
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktori tézisfüzetei 
Közlekedésmérnöki Kar Doktori Tanácsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Írta: 
Horváth Pál 

 
 
 

DARUK CSŐSZERKEZETBŐL FELÉPÜLŐ 
ACÉLSZERKEZETÉNEK OPTIMÁLIS 

MÉRETEZÉSE 
 
 
 
 
 
 

című témakörből, 
 

amellyel a PhD fokozat elnyerésére pályázik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 
2007 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az értekezés bírálatai és a védésről készült jegyzőkönyv a 
Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatalában megtekinthetők. 
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1. A kutatási előzményei, célkitűzések 
 
 Az ipari forradalom kezdete óta a társadalmak acéligénye 
folyamatosan növekszik. A magyarországi felhasználás 2005-ben 
elérte a 2,4 millió tonnát, amelyből közel 10% az acélszerkezet-
gyártás részaránya. Ekkora mennyiségnél az optimálás révén 
elérhető megtakarítás hatékony eszköz a piaci szereplők kezében a 
versenyképesség növelésére.  
A Pannon Egyetem Géptan Tanszékén, a Darmstadti Műszaki 
Egyetemmel közösen, az 1980-as évek elejétől folyik kutatómunka 
az optimálás terén, amelynek során kidolgoztuk több acélipari 
technológia költségbecslésének módszerét. Munkám is ennek a 
kutatásnak szerves folytatása.  
Dolgozatomban az alábbi célokat tűztem ki:  

– célfüggvény megfogalmazása térben változó geometriájú 
acélszerkezet esetére, 

– a korlátozási feltételek meghatározása az Eurocode 3 
előírásainak és a sajátfrekvenciának figyelembevételével, 

– az elkészített függvény és feltételek alapján konkrét 
szerkezet optimálása, 

– hasonlóságelméleti alapon modell készítése és a számított 
eredmények ellenőrzése. 

 
2. Az elvégzett kutatás módszerei 
 
 Az acélszerkezet optimálás és a rácsos tartók irodalmának 
feldolgozása alapján megvizsgáltam, milyen módszereket 
alkalmaznak ma a nemzetközi kutatómunkában. Megállapítható, 
hogy az új kutatások véletlenen alapuló optimálási eljárásokat 
(evolúciós, genetikus, illetve más természetben megfigyelt technikák 
szerinti algoritmust) alkalmaznak, és az európai kutatók korlátozási 
feltételként az Eurocode 3 előírásait használják. Az irodalom, a 
tanszéki kutatások és saját eredmények alapján megfogalmaztam egy 
változó geometriájú acélszerkezet optimálására alkalmas 
célfüggvényt, ami az alábbi költségösszetevőket veszi számításba: az 
anyagköltséget, a vágás, darabolás költségét, az élelőkészítés, a 
hegesztés, a tisztítás és a festés költségét. A korlátozási feltételek a 
geometriai méretekre, a helyi horpadásra, a maximális 
feszültségekre, a kihajlásra, a hegesztési feszültségekre, az övrúd 
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képlékennyé válására, a csomópont nyírási kiszakadására, a 
minimális lehajlásra, a sajátfrekvenciára és a gyártástechnológiából 
adódó méretekre vonatkoztak. A szakirodalom tanulmányozása 
során megállapítottam, hogy rácsos tartó kialakítása kör 
keresztmetszetű csövekből a leggazdaságosabb, amelynek 
ellenőrzésére elvégeztem a számításokat kör keresztmetszetre és 
zártszelvényre. Az eredményekből megállapítható, hogy nagy 
rúderőknél a zártszelvény költsége alacsonyabb. A csomópontokban 
nagy pótlólagos hajlítónyomaték lép fel, ha az excentricitás értéke 
(e), a középvonaltól kifelé az átmérő értékének negyedét meghaladja. 
Ezért a kialakításánál az átlapolt K csomópontot választottam (az 
átlapolás mértéke 50 %), mert ellenkező esetben az övek és a rudak 
által bezárt szög nem haladhatná meg a 60o-ot. (Ez a kitétel az Ø 114 
mm-es övrúd és Ø 89 mm-es rácsrúdra érvényes). Az öv és a rácsrúd 
által bezárt szögre vonatkozó ilyen korlátozás a változó geometria 
kialakítását hátrányosan befolyásolná. 
Munkám során két módszert alkalmaztam és hasonlítottam össze. Az 
első a számítógépes szimulációs modellezési módszer, a második 
pedig a fizikai modellszerkezeten történő vizsgálat. A probléma 
modellezése során, a felsorolt kritériumok alapján, elvégeztem egy 
változó magasságú, de állandó szélességű darugém optimálását a 
COMSOL 3.2 és a GEATbx programok segítségével MATLAB 
környezetben. A geometriai függvényt egy  

