tartozó NM teherbírási görbét, vagyis összesen 

2380db referencia modellű nyomott-hajlított szerkezeti elem GMNI analízisét végeztem el. A 

vizsgált elemek számított és szimulációval kapott eredményeit összehasonlítottam, melyre az 

13. ábra mutat példát. Látható, hogy a kalibrált Ayrton-Perry-formula jól követi a viselkedést. 

 

13. ábra: Az új, Ayrton-Perry-formula alapú eljárás eredményei 

Az új stabilitásvizsgálati eljárás pontosságát az interakciós tényezőkön alapuló szabványos 

módszer eredményeivel is összehasonlítottam. A vizsgálatokból megállapítottam, 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.  

4.3 AZ  ÚJ  STABILITÁSVIZSGÁLATI  ELJÁRÁS 

A tetszőleges elrendezésű nyomott-hajlított elemekre alkalmas stabilitásvizsgálati eljárás 

kidolgozásához felhasználtam a 3.1 pontban bemutatott, hajlított elemekre kidolgozott 

kifordulásvizsgálati eljárást. Az ott bemutatott metódus az összetett igénybevételű 

elrendezéseknél is alkalmazható, hiszen a keresztmetszethez rendelt karcsúság definícióját 

követően az egyenértékű referencia elemekre már rendelkezésünkre áll a nyomott-hajlított 

elemekre levezetett, kalibrált Ayrton-Perry-formula. Az elméleti alap kiterjesztésén kívül a 

számítás menete megegyezik a hajlított elemeknél ismertetett lépésekkel.  

A nyomott-hajlított elemekre levezett, 4.2 pontnak megfelelően kalibrált Ayrton-Perry-

formula és a 3.1 pontban bemutatott új kifordulásvizsgálati eljárás összevonásával tehát 

rendelkezésünkre áll egy új stabilitásvizsgálati módszer. Ezen módszer végrehajtási lépéseit, 

gondolatmenetét mutatja a 14. ábra. 
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14. ábra: A nyomott-hajlított elemekre kiterjesztett stabilitásvizsgálati eljárás 

Az új eljárás megfelelőségét a 8. ábrán látható hajlítónyomatéki elrendezések mellet 

normálerővel terhelt szerkezeti elemekre ellenőriztem. A vizsgálataimban tehát a referencia 

elem mellett 6 különböző nyomott-hajlított elrendezés szerepelt. Ezek mindegyikére 

elvégeztem azt a numerikus kísérleti programot, melyben a korábban is alkalmazott 20db 1-2. 

osztályú melegen hengerelt szelvény és 7 különböző hosszúság esetén határoztam meg az NM 

teherbírási görbéket. Ezek alapján tehát a kísérleti adatbázist a referencia modellre elvégzett 

numerikus szimulációk mellett 14280db új eredménnyel egészítettem ki. Az így meghatározott 

numerikus teherbírási görbéket összehasonlítottam az új eljárással számított ellenállásokkal, 

melyre a 15. ábra mutat példát.  

 

15. ábra: Az új stabilitásvizsgálati eljárás eredményei 
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A 15. ábra alapján látható, hogy az Ayrton-Perry-formula alapú keresztmetszeti kiértékelés 

jól követi a numerikus szimulációkkal kapott viselkedéseket. Az új stabilitásvizsgálati eljárás 

pontosságának számszerű értékelését is elvégeztem, majd összehasonlítottam a szabványos 

tervezési módszer eredményeivel. A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a szabványos 

interakciós módszer mindkét összefüggésrendszere, a „Method 1” és „Method 2” is elfogadható 

eredményeket szolgáltat a különböző nyomott-hajlított elrendezésekre. 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.  

5 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 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. 

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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6 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] 

 

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] 
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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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