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1 Bevezetés 

1.1 A kutatás háttere és motivációja 

Napjainkban a nagyszilárdságú acélok (HSS – S420 és magasabb szilárdsági osztályú acélok 

S960-ig) felhasználása az építőmérnöki területen folyamatosan növekszik, ami annak 

köszönhető, hogy a HSS szerkezetek számos előnnyel rendelkeznek a normál szilárdságú 

acélból (NSS – S235, S275, S355) készült szerkezetekhez képest. HSS szerkezeti elemek 

stabilitási viselkedésének ismerete kiemelt fontossággal bír, mivel a magasabb szilárdság miatt 

karcsúbb szelvények alkalmazhatóak. A hatályos Eurocode szabvány (EN 1993-1-1 [1]) S460-

as anyagminőségig érvényes. Ugyan az EN 1993-1-12 [2] lehetővé teszi a HSS acélok tervezését 

S700-as szilárdsági osztályig, de a kihajlási ellenállás meghatározására vonatkozóan ugyanazt a 

kihajlási görbét adja meg mindkét szabvány. Ugyanakkor több korábbi kutatás igazolja, hogy a 

HSS szerkezetek kihajlási viselkedése kedvezőbb, mint az NSS szerkezeteké. Továbbá több 

korábbi vizsgálat és sajátfeszültség-mérés megállapítja, hogy a sajátfeszültségek a folyáshatár 

arányában alacsonyabbak HSS szerkezetekben, mint NSS szerkezetek esetén, ami jelentősen 

pozitív hatással van a kihajlási ellenállásra. Így HSS szilárdsági osztályokra magasabb kihajlási 

görbék lehetnének alkalmazhatóak, mint ami jelenleg az NSS szilárdsági osztályokra van 

kidolgozva a szabványokban. Jelen kutatás globális célja, hogy olyan kihajlási görbét adjon 

meg, ami gazdaságosan alkalmazható hegesztett és hidegen alakított zárt szelvényű HSS (S460 

– S960) oszlopok kihajlási ellenállásának meghatározására. 

1.2 Kutatási stratégia 

Korábbi sajátfeszültség-mérések megállapították, hogy HSS szerkezeteknek szignifikánsan eltér 

a sajátfeszültség-eloszlása az azonos geometriájú NSS szerkezetekétől. Emiatt a jelen kutatás 

egyik fő célja, hogy megfelelő sajátfeszültség-modell kerüljön kidolgozásra HSS hegesztett és 

hidegen alakított zárt szelvényekre. Ennek megfelelően átfogó kísérleti sajátfeszültség-mérési 

program került megtervezésre és végrehajtásra. A mérések alapján kapott hosszirányú 

sajátfeszültség-képek kiértékelésre kerültek és egy újszerű sajátfeszültség-modell lett 

kifejlesztve hegesztett és hidegen alakított négyzet keresztmetszetű szelvényekre, mely 

gazdaságosan használható NSS és HSS anyagminőségek esetén is.  

A nemzetközi szakirodalomban csak kisszámú kísérleti eredmény található HSS oszlopok 

kihajlási viselkedésére vonatkozóan [3] – [6]. Emiatt jelen kutatásban egy nagyméretű 

laboratóriumi kísérleti program került megtervezésre és végrehajtásra, melynek célja, hogy 

jelentősen kiegészítse a HSS hegesztett és hidegen alakított zárt szelvényekre vonatkozó kísérleti 

adatbázist. A korábbi kutatások mind csak egy-egy adott acélminőséget vizsgáltak külön 

kutatási programok keretén belül, így a kihajlási ellenállás acélminőséggel való kapcsolatának 

átfogó vizsgálata hiányzott a nemzetközi szakirodalomból. A megtervezett kísérleti program 

emiatt nagyszámú különböző acélminőségi osztályú oszlopokat tartalmaz (S235, S355, S420, 

S460, S500, S700 and S960), lehetővé téve a szerkezeti viselkedés vizsgálatát a szilárdsági 

osztály függvényében. 

Jelen kutatás fő célja, hogy megfelelő kihajlási görbét adjon meg HSS oszlopok kihajlási 

ellenállásnak meghatározásához. Három lehetséges megoldás létezik a kihajlási görbék 

meghatározására. Az első lehetőség laboratóriumi kísérletek elvégzése, a második lehetőség 
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valószínűségelméleti numerikus szimulációk végrehajtása figyelembe véve a valós 

sajátfeszültségeket és geometriai tökéletlenségeket. A harmadik opció szerint determinisztikus 

elven paraméteres numerikus analíziseket kell végrehajtani figyelembe véve a 

sajátfeszültségeket L/1000 nagyságú kezdeti görbeséget alkalmazva. Az aktuális kutatási 

program keretén belül meghatározásra kerültek az alkalmazható kihajlási görbék mind a 

három módszer alapján. Az eredmények összehasonlítását és harmonizálását követően javaslat 

került kidolgozásra, hogy HSS zárt szelvények esetén mely kihajlási görbék alkalmazhatók a 

szabványnak megfelelő biztonsági szint figyelembe vételével. Tehát a javasolt görbéket egy 

kombinált kísérleti és numerikus kutatási program is támogatja. 

A meghatározott numerikus kihajlási görbéket felhasználva nem csak a megfelelő EN1993-1-1 

[1] szerinti kihajlási görbe lett meghatározva, hanem újszerű, általánosan alkalmazható, 

analitikus megoldás lett kidolgozva hegesztett szelvényekre az Ayton-Perry formula 

módosításával. A kidolgozott módszer részletesen S420 és nagyobb szilárdságú zárt 

szelvényekre lett kalibrálva. 

A kutatási program célkitűzései az alábbi kutatási stratégia alapján lettek megvalósítva 

hegesztett és hidegen alakított négyzet keresztmetszetű zárt szelvényű oszlopokra vonatkozóan: 

1. kihajlási viselkedés szakirodalmi áttekintése, 

2. sajátfeszültségek szakirodalmi áttekintése, 

3. sajátfeszültségek meghatározására vonatkozó kísérleti program, 

4. kezdeti görbeségek meghatározására vonatkozó kísérleti program, 

5. kihajlási ellenállás meghatározására vonatkozó kísérleti program, 

6. determinisztikus paraméteres numerikus program a kihajlási ellenállás meghatározására 

és a használatos kihajlási görbékre adott javaslatok, 

7. valószínűségelméleti paraméteres numerikus program a kihajlási ellenállás 

meghatározására Monte Carlo szimulációk alkalmazásával és a használatos kihajlási 

görbékre adott javaslatok, 

8. az Ayrton-Perry alapú kihajlási görbék fejlesztése a módszerbe beépítve a 

sajátfeszültségek, a geometriai tökéletlenségek és a folyáshatár hatását. 
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2 Sajátfeszültség-mérések 

Hegesztett és hidegen alakított zárt szelvények hosszirányú sajátfeszültségének jelentős hatása 

van a kihajlási ellenállára. Emiatt a hosszirányú sajátfeszültség-kép megfelelő ismerete 

kiemelten fontos zárt szelvények kihajlási viselkedésének vizsgálatához. Jelen kutatás keretén 

belül nagyszámú sajátfeszültség-mérés lett végrehajtva hegesztett és hidegen alakított zárt 

szelvényeken. A mérések azt a célt szolgálják, hogy HSS szelvények hosszirányú sajátfeszültség-

eloszlása kiértékelést követően összehasonlíthatóvá váljon az NSS szelvények 

sajátfeszültségeivel. A kísérleti eredmények kiértékelése alapján újszerű sajátfeszültség-modell 

került kidolgozásra külön-külön hegesztett és hidegen alakított négyzet keresztmetszetű zárt 

szelvényekre vonatkozóan, mely modellek HSS acélminőségek esetén is használhatóak.  

