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1. Fejezet
Bevezetés
Faszerkezetek szerkezeti elemeinek összekapcsolása több ezer éves múlttal rendelkezik. Az
ókorban kialakított fa-fa típusú kapcsolatoktól kezdve napjaink rétegelt ragasztott fatartóinak
modern csomópontjáig számos megoldás lehetséges a teherhordó fa szerkezeti elemek
összekapcsolására. A kapcsolatok kialakításánál a cél az igénybevételek közvetítése az
összekapcsolt faelemek között. Egy fakapcsolat legfontosabb jellemzıi az ellenállása és a
merevsége. A teljes szerkezet globális modellezésénél elengedhetetlen az összekapcsolt
elemek igénybevételek hatására bekövetkezı elmozdulásainak ismerete, mivel a csomópont
merevsége meghatározza az igénybevételek pontos eloszlását továbbá a tartó elmozdulását is
döntıen befolyásolja. Dolgozatomban a karcsú, fém hengeres - csapos - kötıelemek
csoportjába tartozó csavarokkal összekapcsolt szerkezeti elemek merevségét vizsgálom
tengelyükre merılegesen mőködı nyíró típusú igénybevételekre.

1.1. ábra A megcsúszási merevség értelmezése
Fa-fa csapos kapcsolatok merevségének értelmezése nem egyértelmő. A kapcsolat
merevségének számításához meg kell határozni az összekapcsolt faelemek egymáson történı
megcsúszásának hatására keletkezı relatív elmozdulás-különbséget. A megcsúszási merevség
az egységnyi megcsúszáshoz tartozó erı. A terhelés hatására bekövetkezı elmozduláskülönbség mérhetı a kapcsolat nyírási síkjában (1.1.a sík), az összekapcsolt faelemek
tengelyében (1.1.b sík) valamint - ha van ilyen - abban a pontban, ahol a palástnyomási
feszültség elıjelet vált (lásd 1.1.c sík). A feszültségmentes zónában és abban a pontban, ahol a
palástnyomási feszültség elıjelet vált a faelem merevtestszerően mozdul el, ezért az
elmozdulás-különbség ezeken a helyeken bárhol mérhetı. Az elmozdulás-különbséget ezeken
a helyeken mérve a kapcsolati merevségre ugyanaz az érték adódik, amíg a palástnyomási
feszültséggel terhelt részt vizsgálva a lokális alakváltozások hatása befolyásolja a eredményt.
Dolgozatomban a faelemek megcsúszását a terheletlen zónában a nyírási síkokban veszem
számításba.
A nemlineáris erı-megcsúszás kapcsolat miatt a megcsúszási merevség értelmezhetı a
terhelés kezdetén vagy bármely más szakaszában is. Dolgozatomban megcsúszási merevségen
a kezdeti erı-megcsúszás kapcsolatot leíró merevségi értéket értem (megcsúszási mododulus
Kser), ugyanakkor vizsgálom a kapcsolatok teljes erı-megcsúszás viselkedését is.
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1.1. Fémcsapos kapcsolatok fajtái
Fémcsapos kapcsolatnak nevezzük faszerkezetek azon csomópontjait, amelyek egy vagy több
karcsú fém hengeres kapcsolóelemmel vannak összekötve (szegezett, csavarozott
kapcsolatok). Ezek a kapcsolóelemek gyártástechnológiailag jelentısen eltérhetnek egymástól
és mechanikai viselkedésükben is számos eltérés tapasztalható. A kapcsolat elkészítésének
szempontjából a szegezett kialakítású kapcsolatok készülhetnek elıfúrással és elıfúrás nélkül,
amíg csavaros kapcsolatok esetében általában a csap helyét a csap behelyezése elıtt kifúrják
(kivéve önfúró csavarok esetén) [3]. Mind a gyártástechnológiából adódó eltérés, mind az
elkészítés módja befolyásolja a kapcsolat viselkedését: az elıbbi a kapcsolóelem folyása
révén befolyásolja a viselkedést, az utóbbi a faanyag palástnyomási viselkedésére van
hatással. A kapcsolóelemek alapanyagát az MSZ EN 20898-1 szabvány határozza meg.
Csavarok esetében 5.6, 6.6, 8.8, 10.9 anyagminıségek a járatosak.

a

b

c

1.2. ábra Fa-fa típusú csapos kapcsolatok: a, b, egyszernyírt c, kétszernyírt
Gyártástechnológiai és kivitelezési szempontokon túl, csapos kapcsolatokat a nyírási síkok
számának függvényében is osztályozhatjuk. Az egyszernyírt kapcsolatot egy nyírási síkkal
terhelt kapcsolóelemmel alakítják ki. Ilyen kapcsolat lehet például bármely két darab faelem
összekapcsolása szeggel vagy csavarral (1.2.a ábra), vagy több faelem esetén a kapcsolat
szélessége mentén nem végigfutó, egy nyírási síkot metszı kapcsolóelemmel ellátott
csomópontok. (pl. kétoldalról történı szegezés 1.2.b ábra). Gyakori megoldás a kétszernyírt
kialakítás, amikor a csap két nyírási síkon halad keresztül. Három faelembıl álló csomópont
esetében egy átmenı csavar vagy egyoldali szegezéssel készített csomópont kapcsolatai két
nyírási síkkal rendelkeznek. (1.2.c ábra) A legelterjedtebb kapcsolattípusok egyszer- vagy
kétszernyírtak, ennek ellenére kettınél több nyírási síkkal rendelkezı kapcsolatok
alkalmazásának nincs se elméleti se gyakorlati akadálya.
Vannak olyan kapcsolattípusok, amely nem csupán faelemeket kötnek össze. Ezekben az
esetekben a csapra mőködı egyik irányú terhelést egy vagy több vékony vagy vastag
acéllemez közvetíti. Ezek a kapcsolatok egyszernyírt fa-fém típusúak, vagy kétszernyírt fafém-fa illetve fém-fa-fém típusúak. A fa-fa kapcsolatokhoz hasonlóan létezhetnek több, mint
két nyírási síkkal rendelkezı kialakítások is. Egy faelem kétszeri felhasításával fa-fém-fafém-fa típusú négyszernyírt csomópont adódik. (1.3.a, b, c ábra)

5

b
c
d
a
1.3. ábra Fém-fa típusú csapos kapcsolatok: a, fém-fa b, fa-fém-fa
c, fém-fa-fém d,fa-fém-fa-fém-fa
Fémcsapos kapcsolatok gyakorlati alkalmazása igen széleskörő: a legegyszerőbb,
ideiglenesen összeszegezett szerkezettıl kezdve a fémcsapok a speciálisan gyártott faanyagok
legbonyolultabb csomópontjaiban is megjelenhetnek. Az 1.4. ábra egy rácsos tartó toldását, az
1.5. ábra pedig egy íves rétegelt ragasztott tartó támasz csuklóját mutatja.

1.4. ábra Rácsos tartó alsó övének toldása

1.5. ábra Íves RR tartó alsó csukló

Továbbiakban dolgozatomban csak statikus teherrel terhelt csavarozott egyszer- és
kétszernyírt fa-fa típusú kapcsolatokkal foglalkozom.

1.2. Kutatási elızmények
Csapos kapcsolatok méretezésénél alapvetı probléma a csap deformációjának figyelembe
vétele. Faelemek összekapcsolása esetén, a kötıelemek (csavarok, szegek) elsısorban
palástnyomásra vannak igénybe véve, a benyomódás miatt a nyírás hatása elhanyagolható. A
palástnyomási igénybevétel hatására a csap a faanyagba képes olyan mértékben benyomódni,
hogy a deformációja nem elhanyagolható a palástnyomási feszültségek figyelembevételénél.
Mindez azt jelenti, hogy már egy egyszerő terhelésnél is elıfordulhat olyan palástnyomási
feszültségeloszlás egy faelemen belül, hogy a feszültségábra elıjelet vált, vagyis a csap más-
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más oldalon érintkezik a faanyaggal a faelem két szélén. (1.1. ábra). Ez a jelenség azért léphet
fel, mert a csapban lejátszódó nagy deformációk hatására a csap képes kitérni a terhelés elöl.
A csap palástján kialakuló feszültségeloszlás hajlítónyomatékot eredményez a csapban, amely
hatására a csapban görbület keletkezik. A görbület a csap alakjára van kihatással, ami pedig a
fába történı benyomódást befolyásolja, közvetve a palástnyomást. Az elıbb leírt jelenségek
kihatással vannak egymásra. A számítás során a cél az egyensúlyi állapotnak a megtalálása,
amikor a benyomódás-palástnyomás-nyomaték-görbület összhangban vannak.
További probléma a faanyag anizotropiája. A kialakuló feszültségeloszlás függvénye a
rostirány és az erıirány által bezárt szögnek, azaz a palástnyomási feszültségek szempontjából
sem közömbös a terhelés iránya. A faanyagok méretezésével foglalkozó Magyar Szabvány [1]
és Eurocode 5 [2] egy úgynevezett transzverzálisan izotróp anyagmodellt használ, amelyre az
jellemzı, hogy két kitüntetett irány van: rostirány és rostra merıleges irány. Ezekben az
irányokban adja meg mindkét szabvány a merevségi és szilárdsági jellemzıket. Ettıl eltérı
irányú anyagjellemzık a fenti két kitüntetett irány anyagjellemzıibıl számíthatók
trigonometrikus interpolációval.

1.6. ábra Rostszerkezet
változás

A kialakuló palástnyomási feszültségek nagyságát és eloszlását
jelentısen befolyásolja a csap deformációja. Emellett a
palástnyomási feszültség fogalma sajátos jelentéssel rendelkezik
faanyagok esetén: ugyan helyi pecsétnyomás jellegő
igénybevételrıl beszélünk a palástnyomás kapcsán, mégsem
vehetık figyelembe a nyomószilárdsági értékek a palástnyomási
feszültségeloszlás vizsgálatakor, mert a faanyag rostos szerkezete
és az elkészítés módja is befolyásolja a kis felületen megoszló
nyomó terhelés maximális értékét. Szegezés esetében ismert
jelenség a faanyag rostirányú felhasadása, amely már a terhelés
kezdete elıtt bekövetkezhet, amennyiben két szeg típusú csapot
túl közel helyezünk egymáshoz. A jelenség nagyobb mérető
csapoknál is szerepet játszik, mivel a csapok behelyezésével a
rostokat rostirányra merılegesen egymáshoz nyomjuk, amíg a
csapok közötti rostok „fellazulnak” (1.6. ábra).
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1.7. ábra Karakterisztikus nyomószilárdság és karakterisztikus beágyazási
feszültség változás a rostirány függvényében C30-as fenyı esetén (EC5)
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Az elıbbieket figyelembe véve rostirányú és rostra merıleges terhelésnél sem vehetı
figyelembe a rostirányú illetve rostra merıleges nyomószilárdság egy palástnyomási terhelés
során. Ehelyett a palástnyomási szilárdsággal vagy más néven a beágyazási feszültséggel
lehet számolni.
Az 1.7. ábrán az Eurocode 5 [2] szerinti nyomószilárdsági és palástnyomási görbe
összehasonlítása látható. A Magyar Szabványban [1] a palástnyomási szilárdság nem függ a
rostiránytól.
Az Eurocode 5 [2] csapos kapcsolatok merevségi viselkedését a megcsúszási modulussal
(angol nevén „slip modulus”-szal) definiálja. A megcsúszási merevség EC5 [1] szerinti
számítási módját az 1.1. táblázat foglalja össze.
A kapcsolóelem típusa
Csapok, csavarok, szegek (elıfúrással)
Szegek elıfúrás nélkül
Kapcsok
Győrők, betétek
Fogas kapcsolatok (szeglemez) C1-C9
C10-C11

