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1. BEVEZETÉS
A korszerű építőipari technológiák közös jellemzője, hogy gazdaságosságra törekednek
az anyagfelhasználás területén. E gazdaságosság megteremtésének egyik módja az
acélszerkezeteknél

elterjedten

alkalmazott,

hidegalakítással

megmunkált

vékonyfalú

szerkezetek alkalmazása. Gazdaságos szerkezet elérhető oly módon is, ha egyazon anyagot több
különböző funkcióra is felhasználunk. Ez a multifunkcionalitás kerül kihasználásra vékonyfalú
acélszerkezet polisztirolbetonba ágyazásakor. Ez az anyag egyszerre képes ugyanis ellátni
hőszigetelési, hangszigetelési feladatokat, miközben megfelelő védelmet nyújt tűz ellen is.
Mindemellett folytonos megtámasztást biztosít az acélszelvénynek, amely ezáltal kedvezőbb
stabilitási viselkedést mutat. A tervezett építési rendszer oly módon épül fel, hogy az
összeállított teherviselő acél vázat az előregyártó telepen elhelyezik a zsaluzatba, majd ezt
kiöntik betonnal. Az így elkészített paneleket a helyszínre szállítva helyszíni kapcsolatok
segítségével építik össze az egyes elemeket. A kapcsolatok kivitelezhetőségének érdekében így
a panelok élei mentén különböző méretű kirekesztéseket szükséges elhelyezni, melyeket utólag
ugyanezen anyagból készített kisebb tömbök beragasztásával lehet megszüntetni.
Ezen összetett funkciók ellátására szolgáló építőanyag kifejlesztésére vonatkozó
kísérleteket foglal össze Lublóy és szerzőtársai [1] cikke, melyben különböző összetételű
polisztirolbetonok mechanikai és hőtechnikai jellemzőit vizsgálták. A polisztirolbeton
anyagjellemzőiről elmondható, hogy sok
szempontból közel áll a habok által mutatott
viselkedéshez. Az 1. ábra mutatja egy
70x70x250 mm-es hasáb alakú próbatest
feszültség-alakváltozás diagramjait nyomás
és hajlítás hatására. Látható, hogy az anyag
hajlításra lényegében lineárisan rugalmasan
1. ábra – A polisztirolbeton feszültség-elmozdulás
diagramjai

viselkedik a húzott oldalon bekövetkező
berepedés előtt. Nyomóigénybevétel esetén

ugyanakkor kialakul egy tönkremeneteli zóna, ami jelentős alakváltozást képes elszenvedni,
lényegében a teherszint csökkenése nélkül. A tönkremenetelt megelőzően az anyagi viselkedés
nyomásra is lineárisan rugalmasnak mondható. Bár a polisztirolbetonok mechanikai jellemzői
erősen összefüggnek a testsűrűségükkel [2], az anyag szilárdsági értékei nagyságrendileg 0,050,2 N/mm2 közötti, rugalmassági modulusa 30-200 MPa közötti.
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A kutatás célja egy tervezési eljárás megalkotása, mely képes figyelembe venni a
polisztirolbetonba ágyazott vékonyfalú acélszerkezetek méretezésének sajátosságait. Mivel a
szakirodalomban nem lelhető fel hasonló kialakítású szerkezeti rendszer, ezért a szerkezeti
viselkedést a kutatás első részében kísérleti alapon elemeztem. Hajlított, nyomott valamint nyírt
szerkezeti elemeket vizsgáltam, célom a tönkremeneteli módok, teherszintek meghatározása
volt. A kísérleti tapasztalatok alapján kiegészítő vizsgálatokat végeztem oszloptalpcsomópontokon a szerkezeti rendszer teherbírási kapacitásának jobb kihasználása érdekében.
Végül a szerkezeti viselkedés ismeretében Eurocode alapú méretezési eljárást javasoltam
lokális, torzulásos valamint globális stabilitásvesztési módok figyelembe vételére.