2.1 Kísérleti program 

Jelen kutatás keretén belül 13 hidegen alakított és 21 hegesztett zárt szelvény hosszirányú 

sajátfeszültség-eloszlása lett meghatározva, ami egyben 7 különböző acélszilárdságot és 18 

különböző keresztmetszet-geometriát jelent. A mérések az u.n. szeleteléses eljárással lettek 

végrehajtva (1. ábra). 

2.2 Hegesztett szelvényekre vonatkozó eredmények 

A mérések alapján megállapítható, hogy magas húzó-sajátfeszültség alakul ki a sarokzónákban 

és alacsonyabb nyomó-sajátfeszültség a lemezek középső részein, ami összhangban van a 

szakirodalmi áttekintés alapján várt tendenciával. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a 

folyáshatárral arányosított (normalizált) húzó-sajátfeszültség enyhe csökkenő tendenciát mutat 

a folyáshatár függvényében, ennek értelmében magas szilárdságok esetén alacsonyabb 

normalizált húzó-sajátfeszültségre lehet számítani. Ugyanakkor a mérési eredmények szerint a 

maximális húzó-sajátfeszültségek elérhetik a folyáshatár értékét az acélszilárdságtól 

függetlenül. Az S500 és S960-as acélminőségek maximálisan mért húzó-sajátfeszültségei 

alapján az került megállapításra, hogy a húzó-sajátfeszültségeket a folyáshatárral egyenlőre 

kell felvenni minden vizsgált anyagszilárdság esetén (S235 – S960). A kiértékelés továbbá azt 

mutatja, hogy a maximális húzó-sajátfeszültség szignifikánsan nem függ a b/t aránytól.  
 

   
1. ábra – Sajátfeszültség-mérés. 

 

A nyomott részekre vonatkozó eredmények szerint a nyomó-sajátfeszültség nem növekszik a 

folyáshatár növelésével, viszont a nyomó-sajátfeszültség függ a b/t aránytól. Ezt az összefüggést 

mutatja a 2. ábra. Lineáris tendencia figyelhető meg a t/b arány függvényében külön-külön 

minden falvastagságra vonatkozóan, a lineáris kapcsolat paraméterei a falvastagságtól 

függenek. A kísérleti eredmények kiértékelése alapján két sajátfeszültség-modell került 

kidolgozásra a nyomó-sajátfeszültség érték megállapítására. Az (1) – (2) egyenletek a mért 
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átlagos nyomó-sajátfeszültség értékek legjobb közelítését adják meg. A módszer szerint javasolt 

sajátfeszültségek a 2. ábrán jelennek meg vastag vonalakkal. A (3) – (4) egyenletek úgy lettek 

kidolgozva, hogy a mért sajátfeszültségek felső 5%-os kvantilisét közelítsék. Ez a módszer egy 

biztonságos közelítést ad meg a nyomó-sajátfeszültségek karakterisztikus értékére vonatkozóan. 
 

 
2. ábra: Kidolgozott modell szerinti és mért nyomó-sajátfeszültségek összehasonlítása 

 

Átlag-modell: 

 Ha t ≤ 5 mm: 𝜎rc = 70 − 21𝑡 + 𝑡2 − (2900 − 3600 ∙ (𝑡 − 5)) ∙ (
𝑏

𝑡
)

−1

 (1) 

 Ha t ≥ 5 mm: 𝜎rc = 70 − 21𝑡 + 𝑡2 − (2900 − 290 ∙ (𝑡 − 5)) ∙ (
𝑏

𝑡
)

−1

 (2) 

Felső 5% kvantilis modell: 

 Ha t ≤ 5 mm: 𝜎rc,95% = 41 − 21𝑡 + 𝑡2 − (2900 − 3600 ∙ (𝑡 − 5)) ∙ (
𝑏

𝑡
)

−1

 (3) 

 Ha t ≥ 5 mm: 𝜎rc,95% = 41 − 21𝑡 + 𝑡2 − (2900 − 290 ∙ (𝑡 − 5)) ∙ (
𝑏

𝑡
)

−1

 (4) 
 

Továbbá az eredmények igazolják, hogy a t/b arány növelésével a nyomott zóna szélessége a 

keresztmetszet szélességéhez arányosítva csökken, így a húzott zóna mérete nő. Ez a tendencia 

eltérő mértékű a hegesztett és a nem hegesztett oldalra vonatkozóan. 

A kísérleti eredmények és a szakirodalmi sajátfeszültség-mérésekkel [7] – [11] kibővített 

adatbázis alapján egy tervezési célokra kidolgozott sajátfeszültség-modell került kidolgozásra, 

mely megadja a teljes sajátfeszültség-képet (feszültség-értékek és feszültség-eloszlás) S235 és 

S960 anyagminőség közti hegesztett négyzet keresztmetszetű zárt szelvényekre. 

2.3 Hidegen alakított szelvényekre vonatkozó eredmények 

A kísérleti vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a külső felületeken húzó-, míg a belső 

felületeken nyomó sajátfeszültség van, ahogy erre a szakirodalomban talált korábbi vizsgálatok 

alapján számítani lehetett. Ennek megfelelően hajlító feszültség a domináns sajátfeszültség, 
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miközben a membrán jellegű sajátfeszültség elhanyagolható mértékű. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a sajátfeszültség a sarokzónában szignifikánsan kisebb, mint a lemezek 

közepén. Ugyanakkor, a lemezek közepén mért értékek enyhén alacsonyabbak, mint a 

sajátfeszültségek a sík lemezeken a sarokzónához közel, a kettő közti különbség a b/t aránytól 

függ. Továbbá az eredmények azt mutatják, hogy a mért sajátfeszültségek enyhén 

alacsonyabbak a hegesztett zónában, de a hosszirányú hegesztésnek nincs szignifikáns hatása 

az általános sajátfeszültség-képre. 
 

 
3. ábra: Átlagos hajlító sajátfeszültség értéke a folyáshatár függvényében.  