Kser

ρm1,5d/23
ρm1,5d0,8/30
ρm1,5d0,8/80
ρm1,5dc/2
1,5ρmdc/4
ρmdc/2

1.1. táblázat Kser értékei csap típusú kapcsolóelemek esetén N/mm-ben (EC5-2004)
A táblázat alapján látható, hogy az Eurocode 5 [2] a merevségi viselkedést kapcsolatonként
egyetlen értékkel definiálja, azaz azt feltételezi, hogy az erı és a megcsúszás lineáris arányban
áll egymással, továbbá a merevség az Eurocode szerint csak a ρm sőrőségtıl és a
kapcsolóelem d átmérıjétıl függ.
Foschi [4] már 1974-ben rámutatott az erı-megcsúszás összefüggés nemlinearitására. Azóta
számos kutató vizsgálta a palástnyomási feszültségeket. Kutatásaikból kiderül, hogy a
faanyagban keletkezı palástnyomási feszültség a benyomódás hatására folyamatosan
növekszik, a palástnyomási szilárdságot elérve azonban a benyomódás növekedésével a
faelem nem képes nagyobb feszültségek felvételére [5], [6].
Sawata és Yasamura [7] bemutatta, hogy a palástnyomási szilárdság mellett az egységnyi
benyomódáshoz tartozó palástnyomási feszültség is függ a rostiránytól. Az 1.2. és 1.3. ábrán
ábrázolt kapcsolatok esetén az erı hatására bekövetkezı megcsúszás azonban az 1.1. táblázat
szerint nem függ a faelem szélességi méreteitıl. Ugyancsak nem tesz különbséget az
Eurocode szerinti képlet a kapcsolatok típusa között sem: ugyanaz a képlet érvényes mind
egyszer- és kétszernyírt fa-fa kapcsolatoknál is egy nyírási síkra vonatkoztatva.
Johansen [8] 1949-ben felhívta a figyelmet az azonos nyírási síkkal rendelkezı kapcsolatok
viselkedésbeli eltérésére a geometriai paraméterek függvényében, a tönkremeneteli mód
szemszögébıl nézve. Annak ellenére, hogy a tönkremeneteli mód nem befolyásolja a
merevséget, tönkremenetelhez közeli állapotban egy csap kezdıdı folyási állapotba kerülése
jelentısen megnövelheti a kapcsolat elmozdulását. A Johansen által bemutatott alapesetek (ak típusú tönkremenetelek, lásd 3. fejezet. párhuzamban lehetnek az erı-megcsúszás viselkedés
végsı szakaszának különbözı eseteivel.
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Az Eurocode 5 [2] átvette Johansen megközelítését a tönkremenetelre vonatkozólag. A [8]ben megfogalmazott Johansen-egyenletek egy nyírási síkra vonatkoznak. Több nyírási síkkal
rendelkezı csapok teherbírása a Johansen-egyenletek szerinti mértékadó tönkremeneteli
módhoz tartozó tönkremeneteli erı és a nyírt síkok számának szorzataként kapható. Abban az
esetben, ha egy kapcsolat több csapot tartalmaz, a kapcsolat teherbírása egyenesen arányos a
csapok számával. A kapcsolat merevségét tekintve az Eurocode 5 [2] a megcsúszási
merevséget a kapcsolóelemek számának és a nyírási síkok számának szorzatával arányosnak
tekinti.
A kapcsolóelemek számának a teherbírásra és a merevségre gyakorolt hatását Lantos [9] is
vizsgálta 1969-ben. Megállapította, hogy az egy sorban lévı csapok egyformán vesznek részt
a teherviselésben, így a teherbírás lineárisan növekszik az egy sorban lévı csapok számának
növekedésével. Több sorban elhelyezett csapok esetében viszont azt találta, hogy a sorok
számának növelése nem feltétlenül növeli meg egyenes arányban a teherbírást. Soronként
bevezetett úgynevezett „csoportfaktor” tényezıvel vette figyelembe egy-egy „hátrébb” lévı
sor hatását.

1.3. Célkitőzések
Dolgozatomban csapos kapcsolatok megcsúszási merevségét vizsgálom. Bemutattam, hogy az
Eurocode 5 [2] csak a faanyag sőrőségét és a csap átmérıjét veszi figyelembe csapos
kapcsolatok megcsúszásának számításakor. Az 1.1. táblázatban szereplı képletek túl
általánosak. Disszertációm fı célja bebizonyítani, hogy csapos kapcsolatok kezdeti
merevségét nagy mértékben befolyásolja a terhelés iránya és a rostirány által bezárt szög, a
faelemek mérete, és a kapcsolat típusa is (egyszer-, kétszernyírt). Célom létrehozni egy vagy
több általános összefüggést amely a kezdeti merevség számításakor az 1.1. táblázatban
szereplı összefüggéseknél pontosabb eredményt adnak, továbbá figyelembe veszik a fent
felsorolt hatásokat is. Ezek mellett további célom egy olyan numerikus eljárás kidolgozása,
amely nem csak a kezdeti merevség meghatározására alkalmas, hanem a kapcsolat teljes erımegcsúszás összefüggését is szolgáltatja.
A vizsgálataim tárgyát nem képezik a dinamikus hatások valamint az idıben lejátszódó
jelenségek, mint például a faelemek száradása vagy a kapcsolat kúszásának figyelembe vétele.

1.4. Kutatási módszerek
Kutatásom során saját kísérleti eredményekre valamint az irodalomban található kísérletek
eredményeire támaszkodtam, ezenkívül számítógépes eljárásokat használtam.
Faanyagok számítása és modellezése során alapvetı fontosságú megfelelı anyagmodellek
alkalmazása. A rendelkezésre álló adatok alapján acél csapok anyagmodelljének felvétele
egyszerő: elhelyezéstıl függetlenül valamint a terhelés irányának ismerete nélkül elegendı a
nemlineáris rugalmas-képlékeny anyagmodellt alkalmazni a csap anyagminıségének
figyelembe vétele mellett. A faanyag modellezése ennél bonyolultabb. Az anizotrop
viselkedésen túl figyelembe kell venni az 1.2. pontban bemutatott speciális palástnyomási
viselkedést is. Az általam bemutatott számítási eljárások mindegyike a csap erı-benyomódás
összefüggésén alapszik. A 2. fejezetben bemutatom, hogyan veszem figyelembe a csap erıbenyomódás viselkedését az irodalomra és a saját kísérleti eredményeimre támaszkodva.
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1.4.1. Kísérletek
A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építımérnöki karának
Szerkezetvizsgáló laboratóriumában 93 darab csapbenyomódási kísérletet hajtottam végre. 5féle faanyag benyomódását vizsgáltam 3-féle átmérıjő csappal. (1.8. ábra)

1.8. ábra Csapbenyomódás kísérletek: a, rostirányban b, rostra merılegesen
Az elvégzett kísérlet sorozatok a csapok erı-benyomódás karakterisztikájának
meghatározására szolgáltak, amelyek a bemutatásra kerülı számítási eljárások alapját
képezik, továbbá önmagukban is fontos információt adnak a benyomódási viselkedés
leírására, amely a szakirodalomban nincs részletezve (lásd 2. fejezet).

1.4.2. Számítás végeselemes módszerrel
A dolgozatban paraméteres vizsgálatokat végeztem különbözı kialakítású kapcsolatok illetve
kapcsolat részek esetén végeselemes módszerrel. A végeselemes módszer alkalmazásának
elsıdleges célja az 1.4.3. alfejezetben bemutatásra kerülı iterációs eljárás verifikálása.
Végeselemes modelljeim térbeli elemekbıl épülnek fel. A modellek a faelemeket és a
kapcsolóelemet is tartalmazzák. A kapcsolatot az érintkezı faelemek valamint a kötıelem és a
faanyag között kontakt elemek biztosítják. A végeselemes modellezést két területen
alkalmaztam. A csapok erı-benyomódás karakterisztikájának meghatározásához a csapok
benyomódási viselkedését leíró alapmodelleket alkottam, melyeket kísérleti eredményekkel
verifikáltam (2. fejezet). Felhasználva a benyomódási viselkedésre verifikált végeselemes
alapmodelleket, egyszer és kétszernyírt kapcsolatok teljes modelljeit is elkészítettem a
megcsúszási merevség végeselemes meghatározására.
A kapcsolatokra jellemzı geometriai adatok és anyagjellemzı értékek hatását vizsgálva a
merevségre nagy számú modell megépítésére és számítási eredményeinek kiértékelésére volt
szükség. A végeselemes modellek megépítését és az eredmények értékelését úgynevezett
prototípus modellsablonok segítségével készítettem, amelynél az egyes kapcsolati
paraméterek (faelem szélesség, csapátmérı) paraméterként szerepeltek a prototípus
modellben, így a végeselemes vizsgálat végrehajtható volt a változó paraméterek intervallum
határainak megadásával.
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1.4.3. Számítás számítógépes iterációs eljárással
A kidolgozott iterációs eljárásom alapja, a csapban létrejövı deformációk pontos
meghatározása. Erı hatására a csap benyomódik a faanyagba így a faanyagban palástnyomási
feszültségek keletkeznek. Ezzel egyidıben a csapra ugyanúgy mőködnek a palástnyomási
feszültségek, amelyek a csapban hajlítónyomatékot is okoznak. Hajlítónyomaték hatására a
csapban görbület keletkezik és befolyásolja a csap tényleges alakját, vagyis a benyomódást.
Az iterációs eljárásom lényege az, hogy a csap kezdıpontjának benyomódását és elfordulását
egy kezdeti értékbıl kiindulva addig változtatom (iterálok), amíg mindkét egyensúlyi feltétel
nem teljesül (függıleges vetületi, nyomatéki). A kapcsolatra mőködı erı értékét fokozatosan
növelve a kapcsolat teljes erı-elmozdulása összefüggése meghatározható. Az eljárást
részletesen a 3. fejezetben mutatom be.
1.4.4. Számítás feltételezett palástnyomási eloszlások használatával
A csapos kapcsolatok tönkremenetelét leíró Johansen egyenletek mindegyike egy feltételezett
feszültségeloszláson alapszik, amely közvetlen a tönkremenetel elıtt érvényes.
Legegyszerőbb megoldás a kapcsolat merevségének számítására egy lineáris
feszültségeloszlás feltételezése. Ez a terhelés kezdeti szakaszában érvényes. Az 1.9.a ábra
egyszernyírt csapos kapcsolatok Johansen szerinti feszültségeloszlását mutatja. Az fh,1,d az
elsı faelem, fh,2,d a második faelem palástnyomási szilárdságát jelöli. Ez a feszültségeloszlás
az alapja a késıbbiekben bemutatott c típusú tönkremenetelnek. A c típusú tönkremenetel
egyszernyírt csapos fakapcsolatoknak egy olyan tönkremeneteli formája, amely esetén a
teherbírás kimerülése a csap túlzott elfordulása miatt következik be. A tönkremenetel elıtt
jogosan feltételezhetı, hogy a csapok palástján fellépı feszültségek elérték határértéküket, így
azok a nagy benyomódások hatására a palástnyomási szilárdságokkal kell megegyezzenek. A
kapcsolat kezdeti merevségének számításánál azonban helyénvalóbb az 1.9.b ábrán látható
feszültségeloszlás, ahol a benyomódások még a lineáris feszültségek tartományában vannak.
Egy ilyen eloszlást feltételezve, valamint a csap erı-benyomódás viselkedésének ismeretében
a kapcsolat merevsége egyszerően számítható. A feltételezett lineáris palástnyomási
feszültségeloszláson alapuló eljárás tehát egy közelítı analitikus megoldás.

a

b

1.9. ábra Feszültségeloszlások a, közvetlen a tönkremenetel elıtt b, terhelés kezdetekor
A bemutatott eljárással nem csak egyszernyírt kapcsolatok közelítı merevsége számítható. A
módszer kétszernyírt fa-fa (3. fejezet) valamint fa-fém típusú esetekben is alkalmazható.
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2. Fejezet
Csapok erı-benyomódás összefüggésének vizsgálata
Fémcsapos kapcsolatok modellezésének alapja a csapra vonatkozó erı benyomódás
összefüggés ismerete. A 2.1. ábra egy rostirányú és egy rostra merıleges benyomódást
szemléltet [5] alapján.

2.1. ábra a, rostirányú benyomódás b, rostra merıleges benyomódás
Rostirányú benyomódás esetén feszítıerı mőködik a rostokra, amely hatására a rostok
elválhatnak egymástól (2.1.a ábra). Rostra merıleges benyomódás hatására a csap alatti
részen a rostok összenyomódnak, illetve vízszintes irányban elnyíródhatnak túl nagy erı
hatására (2.1.b ábra). Ezt a jelenséget és ezáltal a erı-benyomódás összefüggést az alábbiak
befolyásolják:
• a faanyag keménysége, közvetett módon a fa fajtája, szilárdsági osztálya,
• a benyomódás iránya és a rostirány által bezárt szög,
• a csap átmérıje (kisebb átmérı esetén kisebb felületen adódik át az erı, így a
faanyag könnyebben felhasad).
Ebben a fejezetben megvizsgálom az erı-benyomódás összefüggés változását a fent felsorolt
három hatást figyelembe véve. A késıbbi numerikus modellezés során az itt bemutatott erıbenyomódás diagrammokat fogom felhasználni a faanyag viselkedésének modellezésére a
csap környezetében.

2.1 IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az Eurocode-5 [2] nem foglalkozik külön erı-benyomódás összefüggéssel. A csap felületén
fellépı palástnyomási feszültségek figyelembe vételéhez a fa által felvehetı maximális
értékeket, a palástnyomási szilárdságokat, más néven beágyazási feszültségeket definiálja. Az
EC5 [2] szerint figyelembe vehetı palástnyomási szilárdsági értékek számítása a következı
módon történik:
szegezett kapcsolatoknál elıfúrás nélkül:
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f h ,k = 0,082 ⋅ ρ k ⋅ d 0,3

(2.1)

csavarozott ill. szegezett kapcsolatnál elıfúrással:
f h ,k = 0,082 ⋅ (1 − 0,01 ⋅ d ) ⋅ ρ k
Ahol

(2.2)

a palástnyomási szilárdság N/mm2-ben,
a csapátmérı mm-ben,
a faanyag sőrőségének karakterisztikus értéke kg/m3-ben .

fh,k
d

ρk

Csavarozott kapcsolatoknál a palástnyomási szilárdság a rostirány függvénye, így a 2.2
kifejezés csak rostirányú terhelés esetén igaz. Rostiránytól eltérı terhelés esetén a
palástnyomási szilárdság a (2.3) kifejezéssel számítható.

f h ,α ,k =
Ahol

f h , 0, k

fh,α,k a palástnyomási szilárdság karakterisztikus értéke rosttal α szöget
bezárva,
α
a rostirány és az erıirány által bezárt szög.

k 90

Ahol

(2.3)

k 90 ⋅ sin α + cos 2 α
2

1,35 + 0,015d puhafa 


= 1,30 + 0,015d RRfa 
 0,9 + 0,015d keményfa



d

(2.4)

a csavar átmérıje mm-ben.