2. HAJLÍTOTT ELEMEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
A hajlított elemek kísérleteit két csoportba lehet sorolni. Az első az elemszintű
vizsgálatok csoportja, aminek a keretében egyszeresen (2C kialakítás) és kétszeresen (I
kialakítás) szimmetrikus keresztmetszetű gerendákat vizsgáltam. Az elemkísérletekhez C200as szelvényt alkalmaztam 1,5 mm falvastagsággal. Ágyazott és ágyazatlan elemeket is
vizsgáltam a teherbírás összehasonlíthatósága érdekében. Az alkalmazott betontömb
keresztmetszete 400x200 mm volt. Három különböző hosszúságú, valamint két különböző
gerincvastagságú próbatesten végeztem kísérleteket annak érdekében, hogy a különböző
tönkremeneteli módokat vizsgálni lehessen. Minden kialakításhoz három próbatest készült, a
terhelést négypontos hajlítással végeztem, 600 mm-es távolságot hagyva a feltámaszkodás és
az erőbevezetés között. Ez a távolság a rövid elemeknél 300 mm volt.
A kísérleti eredmények alapján megállapítható volt, hogy sem globális, sem torzulásos
tönkremenetel nem alakult ki. A próbatestek minden esetben lokális tönkremenetelt szenvedtek
az erőbevezetés környezetében (2. ábra). I-szelvények esetén a tönkremenetelt követő
oldalirányú elmozdulások miatt a nyomottabb felső öv torzulásos horpadást is mutatott,
ugyanez a jelenség 2C-kialakítás esetén nem fordult elő, mivel az oldalirányú elmozdulások
nem voltak jelentősek. A 3. ábra a) része mutatja a mért terhelő erő-lehajlás diagramokat 2Ckialakítás esetén. A diagramon látható, hogy az ágyazatlan elemekhez képest az ágyazott
elemek nem rendelkeznek jelentős többletmerevséggel. Ugyanakkor teherbírás tekintetében a
különbség jelentős, az elemmérettől függően elérheti akár a 130 %-ot is. Hasonló jellegű
eredményeket tapasztaltam I-szelvények esetén is, maximálisan 190 % teherbírásnövekménnyel. Rugalmas lemezhorpadás ágyazatlan esetben csak egyszer volt megfigyelhető.
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2. ábra – a) I-kialakítás lokális tönkremenetele; b) 2C-kialakítás lokális tönkremenetele

Egy-egy próbatestet nyúlásmérő bélyegekkel is felszereltem, annak érdekében, hogy az
együttdolgozás mértékére vonatkozóan is nyerjek információt. Az eredmény a 3. ábra b) részén
szerepel, szintén 2C-kialakítás esetén. A diagramon szerepel a teherből számítható elvi
feszültség értéke tiszta acél keresztmetszettel számolva, valamint az öszvérhatást figyelembe
véve 112 MPa-os rugalmassági modulusú polisztirolbetonnal. Egyrész megállapítható, hogy a
mért értékek a teljes együttdolgozással számított értékekhez közel alakultak, másrészt viszont
látható, hogy a két elvi görbe közötti eltérés igen kicsi. Vagyis, bár a szerkezet a mérések
alapján együttdolgozó, ennek hatása elenyésző a feszültségeloszlást tekintve. Az ábrán 30 mm
lehajlásnál megjelenő eltérés a számított és mért görbék között rugalmas lemezhorpadásra utal.

3. ábra – a) Mért erő-elmozdulás diagramok; b) Mért feszültség-lehajlás diagram 2C-kialakítás esetén

A kísérletek második csoportját a panelkísérletek jelentették. Ezen kísérletek során
egyenletesen megoszló terhelésnek kitett szerkezeteket vizsgáltam, ugyanakkor vékonyabb (1,0
mm) acél keresztmetszettel. A kísérletek alátámasztották az elemszintű kísérletek eredményeit,
tiszta nyomatéki tönkremenetelt tapasztaltam (4. ábra a)), mely képlékeny állapotban
következett be. A C140-es keresztmetszetet leszámítva nem jelent meg a rugalmas
lemezhorpadás hatása. Panelok esetében sem volt kimérhető a merevség növekedése (4. ábra
b)).
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Mind az elemkísérletek során, mind a panelkísérleteknél a tönkremenetelt megelőzően
megjelentek a polisztirolbetonban repedések. Ezek azonban, az anyag kis merevsége miatt nem
jártak érzékelhető hatással. A kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy a
többletteherbírást nem a polisztirolbeton által hordott teher, hanem az anyag megtámasztó
hatása adja. Ennek megfelelően az elérhető teherbírás-növekmény függ a megtámasztó közeg
és a megtámasztott elem merevségétől. Ez a viselkedés megjelent a merevített és sima gerincű
elemek teherbírás-növekményében is.

