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1. Bevezetés
1.1. Problémafelvetés – korrodált acélszerkezetek
Általánosságban elmondható, hogy a korrózió az egyik legjelentősebb probléma az acélszerkezetek élettartama során. A korrózió minden szerkezet esetében
megjelenhet, függetlenül attól hol található. A korrózióra érzékeny acélszerkezetek
közé tartoznak a hidak, távvezeték-oszlopok, offshore szerkezetek és a csővezetékek. Korróziós károsodásokat a különböző időjárási körülmények valamint a fenntartás együttes hiánya okozza. Az előbb említett szerkezeteken a korrózió különböző megjelenési formái fordulnak elő. A leggyakoribbak közé tartozik az egyenletes
korrózió (1. ábra), a pontkorrózió és a réskorrózió.

Rácsrúd

Övrúd

1. ábra Távvezeték oszlop

A korrodált felületnek és annak mélységének megadása sok esetben igen bonyolult, összetett, csak több paraméter segítségével írható le. Ilyen lehet a (i) vastagságcsökkenés, (ii) a keresztmetszeten belüli elhelyezkedés, (iii) az elem hossza
mentén való elhelyezkedés, illetve (iv) a korrózió hosszirányú kiterjedése. Fontos a
korrodált szerkezeti elemek tulajdonságainak megismerése, hiszen a szerkezeti
elem várható viselkedése és a maradó teherbírásának függvényében kell eldönteni,
hogy megerősítésre vagy esetlegesen cserére szorul. A korrodált elemek vizsgálatára a jelenlegi acélszerkezeti szabványok (Eurocode, CAN/CSA, AISC, ASCE) csak
ajánlásokat fogalmaznak meg, melyben egy csökkentett, átlagos keresztmetszet
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figyelembevételét javasolják. A korrózió változatossága miatt ez a becslés sok
esetben nem ad kellően pontos eredményt.
A rácsos oszlop szerkezetek leggyakoribb szerkezeti eleme az egyenlőszárú
szögacél. Azért fontos és szükséges ennek a szerkezeti elemnek a vizsgálata, mert a
korrózió miatt bekövetkező károsodás hatással van annak teherbírására, valamint
stabilitási viselkedésére.
A szakirodalomban széleskörű kutatások találhatóak korrodált szerkezeti elemekre vonatkozóan. Korrodált szögacélokat Beaulieu és társai (2010) vizsgáltak,
ahol a korróziót mesterségesen (elektrokémiai korrózióval) állították elő. A próbatesteket rácsos szerkezetben vizsgálták, csomólemezek által külpontosan terhelve a
korrodált elemeket. A kísérleti eredmények és az analitikus számítások alapján a
szerzők a kihajlási ellenállás meghatározásához az ASCE 10-97 szabvány alkalmazásával az átlagos vastagságcsökkenés használatát javasolták. A szerzők felhívják a
figyelmet arra, hogy az általuk meghatározott módszer a kis kiterjedésű és nagy
vastagság csökkenést okozó lokális korrózió esetén nem alkalmazható és további
vizsgálatokat javasolnak a témában.
1.2. A kutatás célja
A felújítások és megerősítések során meg kell határozni a rácsos szerkezetek
elemeinek a korrózió okozta teherbírás csökkenését. Jelen kutatás célja, a rácsos
szerkezetek legtipikusabb elemének, az egyenlőszárú szögacélnak a vizsgálata.
Ehhez szükséges a meglévő ismeretek kiterjesztése a korrodált szögacélok témakörével. Célom nyomó igénybevétel esetén, a korrózió okozta károsodás hatásainak
tanulmányozása a stabilitási viselkedésre és a teherbírásra, a korróziót leíró paraméterek figyelembevételével. A vizsgált korróziós paraméterek a következők: (i)
vastagságcsökkenés (Tred), (ii) a korrózió kiterjedése (Ext) és (iii) elhelyezkedése
(pc), valamint (iv) a korrózió mintázata.
Meg kell határozni a vonatkozó tönkremeneteli módokat és a teherbírás megváltozását a vizsgált paraméterek függvényében További cél az egyes teherbírási
tendenciák meghatározása a különböző elhelyezkedésű és nagyságú korróziós
károsodás figyelembevételével.
A kutatás célja ezen felül, a különböző megtámasztás hatásának vizsgálata a
korrodált elemek viselkedésében és teherbírásában. A húzott szerkezeti szögacélok
és kapcsolataik azonban nem képezik jelen kutatás tárgyát. A kutatásban szereplő
elemek a rácsos oszlopszerkezetek egy-egy szerkezeti elemét reprezentálják, mint
öv- és rácsrúd (1. ábra).
A kutatás végső célja olyan eljárás kidolgozása korrodált egyenlőszárú szögacélok teherbírásának meghatározására, ami a gyakorlatban is alkalmazható.
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2. Korrodált szögacélok kihajlása – központos nyomás
2.1. Kísérleti vizsgálat
A kutatás első fázisában 22 db próbatesten központos, tengelyirányú terhelés
alkalmazásával végeztem stabilitási vizsgálatokat. A próbatestek rácsos oszlop
szerkezetek övrúdjainak tekinthetők. A vizsgált próbatestek közül kettő ép, korrózió mentes volt.
A korróziót vastagságcsökkenéssel modelleztem, melyet mechanikai marással
valósítottunk meg. Ez az eljárás nem befolyásolja az anyag szerkezeti tulajdonságait, ahogyan a valóságban a vizsgált korrózió típusok sem. A próbatesteken olyan
különböző típusú korróziókat modelleztem, amelyek a rácsos oszlop szerkezeteken
is előfordulhatnak. A korróziót a következő paraméter megadásával definiáltam:
vastagság csökkenése, ennek elhelyezkedése keresztmetszeten belül és az elem
hossza mentén, valamint hosszirányú kiterjedésének változása. A pontkorróziót a
pontok átmérőjével, mélységével és elhelyezkedésével jellemeztem. A próbatesteket valós korrodált szerkezeti minták alapján, ezen paraméterek figyelembevételével és változtatásával terveztem meg. Az 1. táblázat foglalja össze a vizsgált próbatesteket, ahol az ábrák sematikusak és a fekete szín jelöli a korróziót.
A kísérlet során minden próbatesten a tönkremeneteli módot és a maximális
erőt határoztam meg. Minden egyenletesen korrodált szögacél esetében a teljes
elemre kiterjedő síkbeli kihajlás (FB) (2(a). ábra) volt a mértékadó tönkremeneteli
mód, függetlenül attól, hogy a keresztmetszeten belüli hol helyezkedett el a korrózió. Ezekben az esetekben keresztmetszet csökkenés mértéke kisebb volt, mint
∼50%. Azon próbatestek esetében is ugyanezt a tönkremeneteli módot tapasztaltam, amelyek a pontkorróziót modellezték. Lokális lemezhorpadás (LPB) tönkremeneteli módot tapasztaltam a korrodált zónában, minden olyan lokálisan korrodált
próbatestnél, ahol a vastagságcsökkenés mértéke ∼70% volt. Az egyes tönkremeneteli módokhoz tartozó jellemző erő-vízszintes elmozdulás diagramok a 2(b).
ábrán láthatóak. Lokális lemezhorpadás esetén hirtelen erő (teherbírás) csökkenés
látható kismértékű posztkritikus viselkedéssel.
A kísérletben a mért maximális erő minden esetben kisebb volt a korrodált próbatestek esetében, mint az ép, eredeti szögacélokon. A csökkenés mértéke azonban
az egyes esetekben eltérő volt. A disszertációban meghatároztam a különböző
korróziós paramétereknek a maximális erőre gyakorolt hatását. A 3. ábrán a korrodált és az eredeti próbatestek teherbírásának hányadosa látható, az átlagos térfogatcsökkenés (∆V/V0) és a maximális keresztmetszet csökkenés (Mcorr) függvényében.
Az eredmények jelentős szórást mutattak a ∆V/V0 függvényében. Az ábrán szereplő folytonos vonalak ekvivalens teherbírás csökkenést feltételeznek a vízszintes
tengelyen lévő változó függvényében. Konklúzióként megállapítható, hogy az
eredmények értékelése csak egy paraméter függvényében bizonytalan. A két paraméter közül a maximális keresztmetszet csökkenés (Mcorr) jobb eredményre vezetett, mint a ∆V/V0.
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1. táblázat Korrodált próbatestek – övrúd
(a)