Palástnyomási szilárdság [N/mm2]

A 2.2 ábra - a (2.3) kifejezés grafikus megjelenítése - a palástnyomási szilárdság
karakterisztikus értékének változását szemlélteti puhafa (ρ = 400 kg/m3), RR ragasztott
faanyag (ρ = 600 kg/m3) és keményfa (ρ = 800 kg/m3) csavarozott kapcsolóelem és d = 10mm
esetén.
70
60
50
puhafa
RRfa
keményfa

40
30
20
10
0
0

15

30

45

60

75

90

Rosttal bezárt szög [fok]

2.2. ábra Palástnyomási szilárdság változása az EC5 szerint
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A k90-es módosító tényezı (2.4. képlet) magába foglalja a csap fajtájának, az elkészítés
módjának (elıfúrással, elıfúrás nélkül) és a csap méretének hatását is. A palástnyomási
szilárdságok kisebb eltérést mutatnak a rostirány változásával, mint a hagyományos
nyomószilárdsági adatok (2.3. ábra), amelyek értéke nem függ a kapcsolóelem átmérıjétıl,
csak a faanyag típusától. Az 1986-os megjelenéső magyar szabványban MSZ15025 [1] a
palástnyomási szilárdságok rostiránytól függetlennek voltak. Speciális esetekben elıfordulhat,
hogy k90 értéke egyhez közeli, (pl. keményfa, d=7mm), ilyenkor a palástnyomási értékeket a
rostirány az EC5 [2] szerint is alig befolyásolja, de általános esetben a palástnyomási
szilárdság függvénye az erı rostiránnyal bezárt szögének.

Nyomószlárdság [N/mm2]

35
30
25
20

C30

15

D60

10
5
0
0

20

40

60

80

100

Rostirány [°]

2.3. ábra Nyomószilárdság változása az EC5 szerint
Az Eurocode 5 [2] nem definiálja mekkora benyomódás szükséges a (2.2) képletben szereplı
palástnyomási feszültség értékek eléréséhez. Dolgozatomban ezt a mennyiséget
palástnyomási merevségnek fogom hívni, melynek dimenziója [N/mm2/mm] Az irodalomban
számos kutatás kapcsolódik az erı-benyomódás és a feszültség benyomódás diagrammok
meghatározásához és értékeléséhez.
Rachel & Bocquet [5] henger és gömb alakú acél testeket nyomott be fa próbatestekbe, mérve
eközben a fában keletkezı benyomódást (2.4. ábra).
Erı kN [mm]

Benyomódás [mm]

2.4. ábra Rachel és Bocquet erı-benyomódás kísérletei henger és gömb alakú acél testekkel [5]
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Az elvégzett kísérleteik azt mutatták, hogy az erı-benyomódás a fába benyomódó csap
átmérıjétıl és a faanyag nyírószilárdságától is függ. A 2.5. ábra az általuk meghatározott erıbenyomódás diagrammokat mutatja d=18 mm átmérıjő csap esetén. fv a faanyag
nyírószilárdságát jelöli.

a
b

2.5. ábra Rachel és Bocquet [5] által meghatározott erı-benyomódás diagrammok Iroko fára
d=18mm átmérıjő csap alkalmazásával a; rostirányú benyomódás, b; rostra merıleges benyomódás
Pedersen [6] csapos kapcsolatok szilárdsági modellezésével foglalkozott. Az erı-benyomódás
diagrammok meghatározásához számos kísérletet végzett. Az elvégzett vizsgálatok
érdekessége, hogy nem csak rostirányban és arra merılegesen kísérletezett, hanem a rostokkal
30° és 60°-os szöget bezáró esetekben is. A 2.6. ábrán bemutatott kísérletek lucfenyı (Picea
abies) felhasználásával, 12mm átmérıjő csappal készültek.

2.6. ábra Pedersen benyomódási kísérletei d=12mm átmérıjő csapra különbözı rostirányok esetén
Pedersen a kísérletek során megmérte a maximális beágyazási feszültségeket a csap palástján,
attól 2 és 5 mm-re is minden tesztelt irányban (2.7. ábra) valamint táblázatos formában
összefoglalta az észlelt palástnyomási és a hozzájuk tartozó merevségi értékeket (2.1.
táblázat).
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2.7. ábra Pedersen [6] palástnyomási feszültség – benyomódás diagramjai
α [°]

fh

fh2

fh5

KE

Kpost

0
30
60
90

32.2
24.6
18.7
14.3

32.2
24.7
18.3
15.4

31.3
25.9
21.6
21.8

26.6
27.9
15.2
11.9

-0.13
0.23
0.63
1.61

2.1. táblázat Pedersen [6] mért palástnyomási szilárdságai és palástnyomási merevségei

fh: palástnyomás a csap és a fa találkozásánál [N/mm2], fh2: palástnyomás a csaptól 2mm-re
[N/mm2], fh5: palástnyomás a csaptól 5mm-re [N/mm2], KE: kezdeti merevség [N/mm3], Kpost:
merevség fh2 és fh5 között [N/mm3].
Az irodalomban eddig bemutatott erı-benyomódás diagrammok legnagyobb hiányossága,
hogy nem veszik figyelembe a csap átmérıjének a hatását: az elvégzett vizsgálatok egy típusú
csapra vonatkoznak. Ezen túlmenıen nem mutatnak rá arra, hogyan befolyásolja a fa
keménysége az erı-benyomódás összefüggéseket.
Sawata & Yasumura [7] a csap átmérıjének hatását vizsgálta a beágyazási feszültségre. Fenyı
próbatesteibe 8, 12, 16, ill. 20 mm átmérıjő csapokat nyomott rostirányban és rostra
merılegesen. Az általuk kapott beágyazási feszültség-benyomódás diagrammokat szemlélteti
a 2.8. ábra.
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a

b

2.8. ábra Beágyazási feszültség-benyomódás diagrammok ρ=400 kg/m3, d = 8, 12, 16 , 20 mm
Sawata & Yasumura [7] a, rostirányú benyomódás, b, rostra merıleges benyomódás
A Sawata & Yasumura [7] által bemutatott diagrammok egyértelmően azt tükrözik, hogy a
beágyazási feszültség rostirányban lineáris növekedést mutat a faanyag „folyásáig”, ezután
pedig egy tökéletesen képlékeny-szerő viselkedést tükröz, a beágyazási feszültség nem függ a
csap átmérıjétıl. Rostra merılegesen, a diagram két lineáris szakaszból áll, ahol a csap
átmérıje befolyásolja a második lineáris szakasz meredekségét.
Hwang & Komotsu [13] rétegelt-ragasztott faanyagokon vizsgálták a beágyazási feszültséget.
Kísérleti eredményeik alapján a benyomódás feszültség diagrammot 3 lineáris szakaszból
rakták össze, ahol a második és harmadik szakasz meredeksége a csap átmérıjének a
függvénye. Sawata & Yasumura [7] és Hwang & Komotsu [13] eredményei egy-egy
kísérletre vonatkoznak így általánosan nem használhatóak.
Leijten, Köhler & Jorissen [14] több száz próbatesten vizsgálták a beágyazási feszültség
változását. Valószínőségi alapon értékelve az eredményeket rámutattak arra, hogy a faanyag
sőrőségével lineáris arányban nı a figyelembe vehetı beágyazási feszültség is. (2.9. ábra)
Beágyazási feszültség (MPA)
várható érték

várható érték
5% küszöb érték

várható érték

Sőrőség (kg/m3)

2.9. ábra Beágyazási feszültségek alakulása a faanyag sőrőségének függvényében
Leijten, Köhler & Jorissen [14]
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Leijten, Köhler & Jorissen [14] vizsgálati eredményei jól szemléltetik a beágyazási
feszültségek változását és szórását, de a benyomódásra nem adnak útmutatást.
A hımérséklet befolyását vizsgálta a beágyazási feszültségre Moraes, Rogaume, Bocquet &
Triboulot [16]. Rostirányban és rostra merılegesen elvégzett vizsgálataik egyaránt azt
mutatták, hogy a legnagyobb benyomódás 40-50 C° környékén érhetı el. Az általuk mért 20
C°-kal normalizált beágyazási feszültség értékeket a 2.10. ábra mutatja. Moraes, Rogaume,
Bocquet & Triboulot [16] eredményei is felhívják a figyelemet a beágyazási viselkedés
különbözıségére rostirányban és rostra merılegesen, de az egységnyi feszültség hatására
bekövetkezı benyomódással nem foglalkoztak.

Hımérséklet (°C)

Hımérséklet (°C)

2.10. ábra A hımérséklet hatása a beágyazási feszültségre rostirányban (a) és rostra
merılegesen (b) Moraes, Rogaume, Bocquet & Triboulot [16]

2.2 ERİ-BENYOMÓDÁS KÍSÉRLETEK
Az elızı alfejezetben bemutatott kutatásokban számos eredmény található a beágyazási
feszültség – benyomódás összefüggésre. Ezek az eredmények egy-egy kísérleti elrendezésre
vonatkoznak, nem általánosíthatóak, így nem elegendıek a késıbbiekben bemutatásra kerülı
numerikus eljárásom alkalmazásához. Ezért a pontosabb számítási eredmények érdekében a
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének
Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában különbözı típusú fa próbatesteket teszteltem
benyomódás szempontjából. A kísérleteket lucfenyı, borovi fenyı, gızölt bükk, akác és kıris
anyagú próbatesteken különbözı átmérıjő csapokkal végeztem. A kísérletek során a
fémcsapok fába történı benyomódását mértem, így meghatároztam az erı-benyomódás
karakterisztikát. Az elvégzett kísérletek alapján palástnyomás-benyomódás függvényeket
határoztam meg, amelyek túlmutatnak az irodalomban publikált eredményeken, mivel
általánosan használhatóak.

2.2.1. Kísérleti elrendezés
Minden kísérleti konfigurációból 3 db készült, csapátmérıtıl és fafajtól függetlenül.
Figyelembe véve az ötféle faanyagot, a háromféle csapátmérıt és a kétféle terhelési irányt ez
összesen 90 db benyomódási kísérletet jelent. További három kísérletet végeztem lucfenyı 45
fokos benyomódásának vizsgálatára. A próbatesteken a csap tengelyével párhuzamosan egy
vastag teherelosztó lemez biztosította az egyenletes teherátadódást. A terhelést szakaszosan a
csap átmérıjének függvényében 1kN, illetve 2kN nagyságú teherlépcsınként növeltem. A
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benyomódási értékeket 0,1 mm pontossággal digitális mérımőszerrel olvastam le. A kísérleti
elrendezés a 2.11. ábrán látható.
A benyomódási kísérleteket ZD20 típusú terhelı berendezéssel hajtottam végre (Leltári szám:
SG001, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke).

2.11. ábra Kísérleti elrendezés

2.2.2. Vizsgálati program
A vizsgált faanyagok mért sőrőségét tartalmazza a 2.2. táblázat. A sőrőséget téglatest
mintadarabok tömegének mérésével állítottam elı.

Fafajta

Próbatest mérete

Próbatest
tömege

Sőrőség

Lucfenyı

100mm*100mm*50mm

0,200kg

400 kg/m3

Gızölt bükk

100mm*100mm*48mm

0,339kg

706 kg/m3

Borovi fenyı

100mm*100mm*25mm

0,168kg

672 kg/m3

Kıris

100mm*100mm*28mm

0,219kg

782 kg/m3

Akác

100mm*100mm*26mm

0,181

696 kg/m3

2.2. táblázat Vizsgált faanyagok mért sőrősége
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A benyomódás vizsgálatokat d=50mm, d=20mm és d=12mm átmérıjő csapokkal rostirányban
és rostra merılegesen végeztem el. Lucfenyı esetén 45 fokos irányban is vizsgáltam a
benyomódást. Az elvégzett kísérletekhez tartozó próbatest méreteket a 2.3. táblázatban
foglaltam össze.