4. ábra – a) Tiszta nyomatéki tönkremenetel; b) Teher-lehajlás diagramok

3. NYOMOTT ÉS NYÍRT ELEMEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
Összesen négy sorozatba rendezhetőek a nyomott/nyírt elemeken végzett kísérletek.
Mindegyik esetben a teherbírást és a tönkremeneteli módot vizsgáltam. Az első kísérletsorozat
célja a különböző polisztirolbeton-keverékek merevítő hatásának vizsgálata volt, változatlan
acélkeresztmetszetek alkalmazása esetén. A második sorozatban változatlan polisztirol keverék
mellett vizsgáltam a különböző acél keresztmetszetek hatását. Mindkét esetben három
különböző elemméretet határoztam meg. Minden ágyazott kísérleti konfigurációt három
próbatesttel vizsgáltam, referenciaként betonozatlan elemeken is végeztem méréseket. A
harmadik kísérletsorozat falpanelek vizsgálatát jelentette nyomóigénybevétel hatására, míg a
negyedikben a panelek oldalirányú eltolódási viselkedését kutattam.

5. ábra – a) Nyomott elemek lokális tönkremenetele; b) Nyomott elemek erő-elmozdulás diagramja; c) Nyomott
panelek kapcsolati tönkremenetele
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A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy az oszlopelemek tönkremenetele, függetlenül
az alkalmazott keverék tulajdonságaitól, és az elem méretétől, lokális jellegű (5. ábra a)).
Jelentős merevségnövekedést nem tapasztaltam (5. ábra b)), ugyanakkor a teherbírásban
megmutatkozó többlet 10-100 %
között

volt.

A

falpanelek

tönkremenetele szintén lokális
jellegű volt, ugyanakkor ez az
oszloptalp-kapcsolatra
koncentrálódott (5. ábra c)). Egy
panel

esetében

tapasztaltam

nyomaték-normálerő interakció
okozta
6. ábra – Testsűrűség-normalizált teherbírás

kísérleti

tönkremenetelt.

A

ellenállásokat

összevetve a mért testsűrűségekkel azt tapasztaltam, hogy 1,5 mm-es névleges acélvastagság
esetén jelentősebb a testsűrűség teherbírásra gyakorolt hatása, mint a vékonyabb acélanyagok
esetén (6. ábra).
Az eltolódási merevség meghatározása
során azt mutatták az eredmények, hogy igen
bizonytalan, hogy mennyire lehet kihasználni
a teljes falpanel merevségét. Ennek értéke
ugyanis

függ

állapotától:

a

modulusától,
valamint

a
a

polisztirolbeton
tényleges
bedolgozás

legfőképp

a

pontos

rugalmassági
minőségétől
repedezettségi

állapotától. Ennek megfelelően a biztonság

7. ábra – Andráskereszt-merevítés és ágyazott falpanel
oldalirányú eltolódási merevsége

javára olyan számítási eljárást javasoltam, ami
abból a feltevésből indul ki, hogy a panelek a bennük levő acél oszlopok mentén végig vannak
repedve. A merevségek vizsgálata során megmutattam továbbá, hogy a hagyományosan
alkalmazott andráskereszt-merevítés nem hatékony polisztirol merevítés esetén (7. ábra).
A falpanel oldalirányú terhekkel szembeni teherbírását a kísérletek alapján ugyanúgy a
kapcsolat nyomással szembeni ellenállása adja, mint a nyomóigénybevétel esetén. Ennek
megfelelően a kapcsolatokat a két igénybevétel eredőjére kell méretezni. Bár a polisztirolbeton
is biztosít teherbírást (8. ábra b)), de ez (hasonlóan a merevséghez) nem megbízható.
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8. ábra – a) Polisztirolbeton nyírási jellegű tönkremenetele; b) Nyíró erő-elmozdulás diagram, a különböző
tönkremenetelekkel