 

A mért sajátfeszültségek kiértékelése azt mutatja, hogy a folyáshatárhoz arányosított 

(normalizált) sajátfeszültség független a b/t aránytól. Ugyanakkor a mért sajátfeszültségek 

függenek a folyáshatártól, és a függés jellege jelentős eltérést mutat NSS és HSS szelvények 

esetében. NSS szelvényeknél (S235 – S460) a mért sajátfeszültség közel lineáris kapcsolatot 

mutat a folyáshatárral, ennek értelmében magasabb szilárdsághoz magasabb sajátfeszültség 

tartozik. Viszont HSS szelvényeknél, S700-as szilárdsági osztálytól felfelé ellentétes tendencia 

figyelhető meg, miszerint a folyáshatár növelésével a sajátfeszültség értéke csökken, ahogy ezt a 

3. ábra mutatja. A megfigyelt tendenciák alapján az átlagos hajlító sajátfeszültség értéke a 

hidegen alakított HSS szelvények sík lemezrészein az (5) egyenlettel adható meg a folyáshatár 

függvényében (a diagramon kék szaggatott vonallal ábrázolva). 

 σrb,flat = ± (1.28 −
𝑓𝑦

1270 𝑀𝑃𝑎
) ∙ 𝑓𝑦, (5) 

Az NSS hidegen alakított szelvényekre vonatkozóan megfigyelt tendencia alapján az átlagos 

hajlító sajátfeszültség értéke a sík lemezrészeken a (6) egyenlettel adható meg.  

 σrb,flat = ±(0.8 ∙ 𝑓𝑦 − 67 𝑀𝑃𝑎) (6) 

A sarokrészek sajátfeszültségére vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy az átlagos hajlító 

sajtfeszültség a sarokzónában a síklemezek sajátfeszültségének 55%-ára vehető fel HSS 

szelvények esetén, és 72%-ra NSS szelvények esetén. 

A kísérleti eredmények és a szakirodalmi sajátfeszültség-mérésekkel [12] – [16] kibővített 

adatbázis alapján egy tervezési célokra kidolgozott sajátfeszültség-modell került kidolgozásra, 

mely megadja a teljes sajátfeszültség-képet (feszültség-értékek és feszültség-eloszlás) S235 és 

S960 anyagminőség közti hidegen alakított négyzet keresztmetszetű zárt szelvényekre. 
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3 Kihajlási kísérletek 

Jelen disszertáció fő kutatási célja a HSS zárt szelvények kihajlási ellenállásának meghatározása. 

A kihajlási viselkedés vizsgálatához egy átfogó kísérleti program került végrehajtásra hegesztett 

és hidegen alakított négyzet keresztmetszetű zárt szelvényű oszlopokon. A kísérleti eredmények 

statisztikai értelemben kiértékelésre kerültek és javaslat került kidolgozásra az alkalmazható 

kihajlási görbékre különböző szilárdsági osztályokra vonatkozóan.  

3.1 Kísérleti program 

A 94 kihajlási kísérletet tartalmazó vizsgálati program két különböző típusú zárt szelvény 

vizsgálatát foglalta magában: (i) hegesztett és (ii) hidegen alakított szelvényeket. Minden 

vizsgált oszlop teljesítette a 3. keresztmetszeti osztályra megfogalmazott követelményeket, tehát 

4. keresztmetszetű szelvény nem lett vizsgálva. Ennek megfelelően lokális horpadás nem 

jelentkezett tönkremeneteli módként a kísérletek során. A vizsgált globális karcsúsági 

tartomány λ=0.51 – 1.49 volt. Összesen 18 különböző geometriájú hegesztett szelvényt és 12 

különböző geometriájú hidegen alakított szelvényt, valamint 7 különböző anyagszilárdságot 

(S235, S355, S420, S460, S500, S700 and S960) tartalmazott a kísérleti program. A terhelés 

során az oszlopok hengerszerű végmegtámasztások között helyezkedtek el, ami csuklós 

megtámasztást eredményezett az egyik irányban, és fix megfogást az erre merőleges irányban. 

A megtámasztó elem csuklós viselkedése két különböző módszerrel is igazolásra került. A 

kihajlási irány mindig egybeesett a csuklós viselkedés irányával. A kísérleti elrendezést és a 

nyúlásmérő bélyegek helyzeteit a 4. ábra mutatja. 
 

  
4. ábra: Kihajlási teszt – kísérleti elrendezés és nyúlásmérő bélyegek pozíciója. 

3.2 Geometriai tökéletlenség-mérés (kezdeti görbeség) 

A próbatestek kezdeti görbesége a kihajlási kísérletek előtt egy mozgó induktív adón alapuló 

speciális mérőműszerrel lett mérve. Minden próbatest pontos globális alakja meghatározásra 
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került mindkét a hossztengelyre merőleges, az oldallapokkal párhuzamos irányban. A 

meghatározott tökéletlenségi értékek a próbatestek hosszával lettek arányosítva. Az eredmények 

azt mutatják, hogy a kezdeti görbeség szignifikánsan kisebb, mint az EN 1090-2 [17] által 

megadott gyártási tolerancia (L/750). A tökéletlenség nagysága hegesztett oszlopoknál 0 – 

L/1000 között, míg hidegen alakított oszlopoknál 0 – L/3000 között változik. A mért átlagos 

kezdeti görbeség hegesztett oszlopoknál L/3000, hidegen alakított oszlopoknál L/8000. A 

mérési eredmények alapján nincs megfigyelhető összefüggés a tökéletlenség nagysága és az 

acélszilárdság, illetve a karcsúság között. Emiatt ugyanaz a kezdeti görbeségi alak és méret 

várható HSS és NSS oszlopokra vonatkozóan is. Ez alapján megállapításra került, hogy ugyanaz 

a tökéletlenségi alak használható numerikus szimulációkban HSS és NSS szerkezetekre. 

3.3 Hegesztett oszlopok kihajlási ellenállása 

A kísérletek alapján meghatározott kihajlási csökkentő tényezőket a karcsúság és a szilárdsági 

osztály függvényében az 5. ábra mutatja, melyen megjelennek az EN1993-1-1 [1] szerinti 

kihajlási görbék is. Az összes kísérleti teherbírás (kivéve egy S420-as próbatest) magasabban 

található, mint a b kihajlási görbe. Vagyis a mért teherbírások szignifikánsan magasabbak, mint 

amire az EN1993-1-1 [1] és az EN1993-1-12 [2] által javasolt c kihajlási görbe alapján 

számíthatunk. Az S500 – S960 szilárdsági osztályok esetén a kihajlási csökkentő tényezők mind 

az a kihajlási görbe felett helyezkednek el. A kísérleti eredmények tehát azt mutatják, hogy a 

HSS oszlopok normalizált kihajlási ellenállása magasabb, mint az S235, S355 és S420 

szilárdsági osztályból készült próbatesteké, és egyben szignifikánsan magasabb, mint az NSS 

oszlopokra kifejlesztett szabványos kihajlási ellenállás. 
 

 
5. ábra: Kihajlási csökkentő tényezők (χtest) a hegesztett próbatestekre. 