(b)
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2. ábra (a) Kihajlás; (b) Erő-elmozdulás diagram
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3. ábra Kísérleti eredmények ∆V/V0 és Mcorr függvényében
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2.2. Numerikus vizsgálat
Az elvégzett kísérleti vizsgálatok alapján a numerikus modelleket fejlesztettem
és verifikáltam, így ezek alkalmasak a kísérleti vizsgálatok kiterjesztésére. A numerikus modelleket a kísérleti eredményeken kívül más kutatók eredményei alapján is ellenőriztem. A modellek jól követik a kísérleti eredményeket mind a maximális erő és a tönkremeneteli mód tekintetében. A 4(a). ábrán látható a kísérleti és
a numerikus vizsgálat erő-elmozdulás diagramja, azonos próbatestre, a 4(b). ábrán
pedig egy lokális horpadás jelensége látható a numerikus modellel meghatározva.
Megállapítottam, hogy a modell jól követi korrodált szögacélok viselkedését és így
alkalmazható további paraméteres vizsgálatokhoz.
(a)

(b)

30

Erő [kN]

25
20
15
10

Kísérlet
Numerikus

5
0
0
5
10
Vízszintes elmozdulás [mm]
4. ábra Kísérleti és numerikus erő-elmozdulás diagramok; (b) lokális lemezhorpadás
végeselemes modellel