4. OSZLOPTALP KÍSÉRLETEK
A nyomott elemeken végzett kísérletek alapján kiegészítő vizsgálatokat hajtottam végre
összesen hat különböző kialakítású oszloptalp csomóponton. A kísérletek célja egyfelől az volt,
hogy gazdaságos kialakítású csomópontok készüljenek, másfelől hogy a különböző vastagságú
polisztirolbeton hatását vizsgáljam. Cél volt továbbá az is, hogy olyan kapcsolati kialakítást
fejlesszek ki, ami lehetővé teszi az elemek megnövekedett ellenállásának teljes kihasználását.
Ennek érdekében vizsgáltam a hagyományosnak tekintett egycsavaros kialakítást (az
összefogó U-szelvény és a C-szelvényű oszlop oldalanként egy-egy önfúró csavarral való
összefogása), kétcsavaros kialakítást, valamint az egycsavaros kialakítás csökkentett
betonfedésű

variánsát.

Emellett

vizsgáltam

az

önfúró

csavarok

lecserélhetőségét

ponthegesztéses kapcsolatra, illetve egy olyan kialakítás viselkedését, amiben az oszlop
gerincét egy kiegészítő lemezzel merevítettem.

9. ábra – a) Kapcsolati tönkremenetel; b) Elemszintű tönkremenetel; c) Kapcsolati tönkremenetel

Az eredmények azt mutatták, hogy a hagyományos kialakítású, a kétcsavaros, valamint
a csökkentett betonfedésű elemek teherbírása megegyezik. Tönkremeneteli módjuk a nyomott
paneloknál látottakkal megegyezett, vagyis a gerinc beroppanása jellemezte (9. ábra a)). A
ponthegesztéssel kialakított próbatestek viselkedése megegyezett a csavarozottakéval, vagyis a
két kapcsolati módszer statikailag egyenértékűnek mondható. A gerincmerevített próbatestek
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közül a legzömökebb gerincű, C90-15
elemeket

leszámítva,

mindegyik

próbatest elemszintű tönkremenetelt
szenvedett (9. ábra b)), vagyis a
kapcsolat

egyenszilárdságúnak

mondható. A C90-15 keresztmetszetű
gerincmerevített

elemek

kapcsolati

tönkremenetelt szenvedtek (9. ábra c)),
vagyis esetükben nem volt elég erős a

10. ábra – Erő-elmozdulás diagramok

merevítés hatása. Az erő-elmozdulás diagramok alapján meghatároztam azok főbb jellegzetes
szakaszait (10. ábra), valamint definiáltam a kapcsolatok teherbírását befolyásoló főbb
paramétereket. A kapcsolati tönkremenetelt szenvedett próbatestekre megállapítottam az
Eurocode-alapú kísérleti ellenállási értékeket (1. táblázat). A teherbírási adatok testsűrűséggel
való összevetéséből ugyanolyan trend volt megállapítható, mint a nyomott elemek vizsgálata
esetén.
1. táblázat – Kísérleti ellenállási értékek

keresztmetszet
Ntest,Rd [kN]

C90-10
22,43

C90-15
50,09

C140-10
24,79

C140-15
52,53

5. RUGALMASAN ÁGYAZOTT LEMEZELEMEK LOKÁLIS
HORPADÁSA
A kísérletek alapján megállapítható volt, hogy a tönkremenetelek elemmérettől
függetlenek a legtöbb esetben. Vagyis a méretezési eljárás során is ezekre kell fókuszálni. A
polisztirolbeton, mint ágyazó közeg, folytonos rugalmas megtámasztást nyújt a teherhordó acél
váznak. A kísérleti vizsgálatok során tapasztalható volt, hogy a polisztirolbeton elvált az acél
felületéről a gerinc lapos oldalán. Ebben az esetben a megtámasztó hatás nem tud érvényesülni,
így a modellezés során azt a feltételezést tettem, hogy a lemezelemek minden esetben csak az
egyik oldalukon ágyazottak. Az ilyen statikai rendszerű szerkezet lokális horpadásának
figyelembe vétele igen hasonló ahhoz, mint ami a szendvicsszerkezetek körében a „face
wrinkling” jelenséghez köthető [3]. Az analitikus vizsgálataimban ebből indultam ki.
A „face wrinkling”, vagyis a héjalóréteg hullámosodási jelenségének leírására a
szendvicselméletben egy olyan rugalmasan ágyazott gerenda modellt alkalmaznak, amelyben a
rugóállandót a rugalmas féltér merevsége alapján származtatják. Mivel a héjalóréteg
hullámosodása egy irányban következik be, a lemezhorpadás viszont két irányú hullámzást
feltételez (11. ábra), ez a származtatott ágyazási merevség módosításra szorul.
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11. ábra – Rugalmas ágyazó közeg