 

A kísérleti ellenállások statisztikai kiértékelése azt mutatja, hogy a c kihajlási görbe 

használatával minden vizsgált szilárdsági osztályra (S235 – S960) a szükséges biztonsági szint 

vagy a szabvány jelenlegi biztonsági szintje biztosított. A c kihajlási görbe alkalmazása 

megfelelő S235 – S460 szilárdsági osztályokra, de konzervatív S500 – S960 osztályokra. A b 

kihajlási görbe biztosítja a megbízhatósági kritériumokat az S500 – S960-as próbatestekre, 
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mivel γM1* = 1.00 és a kísérleti ellenállások alsó 2.3%-os kvantilise 5%-al magasabb, mint a b 

kihajlási görbe szerinti ellenállások. Tehát a kísérleti vizsgálat alapján megállapítható, hogy 

S500 vagy magasabb szilárdsági osztályú hegesztett, négyzet keresztmetszetű, zárt szelvényű 

oszlopok esetén a b kihajlási görbe alkalmazható. 

3.4 Hidegen alakított oszlopok kihajlási ellenállása 

A kísérletek alapján meghatározott kihajlási csökkentő tényezőket a karcsúság és a szilárdsági 

osztály függvényében a 6. ábra mutatja, melyen megjelennek az EN1993-1-1 [1] szerinti 

kihajlási görbék is. A nemzetközi szakirodalomban található korábbi kísérleti eredményeket 

(SSAB kísérletei S420-as oszlopokon [6]) szintén mutatja a diagram. Minden kísérleti ellenállás 

az EN1993-1-1 [1] szerinti b kihajlási görbe felett helyezkedik el. Vagyis a mért ellenállások 

szignifikánsan magasabbak, mint a várható ellenállások az EN1993-1-1 [1] és az EN1993-1-

12 [2] által javasolt a c kihajlási görbe alapján. A kísérleti eredmények igazolják, hogy a HSS 

oszlopok normalizált kihajlási ellenállása magasabb, mint az S420 – S460 szilárdsági osztályból 

készült próbatesteké, és egyben szignifikánsan magasabb, mint az NSS oszlopokra kifejlesztett 

szabványos normalizált kihajlási ellenállás. 

 
6. ábra: Kihajlási csökkentő tényezők (χtest) a hidegen alakított próbatestekre. 

 

A kísérleti ellenállások statisztikai kiértékelése azt mutatja, hogy a c kihajlási görbe 

alkalmazásával minden vizsgált szilárdsági osztályra (S420 – S960) a szükséges biztonsági szint 

biztosított. A c kihajlási görbe alkalmazása megfelelő S420 szilárdsági osztályra, de konzervatív 

S460 és S500 – S960 osztályokra. A jelenlegi kísérleti ellenállások alapján a b kihajlási görbe 

biztosítja a megbízhatósági kritériumokat az S500 – S960-as próbatestekre, mivel γM1* = 0.99 

és a kísérleti ellenállások alsó 2.3%-os kvantilise 6%-al magasabb, mint a b kihajlási görbe 

szerinti ellenállások. Ugyanez a megállapítás tehető az S460-as szilárdsági osztályra 

vonatkozóan, mivel γM1* = 0.97 és a kísérleti ellenállások alsó 2.3%-os kvantilise 9%-al 

magasabb, mint a b kihajlási görbe szerinti ellenállások. Tehát a kísérleti vizsgálat alapján 

megállapítható, hogy S460 vagy magasabb szilárdsági osztályú hidegen alakított, négyzet 

keresztmetszetű, zárt szelvényű oszlopok esetén a b kihajlási görbe alkalmazható. 
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4 HSS oszlopok determinisztikus numerikus modellezése 

A determinisztikus numerikus vizsgálat célja a nyomott hegesztett és hidegen alakított oszlopok 

szerkezeti viselkedésének vizsgálata és a kihajlási ellenállás meghatározása parametrikus 

numerikus szimulációval. A vizsgálat a HSS és NSS eltérő anyagi tulajdonságaiból adódó 

különböző szerkezeti viselkedésre koncentrál. A vizsgált numerikus modellek az Ansys 14.5 

[18] végeselemes programmal lettek kidolgozva. 

4.1 A numerikus modellek bemutatása 

A numerikus modell a hegesztett oszlopokra egy héjmodell négy csomópontú héj 

végeselemekkel, míg hidegen alakított oszlopokra egy testmodell nyolc csomópontú test 

végeselemekkel, ahogy ezt a 7. ábra mutatja. A teherbírási értékek geometriai és anyagi 

értelemben vett nemlineáris analízissel (GMNIA) kerültek meghatározásra, mely figyelembe 

veszi a geometriai tökéletlenségeket és a sajátfeszültségeket. A végeselemek mérete úgy lett 

meghatározva, hogy biztosítva legyen a sajátfeszültség-eloszlás megfelelően pontos (elegendően 

finom) alkalmazása.  

   
7. ábra: Végeselemes modell a) hegesztett és b) hidegen alakított oszlopokra. 

 

A numerikus modellben mind globális és lokális tökéletlenség is modellezésre került. Korábbi 

kutatási eredmények szerint egy numerikus szimuláció, mely figyelembe veszi a 

sajátfeszültségeket és L/1000 nagyságú kezdeti görbeséget alkalmaz, közel azonos teherbírást 

eredményez, mint ami egy Monte Carlo vizsgálat alapján kapható [19], [20]. Ennek 

megfelelően az alkalmazott globális tökéletlenség nagysága L/1000, a lokális tökéletlenség 

nagysága 0,7×bin/1000, ahol bin a keresztmetszet belső szélessége. A numerikus modellekbe a 

jelen disszertációban kifejlesztett sajátfeszültség-modellek lettek beépítve. A bemutatott 

numerikus vizsgálatok során különböző anyagmodell lett figyelembe véve NSS and HSS 

szilárdsági osztályokra. NSS esetben egy lineárisan rugalmas, képlékenyen felkeményedő, 

folyási platóval rendelkező anyagmodell került alkalmazásra, míg HSS anyagokra a Ramberg-

Osgood anyagmodell került beépítésre, ami egy nemlineárisan rugalmas, képlékenyen 

felkeményedő anyagmodell. A Ramberg-Osgood paraméter szakítópróbákkal mért 

anyagtulajdonságok alapján lett meghatározva. A numerikus modellek megfelelő működése a 

laboratóriumi vizsgálatok és más szakirodalmi kísérletek alapján lett igazolva.  

a) 

b) 
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4.2 Parametrikus numerikus vizsgálat eredményei 

A numerikus vizsgálatok alapján az alábbi kihajlási ellenállást befolyásoló, NSS és HSS oszlopok 

közötti különbségek kerültek megállapításra:  

 a magasabb folyáshatár magasabb kihajlási csökkentő tényezőt eredményez, 

 HSS oszlopok kihajlási csökkentő tényezője magasabb a sajátfeszültség alacsonyabb 

relatív nagysága miatt, 

 HSS oszlopok kihajlási csökkentő tényezőjét enyhén csökkentheti az anyagi viselkedés 

jellege, mert a Ramberg-Osgood típusú anyagmodellnek negatív hatása lehet a kihajlási 

ellenállásra a karcsúságtól és a folyáshatártól függően. 