2.12. ábra Vizsgált próbatest

Lucfenyı

Próbatest
hossz l
[mm]
230

Próbatest
vastagság
v [mm]
50

Próbatest
magasság
m [mm]
148

E1-0-II

Lucfenyı

230

50

E1-0-III

Lucfenyı

250

E1-90-I

Lucfenyı

E1-90-II

50

Terhelés
iránya
[fok]
0

152

50

0

50

240

50

0

230

50

130

50

90

Lucfenyı

230

50

130

50

90

E1-90-III

Lucfenyı

250

50

252

50

90

E2-0-I

Lucfenyı

180

50

100

20

0

E2-0-II

Lucfenyı

180

50

100

20

0

E2-0-III

Lucfenyı

180

50

103

20

0

E2-90-I

Lucfenyı

180

50

103

20

90

E2-90-II

Lucfenyı

180

50

97

20

90

E2-90-III

Lucfenyı

180

50

101

20

90

E3-0-I

Lucfenyı

100

50

81

12

0

E3-0-II

Lucfenyı

100

50

79

12

0

E3-0-III

Lucfenyı

100

50

76

12

0

E3-90-I

Lucfenyı

100

50

82

12

90

E3-90-II

Lucfenyı

100

50

78

12

90

E3-90-III

Lucfenyı

100

50

78

12

90

E2-45-I

Lucfenyı

100

50

80

12

45

E2-45-II

Lucfenyı

100

50

80

12

45

Próbatest
száma

Fa fajtája

E1-0-I
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Csapátmérı
[mm]

B1-0-I

Borovi fenyı

250

25

253

50

0

B1-0-II

Borovi fenyı

250

25

247

50

0

B1-0-III

Borovi fenyı

250

25

255

50

0

B1-90-I

Borovi fenyı

250

25

252

50

90

B1-90-II

Borovi fenyı

250

25

248

50

90

B1-90-III

Borovi fenyı

250

25

240

50

90

B2-0-I

Borovi fenyı

180

25

105

20

0

B2-0-II

Borovi fenyı

180

25

95

20

0

B2-0-III

Borovi fenyı

180

25

104

20

0

B2-90-I

Borovi fenyı

180

25

99

20

90

B2-90-II

Borovi fenyı

180

25

103

20

90

B2-90-III

Borovi fenyı

180

25

101

20

90

B3-0-I

Borovi fenyı

100

25

80

12

0

B3-0-II

Borovi fenyı

100

25

80

12

0

B3-0-III

Borovi fenyı

100

25

79

12

0

B3-90-I

Borovi fenyı

100

25

79

12

90

B3-90-II

Borovi fenyı

100

25

81

12

90

B3-90-III

Borovi fenyı

100

25

78

12

90

G1-0-I

Gızölt bükk

250

48

249

50

0

G1-0-II

Gızölt bükk

250

48

251

50

0

G1-0-III

Gızölt bükk

250

48

250

50

0

G1-90-I

Gızölt bükk

250

48

246

50

90

G1-90-II

Gızölt bükk

250

48

254

50

90

G1-90-III

Gızölt bükk

250

48

251

50

90

G2-0-I

Gızölt bükk

180

48

103

20

0

G2-0-II

Gızölt bükk

180

48

97

20

0

G2-0-III

Gızölt bükk

180

48

99

20

0

G2-90-I

Gızölt bükk

180

48

101

20

90

G2-90-II

Gızölt bükk

180

48

97

20

90

G2-90-III

Gızölt bükk

180

48

99

20

90

G3-0-I

Gızölt bükk

100

48

80

12

0

G3-0-II

Gızölt bükk

100

48

78

12

0

G3-0-III

Gızölt bükk

100

48

80

12

0

G3-90-I

Gızölt bükk

100

48

79

12

90

G3-90-II

Gızölt bükk

100

48

81

12

90

G3-90-III

Gızölt bükk

100

48

82

12

90
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A1-0-I

Akác

250

26

247

50

0

A1-0-II

Akác

250

26

253

50

0

A1-0-III

Akác

250

26

252

50

0

A1-90-I

Akác

250

26

244

50

90

A1-90-II

Akác

250

26

256

50

90

A1-90-III

Akác

250

26

250

50

90

A2-0-I

Akác

180

26

102

20

0

A2-0-II

Akác

180

26

98

20

0

A2-0-III

Akác

180

26

101

20

0

A2-90-I

Akác

180

26

100

20

90

A2-90-II

Akác

180

26

100

20

90

A2-90-III

Akác

180

26

99

20

90

A3-0-I

Akác

100

26

79

12

0

A3-0-II

Akác

100

26

81

12

0

A3-0-III

Akác

100

26

82

12

0

A3-90-I

Akác

100

26

83

12

90

A3-90-II

Akác

100

26

77

12

90

A3-90-III

Akác

100

26

78

12

90

K1-0-I

Kıris

250

28

250

50

0

K1-0-II

Kıris

250

28

253

50

0

K1-0-III

Kıris

250

28

250

50

0

K1-90-I

Kıris

250

28

247

50

90

K1-90-II

Kıris

250

28

253

50

90

K1-90-III

Kıris

250

28

251

50

90

K2-0-I

Kıris

180

28

101

20

0

K2-0-II

Kıris

180

28

101

20

0

K2-0-III

Kıris

180

28

99

20

0

K2-90-I

Kıris

180

28

100

20

90

K2-90-II

Kıris

180

28

102

20

90

K2-90-III

Kıris

180

28

98

20

90

K3-0-I

Kıris

100

28

80

12

0

K3-0-II

Kıris

100

28

80

12

0

K3-0-III

Kıris

100

28

81

12

0

K3-90-I

Kıris

100

28

82

12

90

K3-90-II

Kıris

100

28

77

12

90

K3-90-III

Kıris

100

28

78

12

90

2.3. táblázat Próbatestek adatai
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2.2.3. Eredmények
A 2.13. ábra a fa fajtájának a fajlagos erı-benyomódás összefüggésre gyakorolt hatását
mutatja rostirányú terhelés és d=50mm átmérıjő csap esetén.
3500
3000

Lucfenyı
Erdei fenyı
Erı [N/mm]

Fajlagos erı [N/mm]

2500
2000

Gızölt bükk
Borovi fenyı
Kıris

1500

Akác
1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Benyomódás [mm]

2.13. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén (d=50mm, rostirány)

2500

Erı [N/mm]

Fajlagos erı [N/mm]

3000

Erdei f enyı
Lucfenyı

2000

Gızölt bükk
1500

Borovi f enyı

1000

A kác

Kıris

500
0
0

5

10

15

20

Benyomódás [mm]

2.14. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén
(d=50mm, rostra merıleges irány)
A 2.13.–2.16., 2.19.-2.20. ábrák a különbözı csapátmérık esetén mért erı-benyomódás
összefüggéseket mutatják. A kísérletben mért terhelési értékeket a teherelosztó lemeznek
köszönhetıen egy keresztmetszetre vonatkoztatva a fajlagos értékével [N/mm] dimenzióban
ábrázolom. A kapott diagrammok megfelelıen tükrözik az irodalomban publikált
jelenségeket.
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Rostirányú terhelés esetén az erı-benyomódás kapcsolat kezdetben lineáris. Ha a szerkesztési
szabályok teljesülnek és a faelem nem hasad fel a rostokkal párhuzamosan, akkor az
összefüggés egy kvázi vízszintes görbével folytatódik. Ezen a szakaszon a fa és a csap
palástján a feszültségek elérik a beágyazási feszültség értékét, vagyis a benyomódás
feszültségnövekedés nélkül is folytatódhat. Rostra merıleges irányú terhelés esetén ezzel
szemben, az erı-benyomódás összefüggés két lineáris szakasszal közelíthetı legjobban. Az
ábrázolt eredmények azt is mutatják, hogy más meredekségő görbék adódnak a fa fajtájától
függıen (vagyis a merevség változik).
1800

1400
Erı [N/mm]

Fajlagos erı [N/mm]

1600
Erdei f enyı
Lucfenyı

1200

Gızölt bükk

1000

Borovi f enyı
800

Kıris

600

A kác

400
200
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Benyomódás [mm]

2.15. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén (d=20mm, rostirány)
1800

Erı [N/mm]

Fajlagos erı [N/mm]

1600
1400
1200

Lucfenyı
Erdei fenyı

1000

Gızölt bükk
Borovi fenyı

800

Kıris

600

Akác

400
200
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Benyomódás [mm]

2.16. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén
(d=20mm, rostra merıleges irány )
A 2.17.a ábra mutatja a rostirányú terhelés során tapasztalt jelenséget. A csappal érintkezı
faelem kis mértékő egyenletes benyomódást szenved egészen a hosszirányú felhasadásig. A
felhasadás elıtt a csap egyenletesen nyomódik be a faelembe, a felhasadás hirtelen következik
be. Ha a kapcsolatban a rostirányra vonatkozó szerkesztési szabályok nincsenek betartva, a
felhasadás a palástnyomási szilárdság elérte elıtt is bekövetkezhet. A 2.17.b ill. 2.18 ábrák a
rostra merıleges beágyazódási kísérletek során tapasztalt faanyag deformációt szemléltetik. A
rostirányú terheléssel ellentétben, rostra merılegesen a csap lényegesen nagyobb mértékben
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nyomódik be a faelembe, a palástnyomási határérték elérését a vízszintes helyzető repedések,
a terhelés irányára merılegesen kialakuló rostelválások jelzik.
a

b

2.17. ábra Benyomódási kísérlet lucfenyıvel (d=20mm) a, rostirányban b, rostra merılegesen
b

a

d

c

2.18. ábra Benyomódási kísérletek rostra merılegesen (d=20mm)
a, gızölt bükk b, borovi fenyı c, kıris
d, akác
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1000
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2.19. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén (d=12mm, rostirány)
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2.20. ábra Erı-benyomódás összefüggés különbözı faanyagok esetén
(d=12mm, rostra merıleges irány)

2.2.4. A csapátmérı hatása
A kísérletek alapján meghatározott erı értékek a teherelosztó lemeznek köszönhetıen a csap
tengelye mentén állandónak tekinthetık. A keresztmetszet síkjában viszont a palástnyomási
feszültségek eloszlása nem feltétlenül egyenletes. A 2.23.a ábra mutatja a tényleges, a 2.23.b
ábra a figyelembe vett palástnyomási feszültségeloszlást a keresztmetszet síkjában. Az a,
esetben a palástnyomási feszültség a csap palástjának minden pontján merıleges a palástra. A
b, eset ezzel szemben a palást minden pontján az erı irányával megegyezı palástnyomást
feltételez, amelynek nagysága állandó.
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a

b

2.21. ábra Palástnyomási feszültségeloszlás: a, tényleges b, feltételezett
Palástnyomási tönkremenetel számításakor a Johansen egyenletek a 2.21.b ábrán jelölt
feszültségeloszlásnak megfelelı egyszerősített feszültségeloszlást feltételeznek. E feltételezés
alkalmazása mellett szól még az is, hogy a késıbbi, 3. fejezetben számított kapcsolatok esetén
elegendı a tengely mentén megoszló erı-benyomódás összefüggés ismerete is, ezért
dolgozatomban én is ilyen feszültségeloszlás feltételezésével végzem számításaimat. A
ténylegesen fellépı palástnyomási feszültségek ismerete ezek alapján csak az azonos
faanyaghoz és azonos irányhoz tartozó különbözı csapokon végrehajtott kísérletek
összehasonlításához szükséges.
A 2.22-2.23 ábrák a fentiek alapján számított palástnyomási feszültségeket hasonlítja össze
lucfenyı esetén rostirányban, illetve arra merılegesen. A 2.24 és 2.25 ábrák a kıris anyagú
próbatestekre kapott eredményeket mutatja. Az irodalomban bemutatott rostirányban mérhetı
csapátmérıtıl független palástnyomási merevséget jól mutatja a 2.22 ábra, ezzel szemben
lombos fa esetén rostirányban is kissé eltérı merevséget mértem (2.24. ábra). A csapátmérı
növekedtével a rostirányban mérhetı palástnyomási merevség csökkenı tendenciát mutatott.
Számított palástnyomás [N/mm2]
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2.22. ábra Benyomódás hatására számított palástnyomási feszültség lucfenyı esetén, rostirányban
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2.23. ábra Benyomódás hatására számított palástnyomási feszültség
lucfenyı esetén, rostra merıleges irányban
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2.24. ábra Benyomódás hatására számított palástnyomási feszültség kıris esetén, rostirányban
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2.25. ábra Benyomódás hatására számított palástnyomási feszültség
kıris esetén, rostra merıleges irányban
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2.2.5. A rostirány hatása
Fontos kérdés, hogyan befolyásolja a rostirány a palástnyomási merevséget. Ennek
megvizsgálására 45 fokos erıátadódás esetén lucfenyıre szintén végeztem benyomódási
kísérleteket. Az eredményeket a 2.26 – 2.27. ábrák szemléltetik.

2.26. ábra Benyomódási kísérlet lucfenyı 12mm átmérıjő csap:
a, rostirányban b, rosttal 45 fokot bezárva
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2.27. ábra Erı-benyomódás diagram 12mm átmérıjő csappal, lucfenyı
esetén, rostiránnyal 0, 45, 90 fokot bezárva

2.3 EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének
Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában összesen 93 db fa próbatesten vizsgáltam csapok
benyomódási viselkedését. A vizsgálatokat ötféle faanyaggal és háromféle mérető csappal
végeztem. Az kísérletek célja az erı benyomódás összefüggés meghatározása volt, melyet
befolyásol a fa keménysége (fa fajtája), a terhelés iránya és a rostirány által bezárt szög,
továbbá számos kísérleti elrendezésben a csap átmérıje is.

2.3.1. Mérési hibák
A kísérletek során törekedtem a lehetı legpontosabb eredmény meghatározására, mégis
néhány típushiba nehezítette az eredmények kiértékelését. A kísérleti próbatestek elkészítése
során elsı lépésben egy hibamentes faanyagon az adott csapnak megfelelı mérető furat
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készült. A furattal ellátott próbatestet szimmetrikusan kettévágva két tesztelésre alkalmas
próbatesthez jutottam. (2.28. ábra) Annak ellenére, hogy a csap és a furat is szabályos kör
keresztmetszető és egyezı méretőre készült, az elkészítési pontatlanság miatt a terhelés
kezdeti szakaszán a csap palástjának nem minden pontján adta át az erıt palástnyomással a
faelemnek. Az eredményekben a merevség kezdeti kismértékő emelkedését ez a jelenség
magyarázza.