Megmutatható, hogy a két irányban lx és ly hullámhosszakkal rendelkező kettős szinuszfüggvény, mint elmozdulási kényszer esetén az Ec és νc rugalmassági jellemzőkkel megadott
féltéren értelmezett ágyazási tényező az alábbi képlettel fejezhető ki:
kw =

2πEc
1 1
+
√
(3-υc )(1+υc ) l2x l2y

(1)

Az Eurocode-alapú [4] méretezéshez a gerinc-típusú és öv-típusú lemezelemek
nyomással szembeni, valamint a gerinc-típusú elemek hajlítással szembeni kritikus
feszültségére van szükségünk. Ennek érdekében az ágyazási tényezőt beépítve a lemezhorpadás
egyenletébe a horpadási jelenség és az ágyazó közeg egymásra hatása figyelembe vehető.
D ∂4 w
∂4 w ∂4 w
∂2 w kw
(
+2 2 2 + 4 ) -σx 2 = w
t ∂x4
∂x ∂y ∂y
∂x
t

(2)

A (2) differenciálegyenlet megoldása szolgáltatja a rugalmas közegben ágyazott
lemezek kritikus horpadási feszültségét, a megfelelő peremfeltételek figyelembe vétele mellett.
A fenti egyenletet a főbb esetekre oldottam meg, minden esetben νc = 0,2 feltételezéssel. A
vizsgált paramétertartomány az Eurocode vékonyfalú szelvényekre adott tartományával
egyezett, kivételként a b/t maximális értéke szolgált, mely 250. Az ágyazási tényező
meghatározásához a keresztirányú hullámhossz értékét nyomott gerinc-jellegű elemnél a lemez
szélességére vettem fel, nyomott öv-jellegű elemnél a lemezszélesség kétszeresére, hajlított
elemnél pedig a lemezszélesség 0,6-szeresére. A kézi számítás elősegítése érdekében az Eureqa
[7] program segítségével zárt képletet adtam a kritikus feszültségek meghatározására.
Az analitikus megoldás mellett végessávos módszerrel is meghatároztam a kritikus
feszültségeket, a CUFSM program segítségével [5]. A 12. ábra a) és b) részén látható
eredményekből kitűnik, hogy a kritikus horpadási feszültség jelentős mértékben növekedhet,
ugyanakkor a horpadási hullámhossz a terhelés irányában viszont jelentősen csökken. Ebből
fakadóan az effektív szélesség meghatározásakor figyelembe kell venni a lemezszerű és
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oszlopszerű stabilitásvesztési módok interakcióját az Eurocode megfelelő kihajlási görbéjének
segítségével [6].

12. ábra – Lemezelemek csipkegörbe-szakaszai különböző merevségű közegek esetén a) Gerinc-típusú; b) Öv-típusú

Szakirodalomban található ajánlás [8] ágyazott lemezeknél az interakció figyelembe
vételére a „c” görbe alkalmazását javasolta gerinc-típusú elemek esetén, viszonylag alacsony
ágyazási merevség mellett. Ugyanakkor nem található sem öv-típusú, sem hajlított lemezelemre
hasonló javaslat. A módszer alkalmazhatóságának bizonyítására nemlineáris végeselemes
modellt építettem (13. ábra a)), mely a rugalmasan ágyazott lemezelemek viselkedését képes
leírni. Szakirodalmi adatok alapján [9] validáltam a modellt nyomott gerinc-típusú ágyazatlan
elemek teherbírására (13. ábra b)), és ennek segítségével meghatároztam az ágyazott
lemezelemek teherbírását a posztkritikus tartalék figyelembe vételével (szabványos GMNIA).