Annak érdekében, hogy javaslatot lehessen adni HSS oszlopok esetén alkalmazható kihajlási 

görbére, egy numerikus paramétervizsgálat került végrehajtásra, melynek keretén belül 7 

különböző hegesztett és 3 különböző hidegen alakított szelvényű oszlop kihajlási ellenállása 

került meghatározásra valós tulajdonságokat alkalmazva (anyagmodell, sajátfeszültség, L/1000 

nagyságú imperfekció). A numerikusan meghatározott kihajlási görbéket a b kihajlási görbével 

hasonlítja össze a 8. ábra. Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy az alkalmazható 

kihajlási görbe magasabb nagyobb szilárdsági osztályok esetén. Megállapítható, hogy a S500 és 

S700 szilárdságú osztályú oszlopok kihajlási ellenállása mindig magasabb a b kihajlási 

görbénél, valamint S960 esetén az ellenállás magasabb az a kihajlási görbénél. 

4.1. táblázat: Javasolt kihajlási görbék. 

Szelvény típus S420 S460 S500 S700 S960 
Hegesztett c c b b a 

Hidegen alakított c b b b a 

 
8. ábra: Numerikus analízis eredményeinek összehasonlítása a b kihajlási görbével – 120×6. 

 

A numerikusan meghatározott ellenállások statisztikai kiértékelése alapján a 4.1. táblázat 

szerinti kihajlási görbék lettek meghatározva HSS oszlopok kihajlási teherbírásának 

számításához. Az eredmények emellett igazolják az EN 1993-1-1 szerinti c görbe 

alkalmazhatóságát S235 – S355 szilárdsági osztályokra, a szabvány ajánlásának megfelelően. 

Továbbá megállapításra került, hogy HSS zárt szelvények kihajlási ellenállása meghatározható 

az EN 1993-1-1 [1] szerinti eljárással, ahol a tökéletlenségi paramétert (α) a (7) egyenlet 

szerint szükséges módosítani. Az összefüggésben hegesztett szelvényekre n=0.6, hidegen 

alakított szelvényekre n=0.5 alkalmazandó. 

 𝛼 = 0.49 ∙ (
235 𝑀𝑃𝑎

𝑓𝑦
)

𝑛

 (7) 
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5 HSS oszlopok sztochasztikus numerikus modellezése 

A valószínűségelméleti (sztochasztikus) numerikus vizsgálat célja nyomott hegesztett és hidegen 

alakított oszlopokra jellemző karakterisztikus kihajlási görbék meghatározása, figyelembe véve 

a befolyásoló paraméterek valós eloszlásait. A sztochasztikus analízis során a befolyásoló 

paraméterek statisztikai változóként vannak kezelve meghatározott eloszlással, átlagértékkel és 

szórással. A sztochasztikus analízis alapkoncepciója nagyszámú kísérlet legenerálása, 

figyelembe véve a befolyásoló paraméterek valósnak tekinthető eloszlásait. Jelen vizsgálat 

keretén belül számos Monte Carlo analízis lett végrehajtva hegesztett és hidegen alakított 

oszlopokra és a kihajlási ellenállás karakterisztikus szintje, vagyis a 2,3%-os alsó kvantilisa 

került meghatározásra nagyszámú különböző relatív karcsúság esetén. A sztochasztikus 

analízis végrehajtásához ugyanazok az igazolt numerikus modellek kerültek felhasználásra, 

mint amik a determinisztikus vizsgálatokhoz voltak alkalmazva. 

5.1 Statisztikai változók 

A geometriai paraméterek a JCSS (Joint Committee on Structural Safety) [21] ajánlása alapján 

lettek definiálva. A JCSS ajánlása került alkalmazásra az NSS szilárdsági osztályok anyagi 

paramétereinek meghatározásához is. HSS szilárdsági osztályokra vonatkozóan számos 

anyagvizsgálati teszt lett kielemezve a nemzetközi szakirodalomból [22], [23] és HSS anyagok 

eloszlási paraméterei ezen tesztek alapján lettek meghatározva, összehangolva a JCSS 

ajánlásával. A sajátfeszültség és a kezdeti görbeség eloszlástípusa és azok paraméterei a jelen 

disszertáció keretén belül végrehajtott kísérleti vizsgálatok alapján lettek meghatározva. A 

vizsgálatok során alkalmazott összes statisztikai változót foglalja össze az 5.1. táblázat. 

5.1. táblázat – Statisztikai változók tulajdonságai. 

Statisztikai változó Eloszlás típus Átlag érték CoV 

Szélesség b Gauss (Normál) Nominális 0.005 
Lemezvastagság t Gauss (Normál) Nominális 0.05 
Folyáshatár #1 fy Log-normál Nominális /0.8892 0.07 
Folyáshatár #2 fy Log-normál Nominális /0.9199 0.05 
Sajátfeszültség 

(hegesztett/hidegen alakított) σc Gauss (Normál) 
Nominális 

értékekből számolva 
0.17/0.14 

Kezdeti görbeség v0 Gamma Kísérleti eredmények alapján 

5.2 Sztochasztikus numerikus vizsgálati program 

A statisztikai vizsgálat keretén belül Monte Carlo szimulációk (MCS) kerültek végrehajtásra a 

bemutatott statisztikai változókat alkalmazva. A statisztikai vizsgálat fő célja számos 

különbözőképpen paraméterezett zárt szelvényű oszlop kihajlási ellenállásának megállapítása. 

A minták latin hiperkocka elv használatával lettek generálva. A futási idő csökkentésének 

érdekében a válaszfelület koncepció alapján a Monte Carlo szimulációk a numerikus modellen 

csak alacsonyabb számú mintával kerültek lefuttatásra. Az így kapott teherbírásokra egy 

másodfokú válaszfelület lett illesztve, majd a válaszfelületet felhasználva egy második MCS 

került végrehajtásra nagy mintaszámmal. Az első MCS-hoz n1 = 50, a második MCS-hoz n2 = 

10000 lett felhasználva. Annak érdekében, hogy a vizsgálatok folyamatos kihajlási görbéket 

eredményezzenek a vizsgált karcsúsági tartományban, több MCS lett végrehajtva különböző 

meghatározott karcsúsági értékekre vonatkozóan (λ = 0.2, 0.3, 0.45, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.7 

and 2.0). A kihajlási görbék összesen 16 különböző esetre lettek meghatározva, melyek közt 

szerepeltek NSS és HSS típusú anyagok is. 
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5.3 Sztochasztikus numerikus vizsgálat eredményei  

A kapott numerikus ellenállásértékek 2.3%-os alsó kvantilise került meghatározásra, ami a 

karakterisztikus kihajlási ellenállásnak tekinthető. A 9. ábra mutatja a HSS anyagok 

karakterisztikus kihajlási görbéit. Ahogy ez korábban is megállapításra került a 

determinisztikus modell vizsgálatakor, ebben az esetben is megfigyelhető, hogy nagyobb 

szilárdság magasabb görbét eredményez. Az eredmények szerint a karakterisztikus kihajlási 

görbe (2.3%-os alsó kvantilis) S235 és S355 anyagminőségekre a c görbe felett, de a b görbe 

alatt található. Tehát az EN1993-1-1 [1] szerinti javaslat a c görbe alkalmazhatósága 

megfelelőnek bizonyul S235 and S355 szilárdsági osztályokra. 