Felületi egyenetlenség
(nem tökéletes furat)

2.28. ábra Próbatestek készítése, kezdeti felületi egyenlıtlenség

További hibaforrás volt a faanyag túl korai hasadása. Rostirányú terhelés esetén, a próbatestek
korlátozott mérete miatt esetenként elıfordult a nagy mérető csapoknál (50 mm), hogy a
hosszirányú hasadás már a palástnyomási szilárdság elérése elıtt bekövetkezett. Ezekben az
esetekben is jól meghatározható volt a palástnyomási merevség a tönkremenetel elıtti
szakaszon mért benyomódási értékekbıl (pl. E1-0-I, E1-0-II).

2.3.2. A számításhoz figyelembe vett erı-benyomódás kapcsolat
A kísérletek alapján meghatározott összefüggések valamint az irodalomban publikált kísérleti
eredmények alapján meghatároztam a vizsgált faanyagok egyszerősített palástnyomásbenyomódás diagramjait. Ezen palástnyomás-benyomódás összefüggéseket felhasználom a
késıbbiekben bemutatott numerikus valamint végeselemes vizsgálatok során is. A késıbbi
fejezetekben bemutatott végeselemes modellekben használt a kapcsolóelem környezetének
anyagmodelljét az alábbi megfontolások alapján vettem fel:
- az erı benyomódás összefüggésnek tükröznie kell a kísérleti úton meghatározott
palástnyomás-benyomódás összefüggést,
- a kapcsolatok teherbírásának számításánál a maximálisan felvehetı palástnyomási
feszültségeket az Eurocode 5 [2] által meghatározottak szerint korlátoztam le, a végsı
teherbírással történı egyezés érdekében. Mindezek szerint, az erı-benyomódás diagrammokat
úgy kellett módosítani, hogy a maximális értékek megegyezzenek az Eurocode palástnyomási
szilárdságának karakterisztikus értékeivel (fh,k) (2.1-2.4. képletek, 2.4 táblázat). A szabványos
karakterisztikus értékek az 5% alulmaradási valószínőséggel számolnak, ezzel szemben a
kísérlet a várható értéket adja, de a kapcsolat kezdeti merevségének modellezésére ez a
megfontolás nem vezet hamis eredményhez. Különbséget csupán a végsı teherbírás várható
értékében jelent, mivel az így alkalmazott összefüggés a kapcsolat teherbírásának
karakterisztikus értékét adja.
- ugyancsak tükröznie kell az elıállított diagramoknak a csap átmérıjének a faanyagnak és a
rostiránynak a hatását.
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csap átmérı:
terhelés iránya:
fafaj:
Lucfenyı:
Gızölt bükk:
Borovi fenyı:
Kıris:
Akác:

D=50mm

D=20mm
D=12mm
rostra
rostra
rostra
rostirány
rostirány
merıleges
merıleges
merıleges
7,8
26,3
15,9
28,9
28,9
13,8
46,3
28,1
51,0
33,3
13,1
44,2
26,8
48,6
31,8
15,3
51,5
31,2
56,6
37,0
13,6
45,6
27,7
50,2
32,8

rostirány
16,4
29,0
27,6
32,3
28,5

2.4. táblázat Palástnyomási szilárdsági értékek az Eurocode 5 szerint [N/mm2]
A fentiek figyelembe vételével elıállított diagramokat a 2.29. -2.32 ábrák mutatják.
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2.29. ábra Kísérleti és alkalmazott palástnyomás-benyomódás
diagramok lucfenyı esetén rostirányban

Lucfenyı esetén rostirányban a palástnyomási merevséget 27,3 N/mm2 /mm-re adódott. Az
irodalomban található vizsgálatokban a palástnyomási merevséget szintén nem befolyásolta a
csapátmérı rostirányban [6], [7] . Puhafák esetén valóban kis eltérés volt tapasztalható
különbözı csapátmérıkkel végzett mérések során, kemény lombos fák esetében kicsit
jelentısebb a csapátmérı hatása (2.26. ábra). Rostra merıleges terhelés esetén a
palástnyomás-benyomódás összefüggést az irodalomban talált kutatásokkal összhangban két
különbözı meredekségő egyenes szakasszal definiáltam. A lucfenyı görbéit a 2.30 ábra
mutatja.

31

40

Számított palástnyomás [N/mm2]

35
30

d=50mm kísérlet
d=20mm kísérlet

25

d=12mm kísérlet
20

d=50mm
d=20mm

15

d=12mm
10
5
0
0

2

4

6

8

10

12

Be nyom ódás [m m ]

2.30. ábra Kísérleti és alkalmazott palástnyomás-benyomódás
diagramok lucfenyı esetén rostra merıleges irányban
Az elıállított görbék lineáris regresszióval készültek. Ezek alapján lucfenyı esetén a
palástnyomási feszültség rostirányban az alábbi összefüggéssel számítható:

N


⋅ u
27,3
3
σ h,0,k (u ) = min 

mm


f h , 0 ,k
Rostra merılegesen a csapátmérı hatását is figyelembe kell venni.

(2.5)

d=12mm

σ h,90,k = 10

N
⋅u
mm 3

σ h,90,k = 15 + 4,6 ⋅ (u − 1,5mm)
σ h,90,k = 28,9

N
mm 2

ha u<1,5mm

N
mm3

ha 1,5mm<u<4,5mm
ha u>4,5mm
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(2.6)

d=20mm

σ h,90,k = 10

N
⋅u
mm3

σ h ,90,k = 15 + 3,8 ⋅ (u − 1,5mm)

ha u<1,5mm

N
mm 3

N

σ h,90,k = 15,9

ha 1,5mm<u<1,75mm

(2.7)

ha u>1,75mm

mm 2

d=50mm

σ h,90,k = 10

N
⋅u
mm3

ha u<0,78mm
(2.8)

σ h,90,k = 7,8

N

ha u>0,78mm

mm 2

gızölt bükk

N


⋅ u
57,1
3
σ h, 0,k (u ) = min 

mm

f h , 0, k

Rostra merılegesen:

(2.9)

d=12mm

N
⋅u
mm 3

σ h,90,k = 25,2

σ h,90,k = 25,2 + 6,8 ⋅ (u − 1,0mm)

σ h ,90,k = 33,3

ha u<1,0mm

N
mm3

ha 1,0mm<u<2,2mm

N
mm 2

ha u>2,2mm

N
⋅u
mm3

ha u<1,0mm

(2.10)

d=20mm

σ h,90,k = 25,2

σ h,90,k = 25,2 + 5,1 ⋅ (u − 1,0mm)
σ h,90,k = 28,1

N
mm 3

ha 1,0mm<u<1,55mm

N
mm 2

(2.11)

ha u>1,55mm

d=50mm

σ h,90,k = 25,2

N
⋅u
mm3

ha u<0,55mm
(2.12)
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N
mm 2

σ h,90,k = 13,8

ha u>0,55mm

borovi fenyı

N


⋅ u
61,5
3
σ h, 0,k (u ) = min 

mm
f h , 0, k


Rostra merılegesen:

(2.13)

d=12mm

N
⋅u
mm 3

σ h,90,k = 14,4

ha u<0,75mm

σ h,90,k = 10,8 + 8,5 ⋅ (u − 0,75mm)

σ h ,90,k = 31,8

N
mm 3

ha 0,75mm<u<3,2mm

N
mm 2

ha u>3,2mm

N
⋅u
mm3

ha u<0,75mm

(2.14)

d=20mm

σ h,90,k = 14,4

σ h,90,k = 10,8 + 6,6 ⋅ (u − 0,75mm)
σ h,90,k = 26,8

N
mm 3

ha 0,75mm<u<3,2mm

N
mm 2

ha u>3,2mm

N
⋅u
mm3

ha u<0,9mm

(2.15)

d=50mm

σ h,90,k = 14,4

(2.16)

σ h,90,k = 13,1

N
mm 2

ha u>0,9mm

kıris

N


⋅ u
90
3
σ h ,0,k (u ) = min  mm

 f h , 0,k 
Rostra merılegesen:

(2.17)

d=12mm

σ h,90,k = 40

N
⋅u
mm 3

σ h,90,k = 20 +14,2 ⋅ (u − 0,5mm)

ha u<0,5mm

N
mm3

ha 0,5mm<u<1,7mm
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(2.18)

σ h ,90 ,k = 37

N
mm 2

ha u>1,7mm

N
⋅u
mm3

ha u<0,5mm

d=20mm

σ h,90,k = 40

σ h,90,k = 20 + 6,2 ⋅ (u − 0,5mm)

N
mm 3

ha 0,5mm<u<2,3mm

N
mm 2

ha u>2,3mm

N
⋅u
mm3

ha u<0,38mm

σ h,90,k = 31,2

(2.19)

d=50mm

σ h,90,k = 40

(2.20)

N
mm 2

σ h ,90 ,k = 15,3

ha u>0,38mm

akác

N


⋅ u
120
3
σ h ,0,k (u ) = min 

mm


f h ,0,k
Rostra merılegesen:

(2.21)

d=12mm

σ h,90,k = 26,3

N
⋅u
mm 3

σ h,90,k = 21 + 11,2 ⋅ (u − 0,8mm)

σ h ,90 ,k = 32,8

ha u<0,8mm

N
mm 3

ha 0,8mm<u<1,85mm

N
mm 2

ha u>1,85mm

N
⋅u
mm3

ha u<0,8mm

(2.22)

d=20mm

σ h,90,k = 26,3

σ h,90,k = 21 + 5,7 ⋅ (u − 0,8mm)
σ h ,90,k = 27,7

N
mm 2

N
mm 3

ha 0,8mm<u<2,0mm
ha u>2,0mm
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(2.23)

d=50mm

σ h,90,k = 26,3

N
⋅u
mm3

ha u<0,51mm
(2.24)

σ h ,90,k = 13,6

N
mm 2

ha u>0,51mm

A palástnyomás-benyomódás összefüggés modellezéséhez szükség van a rostiránytól és rostra
merıleges iránytól eltérı terhelési esetek viselkedésének definiálására is [5]. Saját kísérleti
mérések (2.27. ábra) felhasználásával egy α tetszıleges irányban az Eurocode 5
trigonometrikus interpolációját használtam (2.25). Az összefüggés szerint egy rostiránytól,
illetve rostra merıleges iránytól eltérı terhelésnél a figyelembe vehetı érték az elıbbi két
kiemelt terhelési eset eredményeibıl nyerhetık:

σ h,α , k =

σ h,0, k ⋅ σ h,90, k

(2.25)

σ h,0,k ⋅ sin 2 α + σ h,90,k ⋅ cos 2 α

A numerikus modellezésnél mindez azt jelenti, hogy egy nem kitüntetett irányú palástnyomási
feszültséget az adott benyomódáshoz tartozó rostirányú és rostra merıleges értékekbıl
számítom.

2.4 AZ ERİ BENYOMÓDÁS KARAKTERISZTIKA VIZSGÁLATA VÉGESELEMES
MÓDSZERREL
A végeselemes vizsgálat elsıdleges célja, elıállítani olyan modelleket, amelyek alkamasak a
fa benyomódás-karakterisztikájanak megállapítására. Egy ilyen, kísérleti eredményekhez
megfelelıen kalibrált modell segítségével olyan csapokra vonatkozó erı-benyomódás
összefüggések is megkaphatók, amelyekhez nem készültek külön kísérletek.

2.4.1. A modell leírása
Az erı-benyomódás összefüggés végeselemes modellezése egy kontakt probléma, mivel a
benyomódás során a csap felülete érintkezik a faanyaggal. A modell felépítésénél különös
hangsúlyt fektettem ennek a problémának a megfelelı megoldására.
A végeselemes modellek a csapot és a faelemet tartalmazzák (2.31. ábra), 3D elemekbıl
épülnek fel. Egy modellen belül háromféle hálósőrőséget alkalmaztam: a csaptól „távolabb” a
faelem szélességének a tizedét vettem maximális elemhossznak, a „közelebbi” régiókban (a
csap sugarának másfélszeres környezetében) a hálósőrőséget kétszeresére növeltem, végül a
csapnál és a közvetlen közelébe esı zónában az alaphálóhoz képest minimálisan hatszoros
sőrőségő hálózatot definiáltam. Erre azért volt szükség, mivel a kontaktfelületnél nem
endgethetı meg kezdeti behatolás, továbbá a legnagyobb feszültségkoncentráció is itt
keletkezik.
A modell terhelése a kísérletnek megfelelıen történt: egy nagy merevségő (a fánál százszor
nagobb rugmalamssági modulusú) teherelosztó testtel adtam át a terhelést a csapra.
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Az elkészített modellek szabadságfoka, a faelem és a csapátmérı függvényében 20000 és
40000 között változott.