13. ábra – a) A végeselemes modell sematikus vázlata; b) A végeselemes modell eredményeinek kísérleti
eredményekkel való összevetése

A végeselemes modell eredményei alapján módosítottam az effektív szélességre
vonatkozó, az Eurocode-on alapuló eljárást, hogy az a végeselemes eredményeket alulról
közelítse. A korábbi szakirodalmi javaslattal szemben a „d” görbe alkalmazását javasoltam
nyomott gerinc-típusú elemek vizsgálatára (14. ábra a)), a „b” görbét pedig nyomott öv-típusú
elemek vizsgálatára (14. ábra b)). Hajlított elemek esetén a végeselemes modell alapján nem
szükséges csökkentett lemezszélesség alkalmazása a vizsgált tartományon, így „a” görbét
javasoltam. A számításokat az ágyazó közeg rugalmassági modulusának egy viszonylag tág,
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[30; 200] MPa-os tartományán készítettem el, hogy az anyagi tulajdonságokban bekövetkező
változások ne akadályozzák az eljárás alkalmazását.

14. ábra – Numerikus és Eurocode-alapú effektív szélességek összevetése: a) Nyomott, gerinc-típusú lemezelemek
esetén; b) Nyomott, öv-típusú lemezelemek esetén

Az eljárás alkalmazhatóságát hajlított paneleken mutattam be (2. táblázat). Fontos
megjegyezni, hogy a kihajlás-szerű és horpadás-szerű viselkedések interakciójként előállított
effektív keresztmetszet nem lineárisan függ az ágyazó közeg rugalmasságától. Emiatt az
ellenállás meghatározása során az ágyazó közeg rugalmassági modulusának 5 %-os és 95 %-os
kvantilisét is figyelembe kell venni. Az ágyazatlan esethez viszonyítva 16-31 % teherbírásnövekedés mutatható ki az ágyazó közeg hatására. A növekmény az acél szelvény
karcsúságának növekedésével emelkedik. A számított és a kísérletileg kimért ellenállások
eltérését az okozza, hogy a számítási módszer szerint a rugalmas lemezhorpadás korlátozza a
teherbírást, míg kísérletileg ez nem volt igazolható. Ez az ellentmondás további vizsgálat
tárgyát kell képezze.
2. táblázat – Hajlított C-szelvények lokális horpadási ellenállásának számított értékei

Ec [MPa]
C140-10-5000-WM-001
C200-10-5000-WM-001

Mu,calc [kNm]
41
97
155
2,56
4,57

2,49
4,45

2,48
4,44

Mu,test
[kNm]
3,43
5,98

6. TORZULÁSOS ÉS GLOBÁLIS STABILITÁSVESZTÉS
A hidegen alakított acélszelvények jellegzetes tönkremeneteli formája a torzulásos
horpadás. Ennek szabványos vizsgálata azon alapul, hogy a keresztmetszet torzulását egy
rugalmasan ágyazott gerenda kihajlásához köti, melynek ágyazati merevségét a keresztmetszet
keresztirányú merevsége alapján veszi fel [4].
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Es Is d4 w
d2 w Kw
+σ
=As dx4 x dx2
As

(3)

Rugalmasan ágyazott keresztmetszetek esetére hasonló eljárást javasoltak Misiek és
társai [10] cikkükben, ahol a keresztmetszet merevségéből adódó rugóállandó mellett
figyelembe vették az ágyazó közeg rugalmas megtámasztó
hatását is, közbenső merevítő esetén. Ezt az eljárást
alkalmaztam C-szelvények övének élmerevítő bordájára. Az
ágyazó közeg hatását az (1) szerint vettem fel, a keresztirányú
hullámhosszat az övszélesség duplájának feltételezve. A
számítást véges sávos analízissel is elvégezve (15. ábra) azt
tapasztaltam, hogy a modellből számítható kritikus horpadási
feszültségek annyira nagyok, illetve a relatív karcsúságok