c = (h2 – h1) / 10 
változó bevezetésével készítettem el. Minden csomópont 
koordinátáinak értéke kifejezhető c-vel, és meghatározható az egyes 
rudak hossza. 
Vizsgáltam, hogy a geometria változása és a különböző szilárdsági 
tulajdonságú és költségű anyagok hogyan befolyásolják a gyártási 
költséget. 
Az elkészített optimálás alapján vizsgáltam a költségérzékenységet, 
hogyan befolyásolják az egyes változók a célfüggvény értékét. 
Hasonlóságelmélet segítségével modellszerkezetet készítettem és 
vizsgáltam a számított és mért eredmények egyezőségét, kutattam a 
különbségek okát. A méréseket Hottinger HB Spider 8-as 
mérőműszerrel végeztem, míg a felhasznált mérőszoftver Catman 
express volt. A feszültséget két nyúlásmérő-bélyeggel fél Weatstone-
hidas elven, a lehajlást induktív elven működő elmozdulás mérővel, 
míg a sajátfrekvenciát gyorsulásmérővel mértem. Az eredmények 
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reprodukálhatóságának érdekében a méréseket 20-20 alkalommal 
megismételtem. 
Számítással vizsgáltam a széllökéseket az un. dinamikus szél 
ütközésnövelő tényező segítségével és megállapítottam, hogy  a 
szabvány által előírt biztonsági tényező nagyobb, mint a számított 
érték. Ezért nem szükséges figyelembe venni a dinamikus tényezőt, 
köszönhetően a kör keresztmetszetű rudak előnyös 
szélellenállásának. Összehasonlító számításokat végeztem a darugém 
sajátfrekvenciájára. Mind az optimáló COMSOL program, mind az 
AxisVM 7 program számol sajátfrekvenciát, amelyek közel azonos 
értékeket eredményeztek. Közelítő számításra alkalmas módszereket 
hasonlítottam össze, hogy megállapítsam, mennyire alkalmasak 
gyors sajátfrekvencia meghatározására. A vízszintes síkban 
konzolos, a függőleges síkban kéttámaszú, konzolos tartóként 
modellezve a gémet, számítottam az első hajlító lengéseket és 
megállapítottam, hogy a végeselemes programokkal összehasonlítva 
jó közelítő eredményt szolgáltattak. 
 
3. Új tudományos eredmények 
A dolgozatban bemutatott munka alapján az alábbi tézisekben 
megfogalmazott új eredmények születtek: 

1. tézis 

Az állandó magasságú és szélességű térbeli szerkezetek optimálására 
alkalmazott mechanikai módszerek és modellek általánosításával 
térben változó geometriájú rácsos szerkezetek költség optimálására 
széles körben alkalmazható mechanikai modellt dolgoztam ki (3.3. 
és 3.4. fejezet).  
Megfogalmaztam a célfüggvényt, ami az anyag és gyártási 
költségeket foglalja magában. A gyártási költségek összeállításánál 
figyelembe vettem a nagyméretű acélszerkezet csomópontjainál a 
CO2 védőgázos hegesztés jelentős mellékidő szükségletét. A 
célfüggvényt korábbi munkáim és a tanszéki kutatások eredményei 
alapján fogalmaztam meg. Független változóknak a szerkezet 
rúdjainak hosszát, átmérőjét és falvastagságát tekintettem. 
A korlátozási feltételeket az Eurocode 3-as szabvány alapján 
állítottam össze. A korlátozások a húzott és nyomott rudak 
megengedett feszültségére, a csomópontok szilárdságára, az övrúd 
képlékennyé válására, a rudak horpadására és nyírási kiszakadására, 
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valamint a geometriai méretek korlátozására vonatkoztak. 
Figyelembe vettem a rácsos tartó lehajlására és a 
sajátfrekvenciájának korlátozására vonatkozó feltételeket is.  
A modell alkalmas tömör rudakból, csőszelvényből és 
zártszelvényből készült konstrukciók vizsgálatára. 