2.31. ábra Végeselemes model a csap benyomódásának vizsgálatához
A faanyag anyagi viselkedését lineáris ortotróp anyagmodellel definiáltam. A megfelelı
anyagmodell paramétereket az alábbi megfontolások alapján vettem fel: a rostirányú
rugalmassági modulust hajlítókísérletek segítségével határoztam meg, továbbá az ortotróp
anyagmodell többi rugalmas paraméterét Szalay [15] alapján vettem fel (2.6. táblázat).
A faanyag rugalmassági modulusának meghatározásához végzett kísérleti elrendezést a 2.32.
ábra szemlélteti. Hárompontos hajlítókísérleteket hajtottam végre szabványos próbatesteken
(5 db). A kísérlet során a terhelés lineáris szakaszán mért erı- és lehajlásnövekményekbıl
számítottam a rugalmassági modulus értékét. A kísérleti eredményeket a 2.5. táblázat
tartalmazza.

F
h=45mm
h
18h

2.32. ábra Rostirányú rugalmassági modulus mérése
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Próbatest

Erınövekmény a
lineáris
tartományban

Lehajlásnövekmény
a lineáris
tartományban

Számított
rugalmassági
modulus [N/mm2]

H-I

500N

1,54mm

10519

H-II

500N

1,59mm

10188

H-III

500N

1,44mm

11249

H-IV

500N

1,41mm

11488

500N

1,47mm

11020

H-V

2.5. táblázat Rostirányú rugalmassági modulus mérési eredmények (Lucfenyı)

Ex
[N/mm2]

Ey
[N/mm2]

Ez
[N/mm2]

Gxy
[N/mm2]

Gxz
[N/mm2]

Gyz
[N/mm2]

10900

640

420

580

590

26

νxy

νyx

νxz

νzx

νyz

νzy

0,39

0,029

0,49

0,019

0,64

0,32

2.6. táblázat Lucfenyı alkalmazott rugalmassági anyagjellemzıi
Az acélcsap esetében rugalmas-képlékeny anyagmodellt használtam. Az anyagi nemlinearitás
valamint a kontaktelemek alkalmazása miatt szükséges nagy elmozdulások figyelembe vétele,
és így a nemlineáris másodrendő számítási eljárás alkalmazása.

2.33. ábra Számított benyomódás ábra d=20mm csap esetén rostra merılegesen [m]
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A nemlineáris futtatásokhoz a hagyományos Newton-Raphson módszert használtam erı
növekmény és erı konvergencia kritérium figyelembevétele mellett. A 2.33. ábra a rostra
merıleges irányú benyomódás eredményét szemlélteti d=20mm átmérıjő csap alkalmazása
esetén (a faelem mérete 180x50x100mm).

2.4.2. Eredmények értékelése
A 2.7 táblázat tartalmazza a kísérleti és végeselemes benyomódási vizsgálatok eredményeinek
összehasonlítását. A végeselemes vizsgálatokat – az elvégzett kísérleteknek megfelelıen – 12,
20 és 50mm átmérıjő csapokkal, rostirányban és rostra merılegesen hajtottam végre. Az
eltérés a kezdeti fajlagos erı – benyomódás arányok (diagram kezdeti meredeksége) között
maximálisan 7%-ra adódott, amely alapján megállapítható, hogy a végeselemes modell
alkalmas csap benyomódási viselkedésének meghatározására és ezáltal a modell elvi alapját
képezheti a késıbbi teljes kapcsolatot vizsgáló modellek elkészítésének.

Próbatest

Végeselemes
vizsgálat
[N/mm/mm]

Kísérlet
[N/mm/mm]

Eltérés [%]

d=12mm
rostirányban

370,32

348

6,4%

d=12mm
rosttal 45°-ot bezárva

249,8

240

4,1%

d=12mm
rostra merılegesen

117

120

2,5%

d=20mm
rostirányban

498

480

3,8%

d=20mm
rostra merılegesen

199

190

4,6%

2.7. táblázat Egységnyi benyomódáshoz tartozó fajlagos erı - végeselemes és
kísérleti vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása
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Az erı-benyomódás összefüggésre vonatkozó vizsgálataim eredményét az 1. tézisben
foglaltam össze:

1. Tézis
Kísérleti alapon megadtam öt különbözı - Magyarországon szerkezetépítésben alkalmazott fafajtának három különbözı csapátmérıhöz tartozó palástnyomás-benyomódás összefüggését
rostirányú és rostirányra merıleges terhelés esetén.
a, Bevezettem a benyomódási merevség fogalmát, amely a fémcsapok egységnyi erıhöz
tartozó faanyagba történı benyomódását jelenti.
b, Tervezési függvényeket adtam meg, amelyekkel a palástnyomás-benyomódás összefüggés
egyszerősített módon figyelembe vehetı rostirányú és rostirányra merıleges terhelés esetén.
c, Megmutattam, hogy rostirányú benyomódás esetén a csapátmérı nem befolyásolja a
benyomódási merevséget, ezzel szemben rostirányra merıleges terhelés esetén a csapátmérı
hatással van a benyomódási merevségre (nagyobb csapátmérıhöz kisebb merevség tartozik).
Kapcsolódó publikációk: [S1], [S3].
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3. Fejezet
Csavaros fa-fa kapcsolatok egy csavarjának erő-megcsúszás
karakterisztikája
Csapos fakapcsolatoknak nevezzük azokat a típusú kapcsolatokat, amelyeknél a kötőelem acél
anyagú, karcsú hengeres formájú. Ilyen típusú kapcsolatok pl. a szegezett vagy csavarozott
kapcsolatok. Ezen kapcsolatok sajátossága, hogy karcsú voltuk révén gyakran jelentős
mértékben deformálódva közvetítik az igénybevételeket a faelemek között. Alapvető
különbség az acél és fa csapos kapcsolatok között, hogy a fa kapcsolatoknál a csap sosem
nyíródik el, és a hajlítási alakváltozások sokkal jelentősebbek. A fa-fa csapos kapcsolatok
viselkedése és tönkremenetele egészen speciális, a fa palástnyomási tönkremenetelén túl a
csapban fellépő túlzott hajlítási deformációk következtében gyakran a csap nyomatéki
folyásával merül ki a teherbírás.
A nyírási síkok számát tekintve leggyakrabban egyszer, ill. kétszernyírt kapcsolatokat
készítenek, bár elvi akadálya ennél több nyírási síkkal rendelkező kapcsolatnak sincsen.
Faszerkezetek csomópontjaiban gyakran a fa tartóelem felsliccelésével acél lemezt helyeznek
a csomópontokba [3].
Mint azt a Bevezetésben bemutattam, a faelemek egymáson történő megcsúszását a
feszültségmentes részén célszerű mérni és számítani is, mivel így a palástnyomás miatti
lokális alakváltozások nem befolyásolják az eredményt.

3.1. ábra A kapcsolat megcsúszásának értelmezése
Faszerkezetek numerikus modellezésénél gyakran előfordul, hogy a kapcsolóelemnek
valamilyen nem-lineáris erő-elmozdulás karakterisztikát képviselő elemmel kell
helyettesíteni. Ilyen esetben az erő-megcsúszás viselkedés pontos ismeretében pl. a 3.2. ábrán
jelölt rugónak tetszőleges erő-elmozdulás karakterisztikát definiálva a kapcsolat jól
modellezhető.
Ebben a fejezetben a megcsúszási merevség meghatározásával foglalkozom egy darab csavar
kötőelem alkalmazása esetén. Megvizsgálom, miként befolyásolja a faelemek megcsúszási
merevségét a kapcsolat kialakítása, ezen belül a faelem méretei és anyaga, a csapátmérő, ill. a
rostirány. Vizsgálataim célja, hogy olyan erő-megcsúszás összefüggésekhez jussak, amelyek
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jól modellezik a nyírási síkban vagy síkokban keletkező megcsúszásokat a kapcsolatra
működő erők hatására. A vizsgálatotok során speciálisan erre a célra kidolgozott numerikus
iterációs eljárást, valamint végeselemes analízist használok, melyek eredményeit
összehasonlítom az irodalomban található eredményekkel.

3.2. ábra A kapcsolat erő-elmozdulásának numerikus beépítése
3.1 IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Csapos fakapcsolatok tönkremenetelhez tartozó ellenállását az MSZ EN-1995-1-1 Eurocode 5
[2] a Johansen-egyenletek segítségével számítja. Johansen [8] egyenleteit egyszer és
kétszernyírt fa-fa illetve fa-fém típusú kapcsolatokra alkalmazta. Az egyenletek felírásának
elvi alapja a csapra működő nyíróerők egyensúlya. Az egyenletek által definiált
tönkremeneteli módok sajátossága a csap deformációjának figyelembe vétele a számítás
során, valamint a nyomatéki egyensúly biztosítása érdekében váltakozó előjelű
feszültségeloszlás feltételezése a csap palástja mentén. Az ellenállás számításánál a
faanyagban keletkező feszültségek meghatározásakor Johansen maximális értékként a
beágyazási szilárdsággal számol, amely a faanyag merevségi jellemzőin túl a helyi
pecsétnyomás hatását is figyelembe veszi.
Egyszer nyírt kapcsolatok esetében Johansen értelmezése szerint az alábbi 6 típusú
tönkremenetel lehetséges.
a jelű törési mechanizmus

b jelű törési mechanizmus

1

1

1
2

Palástnyomási tönkremenetel
az 1-es jelű faelemben

c jelű törési mechanizmus

2

Palástnyomási tönkremenetel
a 2-es jelű faelemben
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2

Csap elfordulás, tönkremenetel az 1. és 2. elemben

d jelű törési mechanizmus

e jelű törési mechanizmus

f jelű törési mechanizmus

1

1
1
2

Csap megfolyási tönkremenetel az 1-es faelemben

2

2

Csap megfolyási tönkremenetel a 2-es faelemben

Csap megfolyási
tönkremenetel az
1-es és 2-es faelemben

3.3. ábra Johansen-egyenletek törési mechanizmusai egyszernyírt fa-fa típusú kapcsolatok esetén
A tönkremeneteli mechanizmusok tartozó teherbírási értékek: (EC5 [2])
Rd 1 = f h,1,k ⋅ t1 ⋅ d

(a)

(3.1)

Rd 2 = f h, 2,k ⋅ t 2 ⋅ d

(b)

(3.2)

Rd 3

2

 t
f h ,1,k d ⋅ t1 
 t2  
t
2
2
=
β + 2 β 1 + +    + β 3  2
1+ β 
 t1  t1  
 t1


2


 t
 − β 1 + 2

 t1


 Fax, Rk
 +
(c)
4



 F
4 β (2 + β )M y , Rk
f h,1, k ⋅ d ⋅ t1 
⋅  2 β (1 + β ) +
− β  + ax , Rk
2
2+β
4
f h,1,k ⋅ d ⋅ t1


 Fax , Rk
4 β (1 + 2 β )M y , Rk
f
⋅ d ⋅ t2 
+
= 1,05 ⋅ h ,1,k
⋅  2 β 2 (1 + β ) +
−
β
2
1 + 2β
4
f h ,1,k ⋅ d ⋅ t 2


F
2β
= 1,15 ⋅
⋅ 2M y , Rk f h,1, k d + ax, Rk
(f)
1+ β
4

(3.3)

Rd 4 = 1,05 ⋅

(d)

(3.4)

Rd 5

(e)

(3.5)

Rd 6
ahol

t1
t2
d
fh,1,k
fh,2,k

β
My,Rk
Fax,Rk

(3.6)

az 1-es faelem vastagsága,
a 2-es faelem vastagsága,
a csap átmérője,
az 1-es faelem beágyazási szilárdságának karakterisztikus értéke,
a 2-es faelem beágyazási szilárdságának karakterisztikus értéke,
fh,2,d/ fh,1,d a beágyazási szilárdságok hányadosa,
a csap folyásához tartozó nyomaték karakterisztikus értéke,
a csap tengelyirányú behúzódás elleni ellenállása (alátétek miatt).