A paraméteres vizsgálatban a korrodált szögacélok teherbírását és stabilitási viselkedését vizsgáltam a korróziós paraméterek változtatásával. Az alkalmazott
korróziós paramétereket a gyakorlati tapasztalatok alapján határoztam meg, ezek a
következők: (i) vastagság csökkenés (Tred), (ii) elhelyezkedés a hossz mentén (pc),
(iii) korrózió hosszirányú kiterjedése (Ext) és a (iv) korróziós mintázat (korrózió
csak az egyik szögacél száron (“A” mintázat) vagy mindkét száron (“B” mintázat)). További paraméter volt még az ép elem keresztmetszeti mérete és az elem
relatív karcsúsága.
A numerikus vizsgálatok keretében geometriai nemlineáris stabilitási analízist
(geometrically non-linear buckling analysis - GNB) és geometriai és anyagi nemlineáris, imperfekt analízist (geometrically and material non-linear imperfect
analysis - GMNI) hajtottam végre a különbözőképpen korrodált szögacélokon. A
GNB analízis eredményét használtam fel a kezdeti, helyettesítő geometriai
imperfekció meghatározásához, melynek mértékét az Eurocode 3 szabvány által
ajánlott módon vettem fel. A GMNI analízisben a tönkremenetel módot és a teherbírást határoztam meg.
A GNB analízis során négy különböző stabilitási módot tapasztaltam, melyek a
következők: (1) síkbeli kihajlás (flexural buckling - FB), (2) lemezhorpadás (local
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plate buckling - LPB), (3) térbeli elcsavarodó kihajlás (torsional-flexural buckling TFB) a korrodált zónában és (4) általános esete a térbeli elcsavarodó kihajlásnak
(general case of torsional-flexural buckling - GTFB). Az “A” mintázatú esetekben
a jellemző tönkremeneteli mód az általános térbeli elcsavarodó kihajlás (GTFB) és
a lemezhorpadás volt (LPB). A “B” mintázatú esetekben a síkbeli kihajlás (FB) és
az térbeli elcsavarodó kihajlás (TFB) a korrodált zónában volt a jellemző stabilitásvesztési mód. A GMNI analízisben az alkalmazott stabilitási alaknak megfelelő
tönkremeneteli alakokat kaptam.
Az 5. ábrán a teherbírás csökkenéseknek tendenciája látható, a / hányados
függvényében, mely a korrodált elemrészre vonatkozó szélesség-lemezvastagság
arány. Az ábrán az is látható, hogy a csökkenés tendenciája az egyes tönkremeneteli módok szerint különböző. Ennek alapján olyan zónákat határoztam meg, melyekkel a korrodált elemeket a várható tönkremeneteli mód alapján csoportosítottam. Három zónát (I. – III.) különböztettem meg, a zónákat a  / hányados segítségével határoztam meg. Az I. és III. zónákban a várható tönkremeneteli mód független az egyéb korróziós paramétertől, mint a számított /. A II. zónában a tönkremeneteli mód további korróziós paraméterektől (kiterjedés, elhelyezkedés) is
függ. A 2. táblázat összefoglalja a két mintázat függvényében a zónahatárokhoz
tartozó / értékeket, amelyek az 5(a). ábrán láthatók.
(a)

(b)

1,20
∆ - GTFB
o - LPB

1,00
0,80
0,60

III. zóna

I. zóna

0,40
0,20

∆ - FB
o - TFB

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

“A” mintázat

“B” mintázat

0,00

0,00
0

Nb,Rd,S/Nb0,Rd,S

Nb,Rd,S/Nb0,Rd,S

1,20

20  /

40

60

0

20

 / 40

60

5. ábra Paraméteres vizsgált részeredményei a / függvényében: (a) “A” korróziós
mintázat; (b) “B” korróziós mintázat
/
Relatív oszlopkarcsúság (̅)
Mintázat Feltétel
0.7
1.15
1.5
I. – II.
23
31.3
―
“A”
II. – III. 16.7
25.8
35.5
I. – II.
11.9
16.7
23
“B”
II. – III. 16.7
23
31.3
2. táblázat Zóna határok / értékei – övrúd
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3. Korrodált szögacélok kihajlása – külpontos nyomás
3.1. Kísérleti vizsgálat
A szögacélok jelentős hányada az egyik száron kapcsolódik csavarozott, illetve
hegesztett kapcsolattal, más szerkezeti elemekhez. A rácsos oszlop szerkezetek
esetében ezek a rácsrudak, melyek zömében 1 vagy 2 db csavarral kapcsolódnak az
övrudakhoz. A kutatás célja az eddigiekhez hasonlóan a maximális erő, a teherbírás és a tönkremeneteli mód meghatározása a korróziós paraméterek függvényében, a végkapcsolatban szereplő csavarok számának figyelembevételével.
A kísérleti programban 18 korrodált és 6 ép/eredeti szögacélt vizsgáltam. A kísérlet során az erő egy T - alakú elem segítségével, csavarozott kapcsolattal adódott át az egyik szögacél szárra, így az elem külpontosan nyomottá vált. A próbatestek kialakítása a központosan nyomott esetekhez hasonlóan történt, valamint a
vizsgált korróziót is tapasztalati úton határoztam meg. A próbatesteket két csoportra lehet osztani az alapján, hogy hány csavarral kapcsolódik a T-elemhez. Minden
korróziós kialakítást egy, illetve két csavaros kapcsolattal is megvizsgáltam. A 3.
táblázatban néhány próbatest sematikus ábrája látható, feketével jelölve a korróziót.
Korrózió elhelyezkedése
100