2. tézis 

A kidolgozott modell segítségével optimáltam egy változó 
magasságú, állandó szélességű darugém elkészítésének költségét. 
A számítást genetikus algoritmus (GEATbx) segítségével, és 
COMSOL végeselemes programmal végeztem, amelyek egyaránt 
MATLAB környezetben futnak. A GEATbx programrész végzi az 
optimálást, míg a COMSOL program a szilárdsági ellenőrzést. 
Elvégeztem az optimálást cső- és zártszelvényű keresztmetszetre, 
valamint vizsgáltam a költségek és az anyagminőség összefüggését 
S235, S275 és S355-ös anyagminőség esetén. 
– Megállapítottam, hogy a változó gémmagasság, az S235-ös 

anyag választásakor csőkeresztmetszetnél 5,4 %, zártszelvény 
esetében pedig 5,7 % költség megtakarítást tesz lehetővé az 
állandó magasságú szerkezethez képest. 

– Megállapítottam, hogy a jobb szilárdsági jellemzőkkel 
rendelkező S355 jelű anyag használata lényegesen nagyobb 
költséget eredményez (36 %, illetve 40 %), és eközben a 
szerkezet tömege 6,8 %-kal illetve 2 %-kal csökken (az első 
érték a csőszelvényre, a második a zártszelvényre 
vonatkozik). Így a súlycsökkenés a drágább anyag miatti 
költségnövekedést nem egyenlíti ki. S275-ös 
anyagminőségnél a költségek 10,7 % és 14,7 %-al nagyobbak, 
addig a súlycsökkenés 5,2 % és 1,3 % (az összehasonlítás 
alapja minden esetben az S235-ös anyagú csőkeresztmetszet, 
mert ennek a költsége a legkisebb). 

 

3. tézis 

Különböző típusú szelvények (kör, zártszelvény) esetén a 
célfüggvény és a korlátozási feltételek egyszerűen módosíthatók. Az 
övrúd képlékennyé-válásának korlátozásakor más-más egyenlet 
érvényes kör keresztmetszet és zártszelvény esetén. Azonos szelvény 
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területű övrudak (Ø 114x3,6 mm-es cső illetve 80x4 mm-es 
zártszelvény) esetén a következőket állapítottam meg: 
– Cső keresztmetszet esetében a rácsrúd falvastagsága az 

övhorpadási határerőt nem befolyásolja, és a határerő az átmérő 
növelésével párhuzamosan degresszíven növekszik. Ha a 
rácsrúd külső átmérője eléri a övrúd külső átmérőjének 78 %-át, 
akkor a rácsrúdban megengedhető feszültség a folyáshatár 40 
%-a alá csökken. Ilyen esetben gazdaságosabb a zártszelvény 
alkalmazása. 

– Zártszelvény esetében a határerő számításnál a rácsrúd 
falvastagságát is figyelembe kell venni és a határerő a 
keresztmetszet területtel arányosan nő. Két azonos 
keresztmetszetű négyzetes zártszelvény esetén a kisebb külső 
oldal hosszúságú, de nagyobb falvastagságú rúdnál nagyobb a 
határerő. 

– A költségek elemzése során megállapítottam, hogy az 
irodalomban található megállapítás, amely szerint a csőből 
készült szerkezet olcsóbb, mint a zártszelvényből készült csak 
akkor igaz, ha a rácsrúd/övrúd külső átmérők aránya 78 %-nál 
kisebb. Másutt az szerepel az irodalomban, hogy a zártszelvény 
gyártási költsége kisebb mint a csőszelvényből készült 
szerkezeteké. A számításaim ennek ellenkezőjét bizonyították. 
A zártszelvény gyártási költsége a három anyagminőség esetén 
átlagosan 2,3 %-kal nagyobb, mint a csőszelvényre vonatkozó 
érték. 

Érzékenységvizsgálattal megállapítottam, hogy a célfüggvény értékét 
a vizsgált 10 változó közül a d2 (oldalsíkbeli rácsrúd átmérő) 
változtatása befolyásolja a legjobban. 