Kétszernyírt kapcsolatoknál a szükségszerű szimmetria miatt a tönkremeneteli módok száma
négyre korlátozódik.
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g jelű törési mechanizmus

h jelű törési mechanizmus

1

1

1

2

1
2

palástnyomási tönkremenetel
a szélső elemekben

palástnyomási tönkremenetel
a közbenső elemben

j jelű törési mechanizmus

k jelű törési mechanizmus

1

1

1

2

1
2

csap folyási tönkremenetel
a közbenső elemben

csap folyási tönkremenetel
a közbenső és szélső elemekben

3.4. ábra Johansen-egyenletek [8] törési mechanizmusai kétszernyírt fa-fa típusú kapcsolatok esetén

Rd 1 = f h ,1,k ⋅ t1 ⋅ d

(g)

(3.7)

Rd 2 = 0,5 ⋅ f h , 2,k ⋅ t 2 ⋅ d

(h)

(3.8)

Rd 3 = 1,05 ⋅

(j)

(3.9)

Rd 4

(k)

(3.10)

 Fax, Rk
4 β (2 + β )M y , Rk
f h ,1,k ⋅ t1 ⋅ d 
−
β
 2 β (1 + β ) +
+
2 + β 
4
f h ,1,k ⋅ d ⋅ t12

F
2β
= 1,15 ⋅
⋅ 2 M y , Rk f h,1, k d + ax, Rk
1+ β
4

Az egyenletekben szereplő jelölések megegyeznek az egyszernyírt kapcsolatokra vonatkozó
egyenletek jelöléseivel.
A Johansen-egyenletek csak a tönkremenetel fajtáját és a kapcsolat végső teherbírását adják
meg, a kapcsolat csúszására (és így a merevségére) nem adnak útmutatást.
Az 1993-ban megjelent Eurocode 5 (MSZ ENV 1995-1-1) [17] táblázatos formában adja meg
egyszernyírt kapcsolatok megcsúszási modulusának meghatározási módját. Megcsúszási
moduluson (Kser) a faelemek egységnyi erő hatására történő megcsúszását érti az Eurocode
[17] a terhelés kezdeti szakaszában. Az Eurocode [17] a kapcsolat megcsúszási merevségét
állandónak tekinti a terhelés bármely szakaszán, így az erő-megcsúszás összefüggés egy
lineáris függvény melynek meredeksége a megcsúszási modulus. Ezek alapján a megcsúszási
merevség tágabb fogalom a megcsúszási modulushoz képest, mivel ez változhat a terhelés
44

folyamán, amíg a megcsúszási modulus a terhelés kezdeti állapotára vonatkozik. Mivel az
Eurocode [17] szerinti előírás egy lineáris összefüggés, ezért ilyen közelítéssel nincs
különbség a két érték között.
A kapcsolóelem típusa
Csap típusú kapcsolóelemek
Facsavarok
Szegek (előfúrással)
Szegek (előfúrás nélkül)
Kapcsok

Fa és fa kacsolata
Faalapú anyag és fa kapcsolata
Acél és fa kapcsolata
ρm1,5d/20

ρm1,5d0,8/25
ρm1,5d0,8/60

3.1. táblázat Kser értékei csap típusú kapcsolóelemek esetén N/mm-ben (EC5-1993 [15])

Kser értékét a táblázatban szereplő képletek [N/mm]-ben adják, a faanyag sűrűségét (ρm)
[kg/m3]-ben, a csap átmérőjét (d) [mm]-ben kell a képletbe helyet tesíteni.
A 2004-ben kiadott Eurocode 5 [2] pontosítja az előző szabvány előírásait. Ezt a 3.2 táblázat
mutatja.
A kapcsolóelem típusa
Csapok, csavarok, szegek (előfúrással)
Szegek előfúrás nélkül
Kapcsok
Gyűrűk, betétek
Fogas kapcsolatok (szeglemez) C1-C9
C10-C11

Kser

ρm1,5d/23
ρm1,5d0,8/30
ρm1,5d0,8/80
ρm1,5dc/2
1,5ρmdc/4
ρmdc/2

3.2. táblázat Kser értékei csap típusú kapcsolóelemek esetén N/mm-ben (EC5-2004 [15])
Ha két egymáshoz kapcsolódó szerkezeti faelem karakterisztikus térfogatsűrűsége (ρk1 és ρk2)
különböző, akkor az előző képletek ρk értékét a következő képlettel kell kiszámítani:
(3.11)

ρ k = ρ k1 ⋅ ρ k 2

A 3.1. és 3.2 táblázatok szerint számított megcsúszási merevségi értékek függnek a faanyag
sűrűségtől és a csap átmérőjétől, nem függnek viszont a faelem szélességétől és rostiránytól
sem. Az Eurocode 5 [2, 17] számítási eljárását továbbá a kapcsolati kialakítás sem
befolyásolja (egyszernyírt, kétszernyírt).
Az irodalomban számos kutatás foglakozik a megcsúszási modulus, ill. megcsúszási
merevség meghatározásával. A legelső közelítések már a XIX. század vége fele megjelentek.
Ezek a módszerek a rugalmas ágyazással próbálták modellezni a csap benyomódását. A
meghatározott megcsúszási modulusok nem minden esetben adtak jó eredményt, mivel az
ágyazás, amit a faanyag képvisel, sokkal inkább rugalmas-képlékeny viselkedést mutat [27].
Foschi [4] bilineáris modellel helyettesítette a faanyag ágyazását végeselemes modelljeiben.
A kapcsolatok erő-elmozdulás összefüggésére a 3.5. ábrán látható jelleggörbét kapott. Foschi
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modelljét számos kutató használta később fa kapcsolatok merevségének modellezésére (Blass
[18], Frenette [19]).

3.5. ábra Foschi [3] erő-megcsúszás összefüggés
Ehlbeck [20] szegezett kapcsolatok erő-megcsúszásával foglalkozott. Daudeville, Davenne &
Yasumura [21] numerikus és kísérleti alapon próbálták meghatározni a teherbírást és az erőmegcsúszás diagrammot. Modelljeiket úgy választották meg, hogy a csapban ne jöjjenek létre
képlékeny csuklók, a mértékadó tönkremenetel a faanyag törésén alapuljon. Vizsgálataikban a
csap átmérőjének valamint a szerkesztési szabályokban előírt értékek változásának hatását
elemezték.

Erő [kN]

Erő [kN]

Gattesco [22] mutatott rá a benyomódás hatására bekövetkező viselkedések közötti eltérésre
rostirányú és rostra merőleges irányú terhelés esetén. Rostirányú terhelés esetén a teher
hatására a benyomódás lineárisan növekszik egészen a hosszirányú repedés megjelenéséig,
majd az erő megcsúszás diagram nullához közeli meredekséggel folytatódik. Ezzel szemben
rostra merőleges terhelés esetén a lineáris szakasz sokkal rövidebb a rostra merőleges
nemlineáris nyomási viselkedés és a kialakuló keresztirányú repedések miatt (3.6. ábra).

Megcsúszás (mm)

Megcsúszás (mm)

3.6. ábra Erő-megcsúszás összefüggés Gattesco [22] szerint
Claisse & Davis [23] ragasztóanyaggal bevont csapok esetében vizsgálta az erő-megcsúszás
viselkedést. Kísérleteiket fűrészelt faárun és különböző rétegelt ragasztott faanyagokon
hajtották végre. Mérték a kezdeti merevséget és a becsült teherbírás 40 százalékánál történő
visszaterhelésnél jellemző merevséget. A kezdeti terhelés során a csap a faanyagba
benyomódva a fában maradó alakváltozásokat hoz létre. Ezen alakváltozások mérésének
kiküszöbölésére terheltek vissza a tönkremenetel előtt. A 3.7. ábrán látható jellemző erő
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megcsúszás diagrammot, d=12 mm átmérőjű csappal, valamint t = 44 mm szélességű
faelemekkel mérték.

3.7. ábra Erő-megcsúszás összefüggés, Claisse & Davis (1998)
Guan, Rood [24] üreges csapokkal ellátott kapcsolatok esetén végeselemes és kísérleti
vizsgálataikban a kapcsolóelemként alkalmazott vékonyfalú csövek tönkremeneteli módjait
elemezték a csőfal vastagságának függvényében. Végeselemes modelljeikben 3D
térfogatelemeket alkalmaztak, a kapcsolat modellezésére kontakt elemeket használtak.
Heine [25] ciklikus terhelésre vizsgálta több csappal ellátott kapcsolatok viselkedését.
Végeselemes modelljében figyelembe vette a faanyag fellazulását, a csapnál nagyobb méretű
lyukak fúrásának hatását, valamint a kapcsolóelemek egymásra hatását is.
Az erő-elmozdulás viselkedést jelentősen befolyásolja a csap környékén kialakuló
feszültségeloszlás. A furatnál kialakuló csúcsfeszültségek meghatározásával foglalkozott
Lekhnitski [26]. A szabványok előírásai alapján a csapos kapcsolatokat úgy kell kialakítani,
hogy a faelembe benyomódott csaprész, menet nélküli legyen, így menetes kialakítás csak a
csap két végén engedélyezett. Szegezett kialakítások esetén ez természetesen nem jelent
problémát, csavarozott kialakításnál viszont a menetnél fellépő csúcsfeszültségek akár a csap
elnyíródásához is vezethetnek.
Az előzőekben bemutatott kutatások főként kísérleti és végeselemes alapon határozzák meg a
kapcsolatok merevségét. Vizsgálataim során a csap palástján fellépő feszültségeloszlás pontos
meghatározására törekszem, amelyhez felhasználom a 2. fejezetben bemutatott fajlagos erőbenyomódás diagrammokat. Csapos kapcsolatok megcsúszási merevségének ilyen módon
történő meghatározása az irodalomban nem található. Célkitűzéseim között szerepel a
rostirány, illetve a faelem méretének figyelembe vétele a feszültségeloszlás ezáltal
megcsúszási viselkedés meghatározásánál. Vizsgálataimat palástnyomási, illetve csap folyási
tönkremenetelre ([8]-ben meghatározott) hajtom végre a kezdeti megcsúszási merevség
valamint a teljes erő-megcsúszás karakterisztikára koncentrálva.
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3.2 SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A kutatásom során első lépésként a fémcsapos fakapcsolatok merevségének a
meghatározásához kísérleteket hajtottam végre, melyek megadták adott faanyag esetén az erőbenyomódás összefüggéseket (lásd 2. fejezet). Ezekre az eredményekre alapozva folytattam a
kutatásomat és végeselemes modellel valamint az általam kidolgozott iterációs eljárással
meghatároztam a kapcsolatok teljes erő-megcsúszás karakterisztikáját.
3.2.1 Végeselemes modell

A dolgozatban bemutatott végeselemes vizsgálatok háromdimenziós modelleken alapulnak. A
modellek tartalmazzák az összekapcsolt faelemeket és a csavart vagy csavarokat is (3.8.ábra).
A végeselemes számításokat ANSYS végeselemes program felhasználásával végeztem. [12]
A modellt 8 és 10 csomópontú térbeli elemekből építettem fel. A hálózatnál téglatesteket
alkalmaztam. A csaphoz a geometria pontos követése érdekében tetraéderes hálózatot
definiáltam. A legsűrűbb háló a csapnál, míg a csaptól távolodva ritkább a hálósűrűség. Az
egyes modellek szabadságfoka 4000 és 15000 között változott a geometriai kialakítás
függvényében. A terhelést külső faelem szélső oldalára definiáltam, a modell megtámasztása
a belső faelem átellenes oldalán történt.
A csavar modellezésére lineáris-felkeményedő acél anyagmodellt, a faanyagoknál ortotróp
anyagmodellt használtam. A csavar környezetében a faanyag jellemzőit a palástnyomásbenyomódás összefüggések alapján definiáltam. A csavar és a faelem közötti kapcsolatot
kontakt-elemek biztosítják a faelem és a csavar palástján. Ugyancsak kontakt-elemek
találhatóak a faelemek érintkező felületein.

3.8. ábra 3D végeselemes model
A modellben anyagi és geometriai továbbá a kontakt problémából származó nemlinearitást
vettem figyelembe. A modellekre nemlineáris, másodrendű futtatásokat hajtottam végre,
olyan módon, hogy a legnagyobb terhelés is a kapcsolatra jellemző Johansen-egyenletekkel
[8] számított teherbírás alatt legyen. A modellek nemlineáris számításához a hagyományos
Newton-Raphson módszert használtam.
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A kapcsolatokra jellemző geometriai adatok és anyagjellemző értékek hatását vizsgálva a
merevségre nagy számú modell megépítésére és számítási eredményeinek kiértékelésére volt
szükségem. A végeselemes modellek megépítését és az eredmények értékelését nagyban
elősegíteti az automatikus modellépítés és értékelés. Ezért erre külön programot írtam,
amellyel a modellépítés és az eredmény feldolgozás is automatikus volt. A végeselemes
vizsgálatok során a következő paramétereket vizsgáltam:
- a csap átmérője
- a faelemek rostiránya
- a faelemek szélességi mérete
A végeselemes számításokat különböző hálósűrűségek alkalmazásával ellenőriztem. A háló
sűrítés során az elemek méretét a maximális oldalhosszúkkal korlátoztam. Egy-egy modell
ellenőrzésekor a maximális oldalhosszakat folyamatosan korlátoztam mindaddig, amíg a
számított elmozdulások különbsége 2%-on belülre nem esett.
A különböző felépítésű kapcsolatok végeselemes modelljét és számítási eredményeit a
továbbiakban a különböző vizsgált kapcsolatok esetén mutatom be.
3.2.2 Iterációs eljárás

Az iterációs eljárás kidolgozása során a problémát síkbeli feladatra vezetem vissza. A csapot a
tengelyvonalában veszem figyelembe a rá jellemző hajlítási jellemzőkkel (nyomaték-görbület
összefüggés). A síkbeli faelemekre a 2. fejezetben meghatározott fajlagos erő-benyomódás
karakterisztikákat tekintem érvényesnek. A vizsgált síkra merőleges irányban a fellépő
palástnyomási feszültségeloszlást egyenletesnek tekintem a csap átmérőjével megegyező
hosszúságú szakaszon (3.9. ábra).