 
9. ábra –Karakterisztikus kihajlási görbék HSS szilárdsági osztályokra. 

 
10. ábra – Karakterisztikus kihajlási görbék HSS szilárdsági osztályokra a c görbéhez viszonyítva. 

 

A 10. ábra szintén a HSS anyagokra vonatkozó kihajlási görbéket mutatja, de itt a kihajlási 

csökkentő tényezők (𝜒) a c kihajlási görbéhez vannak arányosítva. A diagramok alapján 

megállapítható, hogy az S500 osztályra vonatkozó karakterisztikus kihajlási görbe mindig 

magasabb, mint a b görbe, és az S960 osztályra vonatkozó görbe mindig magasabb, mint az a 

görbe. Ennek megfelelően a b görbe alkalmazható S500 és S700 szilárdsági osztályok esetén, az 

a görbe alkalmazása pedig megfelelő S960 és magasabb szilárdsági osztályok esetén. A 
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sztochasztikus numerikus analízis eredményeinek statisztikai kiértékelése alapján az 5.1. 

táblázat szerinti kihajlási görbék javasoltak HSS anyagból készült zárt szelvényű oszlopok 

kihajlási ellenállásának megállapítására.  

5.2. táblázat: Javasolt kihajlási görbék. 

Szelvény típus S420 S460 S500 S700 S960 
Hegesztett c c b b a 

Hidegen alakított c b b b a 
 

Ugyanakkor a sztochasztikus vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a numerikus kihajlási 

görbék alakja eltér az EN1993-1-1 [1] szerinti görbéktől. Az eredmények szerint nagy 

karcsúságok esetén magasabb az ellenállási érték, mint ami az Eurocode kihajlási görbéi 

alapján kapható. Ez a megállapítás felhívja a figyelmet egy új kihajlási görbe megalkotásának 

szükségességére, ami jobban közelíti a valószínűségelméleti vizsgálat eredményeit. A 6. 

fejezetben ennek megfelelően egy analitikus alapon meghatározott formula kerül kidolgozásra 

a megfogalmazott cél elérésére.  

6 Kihajlási görbe fejlesztés hegesztett szelvényekre 

Ez a fejezet ismerteti a javított számítási eljárást a kihajlási görbék meghatározására, mely az 

Ayrton-Perry formulán [24], [25] alapszik, abba beépítve a sajátfeszültségek és a folyáshatár 

hatásait is. Ez a kihajlási görbe használható minden típusú hegesztett szelvényre a szelvényben 

jelen lévő nyomó-sajátfeszültségek és az anyag folyáshatárának ismeretében. A kifejlesztett 

kihajlási görbe befolyásoló paramétereinek vizsgálata és értékelése bemutatásra kerül. A 

sztochasztikus numerikus vizsgálat eredményei alapján a kihajlási görbét megadó eljárás S420 

– S960 anyagminőségű hegesztett négyzet keresztmetszetű zárt szelvényű oszlopokra lett 

kalibrálva. 

Az Ayrton-Perry formulán alapuló Eurocode szerinti kihajlási görbék alapvető problémája az, 

hogy a kezdeti görbeséget és a sajátfeszültségeket csak az empirikusan meghatározott 

általánosított imperfekció koncepcióval veszi figyelembe, mely NSS szerkezetek alapján került 

kidolgozásra. Olyan szerkezetek esetén, melyek tipikus kezdeti görbesége és sajátfeszültsége 

eltér a validációs eljárás során figyelembe vett szerkezetekétől (mint például HSS vagy 

rozsdamentes acélok esetén) az általánosított imperfekciót nem lehet ugyanúgy felhasználni. 

Egy javított formula, mely analitikusan figyelembe veszi a sajátfeszültségek és a valós kezdeti 

görbeségeket hatását a kihajlási ellenállásra sokkal hatékonyabban használható nyomott HSS 

oszlopok tervezése során. A sajátfeszültségek és a valószerű kezdeti görbeségek beépítése az 

analitikus eljárásba ugyanakkor kalibrációt és validációt igényel, ami jelen disszertációban 

elvégzésre került hegesztett zárt szelvényű oszlopokra vonatkozóan. 

6.1 A fejlesztett formula származtatása 

A módosított Ayrton-Perry formula alapfeltevései az alábbiak: 

 központos tengelyirányú nyomóerő, 

 lineárisan rugalmas – tökéletesen képlékeny anyagmodell, 

 sajátfeszültségek közvetlen figyelembe vétele, 

 kihajlás akkor következik be, amikor a nyomott szélső szálak feszültsége eléri a 

folyáshatárt figyelembe véve a feszültségeket a terhelő erőből és a sajátfeszültségből.  
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A kidolgozott formula alapkoncepcióját a 11. ábra mutatja be. Az eredeti formula 

alapkoncepciójához képesti egyelten különbség a sajátfeszültség figyelembevétele. A fejlesztett 

formula használatához tehát szükség van a tipikus tengelyirányú nyomó-sajátfeszültség 

ismeretére. Rugalmas kihajlást feltételezve (tehát magas karcsúságok esetén) a maximális 

normálfeszültség a nyomott szélső szálban (𝜎𝑚𝑎𝑥) egyenlő a teherből adódó feszültség (𝜎𝑙𝑜𝑎𝑑) 

és a nyomó sajátfeszültség (𝜎𝑅𝑆) összegével a (8) egyenletnek megfelelően. 

 
11. ábra: A fejlesztett Ayrton-Perry alapú formula alapkoncepciója. 

 

 𝑓𝑦 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
+ 𝜎𝑅𝑆   →   𝑓𝑦,𝑟𝑒𝑑 =

𝑁

𝐴
+

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
= 𝑓𝑦 − 𝜎𝑅𝑆 , (8) 

ahol 𝑓𝑦,𝑟𝑒𝑑 a terhekből származó sajátfeszültség miatt csökkentett megengedhető feszültség. 

Az Eurocode szerinti egyszerűsített alakot meghagyva az új módszert a (9) egyenlet adja meg. 

 χ =
1

2
∙ (Φ𝑅𝑆 − √Φ𝑅𝑆

2 −
4∙𝑘𝑓𝑦

𝜆2 ) (9) 

ahol Φ𝑅𝑆 = 𝑘𝑓𝑦 +
1

𝜆2 +
𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒∙𝜆1(𝑓𝑦)

2∙𝐿𝑑𝑖𝑣∙𝜆
, 

 kfy = 1 − red(λ) ∙ kRS, 

 red(λ) egy csökkentő tényező, 

 𝑘𝑅𝑆 =
𝜎𝑅𝑆

𝑓𝑦
 az arány a nyomó-sajátfeszültség és a folyáshatár közt, 

 𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 =
ℎ

𝑖
  egy a keresztmetszeti alakra jellemző paraméter, 

 𝜆1(𝑓𝑦) = 𝜋 ∙ √
𝐸

𝑓𝑦
  Euler karcsúság, 

 𝐿𝑑𝑖𝑣 =
𝐿

𝑣0
  az arány az oszlop hossza és a kezdeti görbeség között, 

 𝜆 a relatív karcsúság, 

 ℎ a keresztmetszet szélessége, 

 𝑖 az inerciasugár. 