590

485

100

590

345

100

205

100

100

247.5

295

395

100

100

147.5

247.5

295

295

100

147.5

100

345

3. táblázat Korrodált próbatestek – rácsrúd

Ezeket alkalmazva a kísérletek során a jellemző tönkremeneteli módokat határoztam meg. Az egyik tönkremeneteli mód az általános térbeli elcsavarodó kihajlás
volt, dominánsan a gyenge tengely körüli kihajlással (6(a). ábra). Ez a típusú tönkremenetel volt jellemző minden enyhén korrodált szögacélnál, ahol a korrózió
okozta vastagságcsökkenés kevesebb volt, mint 50%. A másik jellemző tönkremeneteli mód a lemezhorpadás volt a korrodált zónában (6(b). ábra). Ezekben az esetekben a vastagság csökkenés mértéke ~70%. A korrózió következtében a keresztmetszet osztályba sorolása megváltozik és jelentős vastagság csökkenés esetén
akár 4. osztályú is lehet. A tönkremeneteli módok csak a korróziótól függnek, a
kapcsolat kialakításától azonban nem. A tönkremeneteli módokra jellemző tipikus
erő-elmozdulás görbék a 6(c). ábrán láthatók.
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(a)

(b)

(c)

35
30
Erő [kN]

25
20

GTFB

15
10
5

LPB

0
0

10
20
Vizszintes elmozdulás [mm]

6. ábra Kísérleti eredmények: (a) általános térbeli elcsavarodó kihajlás (GTFB); (b) lokális lemezhorpadás (LPB); (c) tipikus erő-elmozdulás diagramok

A 7. ábrán a kísérlet során kapott maximális erők valamint a korrodált és az
ép/eredeti hányadosa látható. Szinte minden esetben a csökkenés mértéke az ép
szögacélhoz képest nagyobb volt két csavaros kapcsolat esetében, mint egy csavaros kapcsolattal, a különbség mértéke ~12-15%. A 7(b). ábra alapján megállapítható, hogy Mcorr paraméter nem ad megfelelően pontos eredményt a maximális erő
becslésére. Az eredmények esetenként jelentősen eltérnek a becsülttől, ahogyan a
központosan nyomott esetben is.
(b)

35
30
25
20
15
10
5
0

1
1 csavar
2 csavar

Nb,m/Nb0,m

Nb.m [kN]

(a)

0,8
0,6
0,4

GTFB
LPB

0,2
0
0

20

40
60
Mcorr [%]

80

7. ábra Kísérleti eredmények: (a) maximális erő; (b) a korrodált és az ép/eredeti elem
teherbírásának hányadosa

3.2. Numerikus vizsgálat
A numerikus vizsgálat célja a kísérleti vizsgálatok kiterjesztése és további korrodált rácsrúd szögacélok vizsgálata, különböző mértékű és megjelenésű korrózió
figyelembevételével. Továbbá különböző kezdeti relatív karcsúságú elemek vizsgálata, azonos korróziós paramétereket feltételezve.
A központosan nyomott elemekhez hasonlóan a kísérleti eredmények alapján
két numerikus modellt verifikáltam. Az egyik testmodell, a másik pedig kombinált
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modell, héj- és rúd végeselemekből áll. A testmodell (FE model 1) pontosabban
követi a geometriát és futási ideje hosszabb. A második modell - FE model 2 számítási ideje rövidebb, de megfelelően pontos. Mindkét modell jól követi a korrodált szögacél rácsrudak valós viselkedését, ezért alkalmasak a kísérleti vizsgálatok kiterjesztésére. A numerikus paraméteres vizsgálatokban a FE model 2-t alkalmaztam. A 8. ábrán a FE model 2 és az egy próbatestre vonatkozó kísérleti és
numerikus erő-elmozdulás diagramok láthatók.
A korrodált szögacélok teherbírásának meghatározását a paraméterek változtatásával végeztem. Ezeknél a vizsgálatoknál a következők voltak az alkalmazott
korróziós paraméterek: (i) vastagság csökkenés (Tred), (ii) elhelyezkedés hossz
mentén (pc), (iii) korrózió hosszirányú kiterjedése (Ext), valamint a (iv) korróziós
mintázat (korrózió csak az egyik (“A” mintázat) vagy mindkét szögacél száron
(“B” mintázat)). Az elemzésben három különböző relatív karcsúságú ép elemet és
két kapcsolati típust (egy, illetve két csavaros) vizsgáltam. Stabilitási (GNB) és
geometriai és anyagi nemlineáris vizsgálatokat (GMNI) végeztem, ahogyan az
övrudak esetében is.
(b)

Erő [kN]

(a)

35
30
25
20
15
10
5
0

kísérlet
FE model 2
0

10
20
Vizszintes elmozdulás [mm]

8. ábra Végeselem modell fejlesztés: (a) FE model 2; (b) tipikus erő-elmozdulás diagramok kísérletből és végeselemes analízisből