4. tézis 

A mechanikai modell alapján számított eredmények ellenőrzése 
céljából elkészítettem a gém fizikai modelljét. Hasonlóságelmélet 
alapján meghatároztam a gémmodell-szerkezet főméreteit (l, l1, l2, 
d1, v1 és h1). A számításnál a hasonlóság alapjául a gém szélső 
szálának feszültségét választottam, amely nem érzékeny az övrudak 
átmérő és falvastagság értékére. A modellszerkezet többi méretét, a 
rúderőket és az elmozdulásokat COMSOL és AxisVM programokkal 
számoltam (4.2. fejezet).  
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Megállapítottam, hogy a nagyméretű szerkezetek modellezéséhez a 
geometriai hasonlóságelméleti feltételek kielégítése nem elégséges, 
hanem egyidejűleg a már említett korlátozási feltételeket is 
teljesítenie kell a fizikai modellnek. 
A modellszerkezeten különböző méréseket végeztem. A mérési 
adatok feldolgozása alapján megállapítottam, hogy a számított és a 
mért feszültségek között az eltérés nem számottevő (0,5 %). 
Nagyobb a különbség a lehajlás és a sajátfrekvencia mérési 
eredményeknél. Ennek oka a tervezettnél nagyobb hegesztési 
varratméret, illetve a modell megfogása lehet. A kisebb hőbevitel 
érdekében és a hasonlóság miatt CO2 védőgázos, fogyóelektródás 
ívhegesztést alkalmaztunk, amellyel a szerkezet nehezebb és 
merevebb lett. 
Elvégeztem a számítást a hegesztési varrat megnövelt tömegével. 
Megállapítottam, hogy az eredmények alakulását nem a varratméret 
befolyásolja jelentősen, hanem a számított és tényleges megfogások 
rugalmassága közötti eltérés. 

Rugalmas megfogás esetén meghatároztam a feszültségeket, a 
sajátfrekvenciákat és az elmozdulást. A számított eredmények 6200 
kN/m rugóállandónál közelítették meg legjobban a mért értékeket. 

5. tézis 

Analitikus közelítő módszerrel meghatároztam a gém vízszintes és 
függőleges síkbeli hajlító rezgéseinek sajátfrekvenciáját. 
Az első rezgésképet, – a vízszintes síkbeli hajlító rezgést, – a végén 
befogott konzolos tartóval közelítettem, és a kontinuum-modellt 
alkalmaztam. A végeselemes programmal számított és a fenti 
módszerrel meghatározott érték eltérése 3 %. 
A Rayleigh-féle közelítő eljárással meghatároztam a függőleges 
síkbeli hajlító rezgés első sajátfrekvenciáját. Megállapítottam, hogy 
ha az önsúlyból adódó terhelést a rezgésképnek megfelelően (azaz: a 
tömeget a konzolon felfelé hatóként) vesszük fel, a végeselemes 
programokkal és a közelítő számítással kapott értékek közötti eltérés 
elfogadhatóan kicsi (6,9 %). 
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4. A tudományos eredmények hasznosulása 
 
 Az eredmények igazolták, hogy a változó geometriájú szerkezet 
optimálása jelentős költségmegtakarításhoz vezet, ezért a módszer az 
iparban közvetlenül hasznosítható. A kidolgozott korlátozási 
feltételek gyakorlatilag változás nélkül alkalmazhatóak, míg a 
célfüggvény viszonylag egyszerűen módosítható.  
A módszerrel bármilyen változó geometriájú szerkezet optimálható, 
amelynek alakja függvénnyel leírható. Munkámban kör és négyzet 
keresztmetszetet alkalmaztam, de a program minden szabványos 
keresztmetszet kezelésére képes.  
A kidolgozott mérési módszer és a kapott eredmények az oktatásban 
közvetlenül hasznosíthatók.  
 
 
 

JELÖLÉSEK 

jelölés: magyarázat: mértékegység: 
c geometriai változó  
h1 a gém minimális magassága [m] 
h2 a gém maximális magassága [m] 
d1 az övrúd külső átmérője [m] 
l a gém hossza, fesztáv [m] 
l1 a gém hossza a felfüggesztés alatt [m] 
l2 a gém konzolrészének hossza [m] 
v1 az övrúd falvastagsága [m] 
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