6.2 A fejlesztett formula értékelése 

Az új kihajlási görbe függ a karcsúságtól (𝜆), a keresztmetszet alakjától (𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒), a 

folyáshatártól (𝑓𝑦), a hosszhoz arányosított kezdeti görbeségtől (𝐿𝑑𝑖𝑣) és a folyáshatárhoz 

arányosított nyomó-sajátfeszültségtől (𝑘𝑅𝑆). A 12. és 13. ábra mutatja be az ezen 

paraméterektől való függéseket. Megállapítható, hogy a sajátfeszültség és a geometriai 
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tökéletlenség szignifikáns hatással van a kihajlási ellenállásra. A sajátfeszültségtől való függés 

karaktere megfelelő hasonlóságot mutat a determinisztikus numerikus vizsgálattal 

megállapított tendenciával. Egyértelmű, hogy a folyáshatárnak jelentős befolyásoló hatása van a 

kihajlási görbére, ami nincs figyelembe véve a hatályos eljárásban. A 13 b) ábra mutatja, hogy a 

kihajlási görbe elvi szinten függ a keresztmetszet alakjától, de gyakorlati szinten a 𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒 

paraméterben történő lehetséges eltérések csak nagyon kis hatással vannak a kihajlási 

ellenállásra.  

    
12. ábra: A fejlesztett kihajlási görbe függése a) a sajátfeszültségtől b) a tökéletlenségtől. 

    
13. ábra: A fejlesztett kihajlási görbe függése a) a folyáshatártól b) a keresztmetszeti alaktól. 

6.3 A módosított kihajlási görbe kalibrálása hegesztett zárt szelvényekre 

Az alapvető cél az, hogy a módosított kihajlási görbe használható legyen tervezési célokra. Az 

aktuális kihajlásra vonatkozó tervezési eljárás végrehajtásához a geometriai jellemzők és (𝜆, 

𝑘𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒) a folyáshatár szükséges (𝑓𝑦). A többi paraméter bele van építve és így rögzítve van a 

formulában. A javasolt tervezési eljárásban a tengelyirányú nyomó-sajátfeszültség értéke 

szintén egy paraméter. A tervezők általában nem tudják azt eldönteni vagy meghatározni, hogy 

az adott szelvényen milyen sajátfeszültség van jelen, így szükség van arra, hogy a tervezési 

szabvány javaslatot adjon a figyelembe veendő sajátfeszültségre vonatkozóan. Olyan 

sajátfeszültség-modell, ami jelen disszertációban kidolgozásra került HSS hegesztett négyzet 

keresztmetszetű zárt szelvényekre, elérhető (ugyan még csak korlátozott számban) a 

szakirodalomban más hegesztett szelvényekre is. Ugyanakkor arra szükség van, hogy a 

kifejlesztett eljárás további paraméterei; a geometriai tökéletlenség (𝐿𝑑𝑖𝑣) és a sajátfeszültség 

a) b) 

a) b) 
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csökkentő tényezője (𝑟𝑒𝑑(𝜆)) be legyen építve a tervezési formulába. Az ehhez szükséges 

kalibráció alapját a valószínűségelméleti vizsgálat eredményei képezik. A 9. ábra mutatja a 

figyelembe vett karakterisztikus kihajlási görbéket (alsó 2.3%-os kvantilis) HSS szilárdsági 

osztályokra. Az így kapott ellenállások képezik a célértékeket a kifejlesztett kihajlási görbe 

formulájának kalibrálása során. A kalibráció során az 𝐿𝑑𝑖𝑣 és a 𝑟𝑒𝑑 paraméterek úgy lettek 

beállítva, hogy a módosított Ayrton-Perry alapú módszer eredményei a lehető legjobban 

közelítsék a Monte Carlo szimulációk eredményeit. Két formula került kidolgozásra, egy 

egyszerűbb (‘A’ típusú modell) és egy összetettebb modell (‘B’ típusú modell). A (10) egyenlet 

adja meg a kalibrált 𝑟𝑒𝑑 függvényt, ami 0.3 < 𝜆 < 1.2 között használatos. Ez a relatív 

karcsúságtól függ és a függvény ugyanaz mindkét javasolt modell esetén (‘A’ és ‘B’ típusú). A 

𝑟𝑒𝑑 függvény 0-val egyenlő ha 𝜆 < 0.3 és 1.0-el egyenlő, ha 𝜆 > 1.2. 

 𝑟𝑒𝑑 =
1

2
∙ [1 − 𝑐𝑜𝑠 (

𝜆−0.3

0.9
∙ 𝜋)]. (10) 

Az ‘A’ típusú modell esetén 𝐿𝑑𝑖𝑣 egyenlő 750-el függetlenül minden más paramétertől. Ez az 

érték megegyezik a gyártási toleranciával az EN 1090-2 [17] alapján. A ‘B’ típusú modell esetén 

a (11) – (13) egyenletek adják meg a kalibrált 𝐿𝑑𝑖𝑣 értékét, ami a relatív karcsúságtól és a 

folyáshatártól függ.  

 𝐿𝑑𝑖𝑣,𝐵 = 750        𝑖𝑓 𝜆 < 1.3 (11) 

 𝐿𝑑𝑖𝑣,𝐵 = 750 +
2.2∙𝑓𝑦−750

2
∙ [1 − 𝑐𝑜𝑠 (

𝜆−1.3

0.4
∙ 𝜋)]        𝑖𝑓 1.3 < 𝜆 < 1.7  (12) 

 𝐿𝑑𝑖𝑣,𝐵 = 2.2 ∙ 𝑓𝑦         𝑖𝑓 𝜆 > 1.7 (13) 

ahol 𝑓𝑦 MPa-ban helyettesítendő be. A 14. ábra mutatja be a különbséget a kalibrált tervezési 

formula és a Monte Carlo szimuláció eredményei közt az EN 1993-1-1 [1] kihajlási görbéihez 

viszonyítva. A diagramon a 𝜒 kihajlási csökkentő tényezők a c kihajlási görbe értékeivel vannak 

arányosítva. A korábbi fejezetekben is használt biztonsági megfontolások alapján 

megállapításra került, hogy mindkét javasolt tervezési formula kielégíti az EN 1990 Annex D 

[26] szerinti szükséges biztonsági szintet és így megfelelő biztonsággal alkalmazható a tervezési 

gyakorlatban. 