A GMNI analízis során a következő jellemző tönkremeneteli módokat állapítottam meg: abban az esetben, amikor a mintázat “A”, akkor tipikus tönkremeneteli
módok az általános térbeli elcsavarodó kihajlás (GFTB) és a lemezhorpadás (LPB)
a korrodált zónában. Az általános térbeli elcsavarodó kihajlás mellett “B” mintázat
esetében még a térbeli elcsavarodó kihajlás (TFB) a korrodált zónában volt mértékadó tönkremeneteli mód. A 9. ábrán összefoglaltam a mértékadó tönkremeneteli
módokat. A vizsgálatok során arra a megállapításra jutottam, hogy azonos korróziós paraméterek esetében az alkalmazott csavarszámtól független a tönkremeneteli
mód.
A teherbírás csökkenésének mértéke itt is különböző, ahogy az övrudaknál is,
függ a tönkremeneteli módtól. Ezért hasonló elven zónákat határoztam meg, melyeknek a határait a ⁄ függvényében adtam meg. A zónák alapján a korrodált
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elemek csoportokba sorolhatóak. A 4. táblázat összefoglalja a zónák határértékeit,
melyek függnek az elemkarcsúságtól és az alkalmazott csavarszámtól is.
⁄ = (ℎ − 2)⁄
“A” mintázat
“B” mintázat

1.15
18
23
18
23

I. – II.
II. – III.
I. – II.
II. – III.

1 csavar
̅
1.5
23
23
23
31.3

1.92
31.3
31.3
23
31.3

1.15
18
18
18
23

2 csavar
̅
1.5
23
23
23
31.33

1.92
23
31.3
23
31.3

4. táblázat Zóna határok / értékei – rácsrúd
(a)

(b)

(c)

9. ábra Tönkremeneteli módok: (a) lemezhorpadás (LPB); (b) térbeli elcsavarodó kihajlás korrodált zónában (TFB); (c) általános térbeli elcsavarodó kihajlás (GTFB)

4. Tervezési módszerek
4.1. Tervezési módszerek kidolgozása
A numerikus vizsgálatok alapján a maradó teherbírás hányadosának meghatározására két különböző módszert javasoltam. Az egyik módszer, a továbbiakban
„közelítő”, erősen a biztonság javára közelíti a várható teherbírást. Az eljárásban a
vizsgált elemet zónába kell sorolni a / alapján; ez alapján megkapjuk a várható
tönkremeneteli módot. Amennyiben a tönkremeneteli mód síkbeli kihajlás vagy
általános térbeli elcsavarodó kihajlás (I. zóna), úgy az 5. táblázatban szereplő
egyenletek alkalmazhatóak, függetlenül a kiinduló relatív karcsúságtól. Amennyiben a III. zónába került a vizsgált elem akkor, a 6. és a 7. táblázatban szereplő
egyenletek alkalmazhatóak. Ezen esetekben az egyenletek függnek a korróziós
mintázattól és a kiindulási szelvény relatív karcsúságától is. A 10. ábrán a numerikus eredmények egy része és a közelítő módszerrel meghatározott eredmények
(folytonos vonal) láthatók.
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A közelítő módszer mellett egy pontosított módszert is kidolgoztam. Ebben bevezettem az Lmod paramétert (11. ábrán), mely az (1) egyenlettel számítható. Az új
paraméter bevezetésével, a (2) és a (3) egyenletek alkalmazásával lehet pontosabb
eredményt kapni. A (2) egyenlet FB vagy GTFB (I. zóna) esetében, míg a (3)
egyenlet a LPB és TFB esetekben (III. zóna) használható. A pontosított módszerrel
kapott eredmények egy része a 12. ábrán az Lmod/L függvényében látható. Ezzel a
paraméterrel a hossz mentén figyelembe vehető a korrózió kiterjedése és elhelyezkedése. Az eltérés átlagértéke a numerikus és a pontosított módszer között 2%, a
maximális különbség pedig 8%.
Ncorr/N0

“A” mintázat
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ /2
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ /2
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ /2

Öv szögacél
1 csavar
2 csavar

Rácsrúd szögacél

“B” mintázat
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ
1  0.01 ∙ ୰ୣୢ

5. táblázat Közelítő módszer egyenletei FB és GTFB esetben

̅
̅
̅

0.7
1.15
1.5

Ncorr/N0
“A” mintázat
0.995  0.023 ∙ ୡ୭୰୰
0.73  0.016 ∙ ୡ୭୰୰
1  0.0225 ∙ ୡ୭୰୰

“B” mintázat
1.098  0.013 ∙ ୡ୭୰୰
1.53  0.018 ∙ ୡ୭୰୰
0.79  0.009 ∙ ୡ୭୰୰

6. táblázat Közelítő módszer egyenletei TFB és LPB esetben – övrúd elemek
Ncorr/N0
Mintázat
1 cs.
2 cs.
1 cs.
2 cs.