15. ábra - Végessávos analízis a
merevítőborda horpadására

annyira kicsik, hogy Eurocode-szerint nem szükséges a teherbírás csökkentése a torzulásos
horpadás miatt. Ez egybevág a kísérletek során tett azon megfigyeléssel, miszerint nem
következett be torzulásos tönkremenetel.
A globális stabilitásvesztési jelenségek közül a kísérletek alapján egyértelműen
kizárható a kifordulás, valamint a térbeli elcsavarodó kihajlás bekövetkezése. Az oszlop
kihajlásának figyelembe vétele
során elkülönülten kell kezelni a
fal síkjában értelmezett és arra
merőleges kihajlás esetét. Erre
amiatt van szükség, mert a síkbeli
kihajlás esetén az alkalmazott
kitöltő

anyag

rugalmasan

megtámasztja az acélvázat, így
egy rugalmasan ágyazott rúd
16. ábra – Lokális tönkremenetel számított ellenállásai

kihajlását vizsgálhatjuk. A síkra

merőleges esetben ugyanakkor nem lehet az ágyazat hatására számítani, hiszen az oszlop
kihajlásával együtt a kitöltő anyag is elmozdul.
A fal síkjában értelmezett kihajlás során ugyanazt az analitikus modellt alkalmazhatjuk,
mint a szendvicsszerkezetek „face wrinkling” jelenségénél. A rugalmasan ágyazott oszlop
kihajlási hossza az adott merevségi viszonyoktól függ, így az ehhez tartozó ellenállási érték
elemméret-független. A gerincmerevítéssel ellátott oszloptalp-kapcsolatokra, valamint a
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nyomott elemekre (3. és 4. fejezet) elvégezve a számítást, az Eurocode által javasolt „b” görbe
alkalmazása esetén az eredményeket a 16. ábra tartalmazza. A számítás során figyelembe
vettem az effektív keresztmetszet súlypontjának elmozdulásából fakadó többlet-nyomatékot is.
A javasolt eljárás képes a kísérleti ellenállások konzervatív becslésére.
A síkra merőleges kihajlás esetére disszertációmban az öszvér oszlopok méretezési
eljárását [11] alapul véve adtam konzervatív becslést az ellenállásra, ugyanakkor ennek a
jelenségnek a leírása még további kutatómunkát igényel.

7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
7.1.

A disszertáció tézisei

1. tézis
Megterveztem és elvégeztem egy 53 próbatestből álló kísérletsorozatot ultrakönnyűbetonba ágyazott acél vékonyfalú, hidegen alakított, hajlítónyomatékkal terhelt C- és Iszelvényű szerkezeti elemeken. A kísérletek során a változó paraméterek az acél
keresztmetszet, a keresztmetszeti kialakítás, illetve az elemhossz és a terhelés módja voltak.
a) A kísérletek alapján megállapítottam a mértékadó tönkremeneteli módokat,
valamint teherbírási és merevségi értékeket négypontos hajlításnak kitett és
egyenletesen megoszló terhelésű szerkezeti elemek esetén.
b) Elemeztem a tönkremenetelhez tartozó teherszint, valamint a kísérlet során
változó paraméterek viszonyát. Kimutattam, hogy a várható tönkremenetel a
gyakorlatban alkalmazott fesztávolság-tartományon elemméret-független.
c) Összehasonlító kísérletek alapján jellemeztem az alkalmazott ágyazó közeg
várható teherbírás-növelő képességét, valamint azonosítottam a növekmény
forrását.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [HP2], [HP4], [HP5], [HP7]

2. tézis
Megterveztem és elvégeztem egy 57 kísérletből álló kísérletsorozatot ultrakönnyűbetonba ágyazott acél vékonyfalú, hidegen alakított, nyomóerővel terhelt C- és I-szelvényű
szerkezeti elemeken. A kísérletek során a változó paraméterek az alkalmazott beton keverék,
az acél keresztmetszet, a keresztmetszeti kialakítás, illetve az elemhossz voltak.
a) A kísérletek alapján megállapítottam a mértékadó tönkremeneteli módokat,
valamint teherbírási és merevségi értékeket nyomó igénybevételnek kitett
szerkezeti elemek esetén.
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b) Kimutattam a különböző beton keverékek és acél keresztmetszetek hatását a
teherbírásra nyomóigénybevétel esetén. Kimutattam továbbá, hogy a várható
tönkremenetel a kísérletekben alkalmazott mérettartományon elemméretfüggetlen.
c) Összehasonlító kísérletek alapján jellemeztem az alkalmazott ágyazó közeg
várható teherbírás-növelő képességét, valamint azonosítottam a növekmény
forrását.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [HP1], [HP2], [HP4], [HP5], [HP8]