 
14. ábra: A ‘B’ típusú modell, a MCS és az Eurocode kihajlási görbéinek összehasonlítása. 
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7 Új tudományos eredmények 

7.1 Tézisek 

1. tézis 

Laboratóriumi kísérletsorozatot hajtottam végre hegesztett és hidegen alakított, négyzet 

keresztmetszetű, zárt szelvények sajátfeszültség-eloszlásának vizsgálatára. Elemeztem a 

kísérletben tapasztalt tendenciákat és sajátfeszültség-modelleket dolgoztam ki a vizsgált 

szelvénytípusokra, melyek S235 – S960 szilárdsági osztályokra alkalmazhatóak. 

a) Megterveztem és végrehajtottam egy 21 hegesztett és 13 hidegen alakított, zárt 

szelvényből álló sajátfeszültség-mérési kísérletsorozatot. A próbatestek anyagminősége 

S235-től S960-ig terjedt.  

b) Igazoltam, hogy hegesztett zárt szelvények maximális húzó-sajátfeszültsége elérheti a 

folyáshatárt a szilárdsági osztálytól függetlenül. 

c) Igazoltam, hogy hegesztett zárt szelvények átlagos nyomó-sajátfeszültsége nem függ a 

szilárdsági osztálytól, de függ a b/t aránytól és a szelvény falvastagságától. 

d) Igazoltam, hogy hidegen alakított szelvények átlagos hajlító sajátfeszültsége nem függ a 

b/t aránytól, de függ a szilárdsági osztálytól. 

e) A végrehajtott kísérletek alapján kidolgoztam két sajátfeszültség-modellt a vizsgált 

szelvénytípusokra, melyek S235 – S960 szilárdsági osztályokra alkalmazhatóak. 

Kapcsolódó publikációk: [SB1], [SB2], [SB3], [SB8], [SB10], [SB11] 

2. tézis 

Laboratóriumi kísérletsorozatot hajtottam végre hegesztett és hidegen alakított, négyzet 

keresztmetszetű, zárt szelvényű oszlopok kezdeti alakhibájának vizsgálatára. 

a) Megterveztem és végrehajtottam egy 49 hegesztett és 45 hidegen alakított, zárt szelvényű 

oszlopból álló alakhiba-vizsgálati kísérletsorozatot. A próbatestek anyagminősége S235-

től S960-ig terjedt. 

b) Igazoltam, hogy a kezdeti alakhiba nagysága nem függ a szilárdsági osztálytól, így 

ugyanaz a kezdeti görbeség vehető figyelembe NSS és HSS anyagú oszlopok esetén. 

c) Statisztikailag elemeztem a mért kezdeti alakhibákat és igazoltam, hogy a GEV (General 

Extreme Value) és a Gamma eloszlás a kísérleti adatok megfelelő közelítését adja. 

Meghatároztam hegesztett és hidegen alakított szelvényekre külön-külön a GEV és a 

Gamma eloszlásokhoz tartozó paramétereket, melyekkel az oszlopok kezdeti 

alakhibájának nagysága leírható. 

Kapcsolódó publikációk: [SB4], [SB5], [SB6], [SB9], [SB10] 

3. tézis 

Laboratóriumi kísérletsorozatot hajtottam végre hegesztett és hidegen alakított, négyzet 

keresztmetszetű, zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának vizsgálatára. Meghatároztam a 

kihajlási ellenállásokat és javaslatot tettem az alkalmazható kihajlási görbékre vonatkozóan. 

a) Megterveztem és végrehajtottam egy 49 hegesztett és 45 hidegen alakított, zárt szelvényű 

oszlopból álló kihajlás-vizsgálati kísérletsorozatot. A próbatestek anyagminősége S235-

től S960-ig terjedt. 

b) Igazoltam, hogy hegesztett és hidegen alakított zárt szelvényű oszlopok kihajlási 

csökkentő tényezője magasabb S500 – S960 szilárdságok esetén, mint S235 – S420 
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szilárdságok esetén, továbbá szignifikánsan magasabb, mint az NSS oszlopokra 

kidolgozott szabványos ellenállási értékek. 

c) Statisztikailag elemeztem a kísérleti kihajlási ellenállásokat és igazoltam, hogy az EN 

1993-1-1 szerinti b kihajlási görbe alkalmazható S500 és magasabb szilárdsági osztályú 

hegesztett, zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának meghatározására. 

d) Statisztikailag elemeztem a kísérleti kihajlási ellenállásokat és igazoltam, hogy az EN 

1993-1-1 szerinti b kihajlási görbe alkalmazható S460 és magasabb szilárdsági osztályú 

hidegen alakított, zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának meghatározására. 

Kapcsolódó publikációk: [SB4], [SB5], [SB9], [SB10], [SB12] 

4. tézis 

Determinisztikus és sztochasztikus numerikus vizsgálati programot hajtottam végre hegesztett 

és hidegen alakított, négyzet keresztmetszetű, zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának 

vizsgálatára. A numerikus eredményekre alapozva javaslatot tettem az alkalmazható kihajlási 

görbékre vonatkozóan. 

a) Kidolgoztam végeselemes modelleket hegesztett és hidegen alakított, zárt szelvényű 

oszlopok kihajlási ellenállásának GMNI analízissel való meghatározására. 

b) Igazoltam, hogy HSS anyagú oszlopok kihajlási csökkentő tényezője magasabb (i) a 

növelt folyáshatár és (ii) a sajátfeszültség alacsonyabb relatív nagysága miatt.  

c) Megterveztem és végrehajtottam egy determinisztikus, paraméteres numerikus vizsgálati 

programot különböző szilárdsági osztályú oszlopok kihajlási ellenállásának 

meghatározására. Statisztikailag elemeztem a numerikus ellenállási értékeket és 

meghatároztam az alkalmazható kihajlási görbéket.  

d) Megterveztem és végrehajtottam egy sztochasztikus, numerikus vizsgálati programot, 

mely keretén belül Monte Carlo szimulációkkal határoztam meg különböző szilárdsági 

osztályú oszlopok karakterisztikus kihajlási ellenállását. A numerikus ellenállások 

eloszlásfüggvényének tanulmányozása alapján meghatároztam az alkalmazható kihajlási 

görbéket. 

e) Igazoltam, hogy HSS zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállása meghatározható az EN 

1993-1-1 szerinti eljárással, a módszerben szereplő tökéletlenségi paraméter (α) 

módosításával. A numerikus szimulációk eredményei alapján meghatároztam a 

módosított tökéletlenségi paraméter értékét. 

Kapcsolódó publikációk: [SB4], [SB5], [SB6], [SB9] 

5. tézis 

A sajátfeszültség és a folyáshatár hatásának figyelembe vételével módosítottam az eredeti 

Ayrton-Perry formulát hegesztett, zárt szelvényű oszlopok kihajlási ellenállásának 

meghatározására. A kihajlási görbe meghatározására vonatkozó analitikus formula 

kiterjeszthető és kalibrálható minden típusú hegesztett szelvényre a nyomó-sajátfeszültség és a 

folyáshatár értékének ismeretében. A sztochasztikus numerikus vizsgálat eredményeire 

alapozva részletesen kidolgoztam és kalibráltam a kifejlesztett módszert S420 – S960 

szilárdsági osztályú, hegesztett, négyzet keresztmetszetű, zárt szelvényű oszlopok kihajlási 

ellenállásnak meghatározására. 

Kapcsolódó publikációk: [SB7], [SB13] 
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