“A“
“B”

̅ 1.15
0.931  0.0101 ∙ ୰ୣୢ
0.759  0.0087 ∙ ୰ୣୢ
0.931  0.0112 ∙ ୰ୣୢ
0.72  0.008 ∙ ୰ୣୢ

̅ 1.5
0.662  0.0069 ∙ ୰ୣୢ
0.642  0.0067 ∙ ୰ୣୢ
1.965  0.0259 ∙ ୰ୣୢ
1.36  0.0174 ∙ ୰ୣୢ

̅

1.92

0.804  0.0085 ∙ ୰ୣୢ

7. táblázat Közelítő módszer egyenletei TFB és LPB esetben – rácsrúd elemek
1,20
Ncorr/N0

Ncorr/N0

1,20
0,80
0,40
0,00

0,80
0,40
0,00

0

20
40
Mcorr [%]

60

0

50
Mcorr [%]

10. ábra Közelítő módszer eredménye – konzervatív becslés
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100

11. ábra Lmod paraméter definiálása

୫୭ୢ    ୡ ∙  

∙  ∙ 0.01



ଶ

(1)

ୡ୭୰୰ ⁄     ∙ ୰ୣୢ   ∙ ୫୭ୢ ⁄
ୡ୭୰୰ ⁄     ∙ ୰ୣୢ   ∙ ୰ୣୢ ∙ ୫୭ୢ ⁄   ∙ ୰ୣୢ ∙ ୫୭ୢ ⁄ଶ
NUM 40%
Appx. 20%

1,1

Appx. 40%
NUM 20%

0,5
0,4
Ncorr/N0

1

(2)
(3)

Ncorr/N0

0,3

0,9

0,2

0,8

0,1

0,7

0
0,0

0,2

0,4
Lmod/L

0,6

0,8

NUM 60%
Appx. 50%

0,0

0,5
Lmod/L

Appx. 60%
NUM 50%

1,0

12. ábra Pontosított módszer a maradó teherbírás meghatározására, Lmod paraméter alkalmazásával

4.2. Alkalmazás
A közelítő módszerek meghatározásán kívül megvizsgáltam a hatályos szabványok alkalmazhatóságát is. Hazánkban négy szabvány ad ajánlásokat nyomott
szögacélok tervezésére. Az általános szabvány acélszerkezetekre vonatkozóan az
MSZ EN 1993-1-1:2005, ezen felül a szögacélokra az alábbi szabványok vonatkoznak:
• MSZ EN 1993-3-1:2006 – Eurocode 3: Design of steel structures. Part 31: Towers, masts and chimneys. Towers and masts
• MSZ EN 50341-1:2013 – Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV.
Part 1: General requirements. Common specifications
• MSZ EN 1993-5-1:2012 – Eurocode 3: Design of steel structures. Part 15: Plated structural elements
Ezeknek a szabványoknak az ajánlásával meghatároztam a korrodált szögacéloknak a tervezési ellenállását az alábbi feltételezésekkel: a vastagságcsökkenés a
teljes hossz mentén, a szükséges effektív keresztmetszeti jellemzők használta.
Az összes szabványt figyelembe véve, megállapítható, hogy a szabványok adta
lehetőségekkel az eredmények hangsúlyozottan a biztonság javára adódnak. Ez
azokban az esetekben igaz, amikor a tönkremeneteli mód FB vagy GTFB. Lokális
lemezhorpadásnál (LPB) és térbeli elcsavarodó kihajlásnál (TFB) a korrodált szög15

acélok esetében szabványok nem adnak megfelelő eredményt (13. ábra), ez egyaránt érvényes öv- és rácsrúd szögacélokra is. Rácsrúd szögacél FB és GFTB tönkremenetelénél az EN 50341 szabvány ad pontosabb eredményt (14. ábra). Azokban
az esetekben, amikor a szögacél egy csavarral kapcsolódik, az EN 1993-3-1 szabvány jelentős csökkentést javasol, ami az eredmények alapján túlzóan a biztonság
javára való közelítés, ahogyan ez a 14. ábrán is látható. Továbbá a szabvány szerinti keresztmetszet osztályozás nem különíti el megfelelően a korrodált elemeket a
várható tönkremeneteli mód szerint.
1,20
EN 50341

Ncorr/N0

1,00

FB
Global
LPB
Local

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0

20

 /

40

60

Nb,Rd [kN]

13. ábra Összehasonlító ábra, végeselemes analízis és EN 50341 szabvány –“A” mintázat; ̅=1.15
35
“A” mintázat − 1 cs. − =1.15
30
NUM
25
1993-3-1 Y-Y
20
50341 Y-Y
15
10
5
0
0

10

 /

20

30

40

14. ábra Összehasonlító ábra, végeselemes analízis, EN1993-3-1 és EN 50341 szabványok –“A” mintázat; 1 csavaros kapcsolat

A korrodált szögacélok vizsgálatára javasolt eljárás lépéseit a 15. ábra tartalmazza. Elsőként a korróziós paraméterek meghatározása szükséges. Ezt követően
az elem zónába sorolása, majd a megadott egyenletek közül a megfelelőt választva
közelítőleg, - illetve pontosabb módszerrel - az eredeti elemhez viszonyítva számítható a maradó teherbírás. Amennyiben az elem a II. zónába tartozik további
pontosított számításra is szükség lehet.

16

Szemrevételezés

Mérés

Keresztmetszet
Hossz
Karcsúság
Kapcsolat típus

Tred

“A” mintázat

Kiterjedés (Ext)

“B” mintázat

Elhelyezkedés (pc)

 / , Lmod/L

2. táblázat vagy 4. táblázat

Tönkremeneteli mód:
FB vagy GTFB

Tönkremeneteli mód:
LPB vagy TFB

Közelítő

 ⁄ 6. vagy 7. táblázat

Pontosított

ୡ୭୰୰ ⁄ = 1 − 0.01 ∙ ( ୰ୣୢ /2)
ୡ୭୰୰ ⁄ = 1 − 0.01 ∙ ୰ୣୢ

ୡ୭୰୰ ⁄ =

+∙

୰ୣୢ

+ ∙

୰ୣୢ

∙

୫୭ୢ ⁄

+

∙

୰ୣୢ

∙(

୫୭ୢ ⁄

)ଶ

Konstansok – 1-2. táblázatok a disszertáció B függelékében.
15. ábra A kidolgozott módszer lépései

17

5. Új tudományos eredmények
5.1. A PhD disszertáció tézisei angol nyelven
1.