3. tézis
Megterveztem és elvégeztem egy 15 kísérletből álló kísérletsorozatot ultrakönnyűbetonba ágyazott acél vékonyfalú, hidegen alakított C-szelvényekből kialakított fal-, illetve
födémpanelek jellemző viselkedésének vizsgálatára nyomó, illetve nyíró igénybevétel hatására.
A kísérletek során a változó paraméterek az acél szelvény, a kitöltőanyag vastagsága, az
alkalmazott acélelemek osztástávolsága, a terhelés módja, valamint egyéb merevítőelemek
alkalmazása voltak.
a) A kísérletek alapján megállapítottam, hogy a mértékadó tönkremeneteli módokat
nyomás és nyírás esetén is a kapcsolati tönkremenetel befolyásolja.
Megállapítottam a szabadon álló acélvázhoz viszonyított többletteherbírás értékét
nyomás esetére.
b) Kísérletek alapján meghatároztam a falpanelek nyírási merevségét, a nyírási
tönkremenetelt befolyásoló tényezőket.
c) Nyírt falpanelek tönkremeneteli mechanizmusa alapján javaslatot fogalmaztam
meg a nyírási merevség és ellenállás meghatározására.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [HP8], [HP9]

4. tézis
Megterveztem és elvégeztem egy 66 kísérletből álló kísérletsorozatot ultrakönnyűbetonba ágyazott acél vékonyfalú, hidegen alakított szerkezeti elemek oszloptalpcsomópontjain. Összesen hatféle kialakítású csomópontot vizsgáltam.
a) A kísérleti eredmények kiértékelése alapján:
− azonosítottam az oszloptalp-kapcsolatok viselkedését befolyásoló főbb
paramétereket;
− az erő-elmozdulás görbéket négy fő zónára tagoltam; valamint
XVI

− a tapasztalt tönkremeneteleket két fő csoportba soroltam.
b) A kísérletek alapján ajánlást fogalmaztam meg egy kapcsolati kialakításra, amely
segítségével lehetővé válik az elem teljes ellenállásának kihasználása.
c) A további vizsgált kialakításokra tervezésben közvetlenül használható teherbírási
értékeket definiáltam kísérleti alapon.
d)
A tézishez kapcsolódó publikációk: [HP9], [HP12]

5. tézis
Analitikus

és

numerikus

számítási

eljárásokat

adtam

ágyazott

vékonyfalú

acélszelvények lokális, torzulásos és globális stabilitásvesztési jelenségeinek követésére. A
kísérleti és számítási eredményekre támaszkodva javaslatot tettem rugalmas közegbe ágyazott
vékonyfalú C-szelvényű szerkezeti elemek nyomási és hajlítási ellenállásának szabványos –
Eurocode 3 alapú – meghatározására.
a) Analitikus és numerikus vizsgálatok alapján zárt, közelítő képletet adtam egy,
valamint két hosszanti élükön megtámasztott, rugalmas féltér ágyazaton fekvő
nyomott lemezelemek, valamint két hosszanti élük mentén megtámasztott tisztán
hajlított lemezelemek kritikus horpadási feszültségének meghatározására.
b) Geometriai és anyagi nemlineáris, az imperfekciók hatását tartalmazó
végeselemes modell (GMNI) segítségével meghatároztam a vizsgált lemezelemek
effektív lemezszélességét. Módosítottam az Eurocode által ágyazatlan lemezekre
javasolt számítási eljárást annak érdekében, hogy az a végeselemes eredmények
konzervatív becslését adja.
c) Beépítettem az ágyazás hatását a hidegen alakított szerkezeti elemek torzulásos és
globális stabilitásvesztési jelenségeinek (síkbeli kihajlás) Eurocode-alapú
számításába. Megmutattam, hogy a javasolt számítási eljárás képes a kísérleti
teherbírási értékek konzervatív becslésére nyomott és hajlított C-szelvények
esetén.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [HP10], [HP13]
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