I worked out and completed a novel experimental test program on 46 chord
and bracing angle members of trussed towers under compression, having various corrosion damages.
a. I developed equivalent corrosion test models for different types of corrosion. I designed the specimens in which the corrosion damage is created
artificially, especially by milling process. I determined the typical corrosion patterns and parameters on the basis of practical experiences.
b. With technical assistance, I carried out experiments on the corroded angle
chord and bracing members. As a result I determined the effect of the corrosion parameters (thickness reduction, corrosion position, extension of
corrosion) on the buckling behaviour and on the ultimate buckling force.
c. I developed and verified applicable finite element models, which follow
the experimental behaviour of chord and bracing angle members. Comparing the experimental and computed behaviour modes and ultimate buckling forces I found that they are in good agreement.

Publication links to this thesis: [1] [2] [5] [7]
2.

I completed parametric study #1 on the corroded angle members under axial
compression, namely on chord members of trussed towers by the verified finite element model. The applied corrosion parameters are as follows: (i) thickness reduction (Tred), (ii) position of corrosion along the length (pc), (iii) extension of corrosion (Ext) and (iv) position of corrosion on the legs (corrosion on
only one and on both legs of the angle). In the study three different crosssections and three relative slenderness ratios are applied. On the basis of the
results:
a. I determined zones I. – III. to classify the corroded angle chord members
according to the prospective ultimate behaviour mode. I determined the
values of width-to-corroded thickness  / as limits of zones. If the corroded member is classified into zones I. or III., the ultimate failure mode is
clearly defined; in case of zone II., due to the complexity of the problem
investigated, the behaviour mode cannot be clearly determined. I recommend to use the lower value of the zone.
b. I identified the ultimate behaviour modes, determined the design buckling
resistances, and defined the tendencies of the reduction of the resistance
comparing to the non-corroded member in terms of the studied parameters.

Publication links to this thesis: [4] [6]
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3.

I completed parametric study #2 on eccentrically connected corroded angle
members under compression, namely on corroded bracing members of trussed
towers, by the verified finite element model. The applied corrosion parameters
are as follows: (i) thickness reduction (Tred), (ii) position of corrosion along the
length (pc), (iii) extension of corrosion (Ext) and (iv) position of corrosion on
the legs (corrosion on only one and on both legs of the angle). In the study
three different relative slenderness ratios and two types of end connections are
applied. On the bases of the results:
a. I determined zones I. – III. to classify the corroded angle chord members
according to the prospective ultimate behaviour mode. I determined the
values of width-to-corroded thickness  / as limits of zones. If the corroded member is classified into zones I. or III., the ultimate failure mode is
clearly defined; in case of zone II., due to the complexity of the problem
investigated, the behaviour mode cannot be clearly determined. I recommend to use the lower value of the zone.
b. I identified the ultimate behaviour modes, determined the design buckling
resistances, and defined the tendencies of the reduction of the resistance
comparing to the non-corroded member in terms of the studied parameters.
c. I determined the effect of the number of bolts (one or two) in the end connection on the buckling resistance of corroded bracing angle members.

Publication links to this thesis: [8]
4.

I developed design methods for the resistance calculation of corroded angle
members and I showed the practical application of them via real structural example. I analysed the applicability of different design codes for corroded chord
and bracing angle members.
a. I developed a simplified and a more accurate estimation for the ratio of
the design buckling resistances of corroded and non-corroded members. I
determined the constants of the design equations in the range of the studied parameters.
b. I proposed the codes which are applicable to approximate the design
buckling resistance of corroded chord and bracing members by conservative way. I pointed out, however, that the recommendation of the standard
for the trussed towers in the case of single angle bracing members having
only one bolt at the ends seems to be over-conservative.

Publication links to this thesis: [3] [6]
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5.2. A PhD disszertáció tézisei magyar nyelven
1. Megterveztem és végrehajtottam egy 46 nyomott próbatestből álló újszerű
kísérleti programot rácsos torony/oszlop szerkezetek öv-, illetve rácsrúd elemeinek használt egyenlőszárú szögacélokon, különböző korróziós károsodásokat feltételezve.
a. Egyenértékű korróziós kísérleti modelleket dolgoztam ki különböző típusú korróziókra. Megterveztem a próbatesteket, melyeken a korróziós károsodást mesterségesen, marási folyamattal hozták létre. Gyakorlati tapasztalatok alapján meghatároztam a tipikus korróziós mintákat és a korróziós
paramétereket.
b. Technikai segítséggel végrehajtottam a kísérleteket korrodált öv-, illetve
rácsrúd szögacélokon. Eredményként meghatároztam a korróziós paraméterek (úgymint (i) a korrózió hosszirányú elhelyezkedése, (ii) a korrózió
kiterjedése és (iii) a vastagság-csökkenés) hatását a tönkremeneteli módra
és a kihajlási határerőre.
c. Végeselemes modelleket fejlesztettem és verifikáltam, amelyek megfelelően követik az öv- és rácsrúd szögacélok kísérleti viselkedését. Összehasonlítva a kísérleti és a számított viselkedéseket, valamint a kihajlási határerőket, jó egyezéseket kaptam.
A tézishez kapcsolódó publikációk: [1] [2] [5] [7]
2.

A verifikált numerikus modellt alkalmazva elvégeztem egy #1 jelű paraméteres vizsgálatsorozatot, korrodált, központosan nyomott szögacélokon (rácsos
toronyszerkezetek korrodált övrúdjain). Az alkalmazott paraméterek a következők voltak: (i) vastagság-csökkenés (Tred), (ii) korrózió hosszirányú elhelyezkedése (pc), (iii) korrózió kiterjedése (Ext) és (iv) korrózió szögacél szárain való elhelyezkedése (korrózió egyik, illetve mindkét szögacél száron). A
vizsgálat során három különböző keresztmetszeti méretet és három relatív karcsúságot alkalmaztam. Az eredmények alapján:
a. Meghatároztam a lemezelem szélesség-korrodált vastagság / paraméter
értékeit a korrodált öv szögacélok tönkremeneteli mód alapján történő
csoportosításához, ezáltal három zónába (I. – III.) soroltam a korrodált
szögacélokat. Az I. és III. zónában, a tönkremeneteli mód egyértelműen
meghatározott, a II. zóna esetében a probléma komplexitása miatt e paraméter alapján a tönkremeneteli mód nem határozható meg. Ezek alapján
az zóna alsó határértékének használatát javaslom.
b. Azonosítottam a tönkremeneteli módokat és meghatároztam a tervezési ellenállásokat, valamint a teherbírás csökkenés mértékét a különböző vizsgált paraméterek függvényében.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [4] [6]
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3.

A verifikált numerikus modellt alkalmazva elvégeztem egy #2 jelű paraméteres vizsgálatsorozatot, korrodált, nyomott szögacélokon (rácsos toronyszerkezetek korrodált rácsrúdjain). Az alkalmazott paraméterek a következők voltak:
(i) vastagság-csökkenés (Tred), (ii) korrózió hosszirányú elhelyezkedése (pc),
(iii) korrózió kiterjedése (Ext) és (iv) korrózió szögacél szárain való elhelyezkedése (korrózió egyik, illetve mindkét szögacél száron). A vizsgálat során három relatív karcsúságot és két végkapcsolati típust (egy, illetve két csavaros)
alkalmaztam. Az eredmények alapján:
a. Meghatároztam a lemezelem szélesség-korrodált vastagság / paraméter
értékeit a korrodált öv szögacélok tönkremeneteli mód alapján történő
csoportosításához, ezáltal három zónába (I. – III.) soroltam a korrodált
szögacélokat. Az I. és III. zónában, a tönkremeneteli mód egyértelműen
meghatározott, a II. zóna esetében a probléma komplexitása miatt e paraméter alapján a tönkremeneteli mód nem határozható meg. Ezek alapján
az zóna alsó határértékének használatát javaslom.
b. Azonosítottam a tönkremeneteli módokat és meghatároztam a tervezési ellenállásokat és a teherbírás csökkenés mértékét a különböző vizsgált paraméterek függvényében.
c. Meghatároztam a végkapcsolatban alkalmazott csavarok számának (egy
vagy kettő) hatását a korrodált rácsrúd szögacélok teherbírására vonatkozóan.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [8]
4.

Kidolgoztam egy méretezési eljárást a korrodált nyomott szögacélok vizsgálatára vonatkozóan és megmutattam az eljárás alkalmazhatóságát egy valós
szerkezeti példán keresztül. Megvizsgáltam a különböző szabványok használhatóságát rácsos toronyszerkezetek korrodált öv- és rácsrúd szögacéljainak
vizsgálatára vonatkozóan.
a. Meghatároztam egy közelítő és egy pontosabb becslést a korrodált és a
nem korrodált nyomott szögacélok maximális teherbírás hányadosára vonatkozóan. Meghatároztam az egyenletekben szereplő konstansokat a
vizsgált paraméterek tartományában.
b. Meghatároztam, hogy mely szabványok alkalmasak korrodált öv- és rácsrúd elemek teherbírásának konzervatív módon történő közelítő meghatározásához. Mindemellett rámutattam, hogy a rácsos toronyszerkezetek egy
csavarral bekötött rácsrúdjainak tervezésére vonatkozó szabványos ajánlás
túl konzervatív.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [3] [6]
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5.4. További kutatási lehetőségek
A kutatás egyik legfontosabb tervezett továbblépése a korrodált kapcsolatok vizsgálata, elsősorban húzó igénybevételre, laboratóriumi kísérletekkel és végeselemes
szimulációval. További fontos kutatási terület a jövőben a hidak korrodált elemeinek és kapcsolatainak vizsgálata, különös tekintettel a fáradás hatására.
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