3.9. ábra Az iterációs eljárás modellje
A kidolgozott számítási eljárásom során a csap egyik vége felöl a csap másik vége felé
haladok. A jellemzők első alkalommal történő számításakor a csap végén feltételezek egy
benyomódási és egy elfordulási értéket (e0, φ0). A geometriának megfelelő fajlagos erőbenyomódás összefüggést használva a végpont σ0 palástnyomási feszültsége számítható e0
ismeretében. A palástnyomási feszültséget egy elemi dx szakaszon állandónak tekintve a
csapra működő nyomaték (M0) is számítható. A csap Μ−κ görbéjét ismerve a végponton lévő
görbülethez jutok (κ0). A kezdeti φ0 elfordulás és a szakasz dx hosszának figyelembevételével
az elfordulás számítható a következő szakaszban (első pont, φ1). Ugyancsak számítható a
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benyomódás a következő pontban az előző pont benyomódása és elfordulása alapján. A
számítás innentől ugyanígy folytatódik, amíg a csap másik végére el nem jutok. A csap
végpontjában feltételezett kezdeti benyomódás és elfordulás nem garantálják, hogy az így
számított feszültségek valóban egy tényleges eloszlást adjanak. A kapcsolat minden faelemére
igaznak kell lennie, hogy a számított palástnyomási feszültségeknek meg kell egyezniük a
ténylegesen rájuk működő külső kapcsolati erővel. Ugyancsak feltétel, hogy a csap
kezdőpontja és végpontja is nyomatékmentes legyen. A kezdőpont nyomatékmentességét
feltételeztem a számítás során, azonban eljutva az utolsó szakaszig, a palástnyomásokból
származó nyomaték (Mn) csak akkor lesz éppen nulla ha a kezdeti feltételezés megfelelő volt.
A számítás így folytatódik, amíg az egyensúlyt a teljes csap esetén megkapom. A részletes
számítási módszer részletes leírását a különböző vizsgált kapcsolattípusok esetén mutatom be.
3.3 EGYSZERNYÍRT SZIMMETRIKUS KAPCSOLATOK MEGCSÚSZÁSA
3.3.1 A megcsúszási merevség számítása iterációs eljárással

A nyírási síkban fellépő megcsúszás számításához meg kell határozni a csapra működő
feszültségek eloszlását. Az iterációs eljárásom alapja a fokozatos közelítés az egyensúlyi
állapot felé. Egyszernyírt szimmetrikus kapcsolatok esetén első közelítésben a 3.10.a ábrának
megfelelő egyenletes feszültségeloszlás tételezhető fel, ilyen feszültségeloszlás esetén viszont
a csavart és így az egész kapcsolatot egy kiegyensúlyozatlan nyomaték terheli (3.10.b ábra),
melynek hatására a csap elfordul a 3.11. ábrán látható módon.
a

b

3.10. ábra Kapcsolóelemre működő feszültségeloszlás (a) és kiegyensúlyozatlan
nyomaték (b) egyenletes palástnyomási feszültségeloszlás feltételezése esetén
b

a

3.11. ábra a, Lehetséges palástnyomási feszültségeloszlás
b, a csap nyomatéki ábrája
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Az elfordulás hatására a kapcsolat közepétől a faelem széle felé haladva a faelem fokozatosan
kitér a terhelés alól. A csavar elfordulása addig tart, ameddig a nyomatéki egyensúly nem
biztosított, vagyis a szimmetria miatt a csap középső pontja nyomatékmentessé nem válik
(3.11.b ábra). Ebből következik, hogy már minimális terhelés esetén is a palástnyomási
feszültségábra előjelet vált, azaz a csap palástjának a húzóerő felöli oldala lesz nyomott a
faelem külső szélén. (3.11.a ábra)
A kialakuló feszültségeloszlás a csavar alakjának a függvénye, tehát meghatározó az
egyensúlyhoz tartozó elfordulás mértéke a csavar közepén (φ), továbbá a csavar
alakváltozása, ami elsősorban a hajlítás miatt következik be, de a nyírási alakváltozás is kis
mértékben hatással lehet rá.
A csavar elmozdult alakjának és a hozzá tartozó feszültség ábrának a pontos
meghatározásához szükség van a csavar benyomódása és a palástnyomási feszültség közötti
összefüggésre. A 2. fejezetben bemutatott összefüggések az erő, ill. palástnyomási feszültség
– benyomódás összefüggést vizsgáltam. Az alábbiakban bemutatott számítási eljárásom során
a fa fajtájának a rostirány és a csavar átmérőjének függvényében a 2. fejezetben bemutatott
összefüggéseket használom (2.5-2.9).
A bemutatott palástnyomás-benyomódás összefüggések lineáris kapcsolatot mutattak a
benyomódás kezdeti szakaszában. Ez azt jelenti, hogy a relatív kicsiny kapcsolati erő
tartományában, ahol a csap hajlítási deformációja elhanyagolhatóan kicsi, a megcsúszás
lineáris függvénye lesz a csap elfordulásának, a maximális palástnyomási feszültségnek, és
így a kapcsolati erőnek is. Ez az érték az Eurocode által definiált Kser modulus. A kapcsolatra
működő erő egészen addig növelhető változatlan feltételek mellett, amíg a következő
jelenségek közül valamelyik be nem következik:
1. a nyomott oldali palástnyomási feszültség eléri a benyomódás-palástnyomás
összefüggés nemlineáris részét,
2. a húzott oldali palástnyomási feszültség (a faelem szélén lévő) eléri a benyomódáspalástnyomás összefüggés nemlineáris részét,
3. a csavarra működő nyomaték akkora nagyságú lesz, hogy a csavar kezd megfolyni a
szélső szálában.

3.12. ábra Numerikus iterációs eljárás a palástnyomási feszültségeloszlás meghatározására
Mindhárom esetben lényeges feszültségátrendeződés következik be. A feszültségeloszlási
ábra pontos alakulását egy erre a célra kidolgozott számítógépes eljárással modellezem.
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A modellem a csap palástján keletkező palástnyomási feszültségeket állandónak tekinti egyegy szakaszon belül. Ezeket az értékeket a szakasz középső pontjának jellemzői alapján
veszem figyelembe (3.12. ábra) Az n megfelelő nagy értékre való felvételével megfelelően
modellezhető a feszültségeloszlást a csap palástja mentén.
A bemenő adatok:
-

az első faelem t1 szélessége,
a második faelem t2 szélessége,
a csavar d átmérője,
a benyomódás – palástnyomási feszültség karakterisztika (2.5)-(2.9),
a kapcsolatra működő F nagyságú erő, ami folyamatosan növekszik 0-ról indulva.

Az iteráció során 3 alapesetet és további egy esetet lehet megkülönböztetni:
I.
egyszernyírt kapcsolat, amely szimmetrikus a nyírási síkra (faelemek szélességi
mérete és a rostirány is megegyezik),
egyszernyírt nem szimmetrikus kapcsolat (a faelemek szélességi mérete eltérő: a
II.
Johansen-egyenletekben szereplő jelölésekkel t1 nem egyenlő t2-vel, a rostirány
nem egyezik meg a két faelemben ezáltal fh,1,d nem egyenlő fh,2,d-vel, illetve ide
tartozik a vékony, illetve vastag acéllemezes fa-fém kapcsolat is),
kétszernyírt kapcsolat,
III.
IV.
Az iterációs eljárással vizsgálhatóak a több mint két nyírási síkkal rendelkező
kapcsolatok is, melyekre a Johansen-egyenletek nem adnak megoldást (a dolgozat
nem tárgyalja ezeket az eseteket).
Az iterációs eljárás menete a következő egyszernyírt szimmetrikus kapcsolatok esetén (c és f
eset):
1.
2.

Egy kezdeti benyomódási értéket veszek fel a csap szélén (en+1), ehhez keresem az
egyensúlyi állapotot.
Feltételezek egy φ elfordulást a csap végén. (φn+1 3.13. ábra)

3.13. ábra Numerikus iterációs eljárás
3.

Jellemzők számítása az n pontban.
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3.a
3.b
3.c

3.d

dx
.
(3.12.a)
2
Palástnyomási feszültség számítása az n pontban. σn = f(en)
(3.12.b)
A feszültségérték a benyomódás-feszültség diagramból nyerhető
Nyomaték számítása az n pontban. Az egyes szakaszokon állandó feszültséget
dx dx
feltételezve M n = σ n ⋅ d ⋅ ⋅ .
(3.12.c)
2 4
Görbület számítása az n pontban. Kis nyomaték esetében a görbületi érték egyszerűen
az M/EI hányadossal nyerhető. Feltételezve, hogy a csap megfolyhat a tönkremenetel
előtt, a görbületi érték teljesen általános esetben a csap M-κ görbéjéből nyerhető
(3.14. ábra).

Benyomódás számítása az n pontban: en = en+1 − φ n +1 ⋅

3.14. ábra Csap σ−ε és nyomaték-görbület összefüggése

4.a
4.b

dx
.
(3.12.d)
2
Az eljárás folyamán a csap szélétől folyamatosan haladok a nyírási sík felé. Egy
közbenső tetszőleges i pont esetében a jellemzők az alábbi módon számíthatóak:
Benyomódás: ei = ei +1 − φi +1 ⋅ dx
(3.13.a)
Palástnyomási feszültség: σi = f(ei)
(3.13.b)

4.c

Nyomaték: M i = ∑ σ j ⋅ d ⋅ dx ⋅ ( j − i ) ⋅ dx

3.e

4.

Elfordulás számítása az n pontban. φ n = φ n+1 − κ n ⋅

i +1

(3.13.c)

j=n

4.d
4.e

Görbület: κi = f(Mi)
Elfordulás φi = φi +1 − κ i ⋅ dx

5.

Az utolsó szakasz jellemzői alapján számíthatók a nyírási sík jellemzői, amely dx/2
távolságra van az 1. ponttól. Így megkaphatók a nyírási síkban fellépő nyomatéki
értékek is.
A 2. ponthoz visszatérve addig változtatom a csapvégi elfordulás értékét, amíg a
nyírási sík nyomatékmentessé nem válik.
Nyomatékmentes nyírási sík esetén a kapcsolat egyensúlyban van, így a nyírási síkban
fellépő benyomódás kétszeresét figyelembe véve, valamint az egyes szakaszokon
fellépő palástnyomási feszültségeket összegezve, az erő-elmozdulás diagram egy
érvényes pontjához jutunk.
Az 1. pontban felvett csapvégi benyomódási értéket lépésközönként módosítva a
kapcsolat teljes erő-elmozdulás diagramja adódik

6.
7.

8.

(3.13.d)
(3.13.e)
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A kidolgozott iterációs eljárással paraméteres analízist hajtottam végre egyszernyírt
szimmetrikus kapcsolatokra, az Eurocode 5 által figyelembe nem vett hatások elemzésére.
3.3.1.1. Palástnyomási tönkremenetel: c jelű tönkremeneteli mechanizmus
A c jelű tönkremenetel esetén a csap túlzott elfordulása miatt merül ki a teherbírás (3.3. ábra)
A tönkremenetelhez tartozó megoldást az alábbi példán keresztül mutatom be: t1 = 30mm,
t2 = 30mm, d = 20mm, fh,d = 26.3 N/mm2 (ρk=400kg/m3), fuk = 340N/mm2, α1 = 0°, α2 = 0°.
A feltüntetett kapcsolati jellemzők még beletartoznak egy lehetséges paraméterseregbe,
ugyanakkor nagyon jól jellemzik a c típusú tönkremenetelt, mivel ebben az esetben a többi
tönkremeneteli módtól jelentősen elhangolva, a Johansen egyenletekbe behelyettesítve
mértékadó tönkremeneteli módnak valóban a c jelű törési mechanizmus adódik. A számított
kapcsolati teherbírás: 6536 N
A 3.15. ábra az iterációs módszerrel számított erő-elmozdulás diagrammot mutatja.
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3.15. ábra Számított erő-elmozdulás diagram c jelű tönkremeneteli mód esetén

I.

II.

III.
Palástnyomási
feszültségeloszlás

Csavarra működő
hajlítónyomaték

3.16. ábra Számított palástnyomási feszültség és nyomaték ábra I., II. és III. helyeken
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A kapcsolat erő elmozdulás diagramjából jól látszik, hogy a maximálisan felvehető kapcsolati
erő értéke tart a Johansen-egyenletekből számított értékhez, ugyanakkor nem éri el ezt. Ennek
oka a figyelembe vett palástnyomási feszültségeloszlás. A Johansen-egyenlet c jelű
tönkremeneteli mechanizmusa teljesen egyenletes feszültségeloszlással számol, viszont ilyen
feszültségeloszlás nagyon nagy csapelfordulás esetén sem adódik. Az iterációs eljárásom
előnye, hogy a palástnyomási feszültségeloszlást nem csak a tönkremenetel pillanatában
ismerjük, hanem a terhelési szakasz bármely fázisában. A csapban fellépő nyomatéki értékek
eloszlását a 3.16. ábra szemlélteti.
A tönkremenetel közeli állapotban (III.) a maximális nyomaték értéke 39200 Nmm. 20 mm
átmérőjű 5.6-os csap esetében a képlékenyedés a szélső szálakban 300000 Nmm-nél kezdődik
(3.13. ábra), ezért ebben az esetben valóban a c jelű törési mechanizmus a mértékadó. A csap
folyásához tartozó nyomaték az Eurocode 5 [2] szerint 362100 Nmm.
Következő lépésben megvizsgálom a faelem vastagságának a hatását a megcsúszási
merevségre. Az erő-elmozdulás diagrammot a szélességi méretek két megnövelt további
esetében t1 = t2 = 60 mm, illetve 80 mm értékekre vizsgálom (3.17. ábra). A palástnyomási
feszültség – benyomódás diagram kezdeti szakaszán a két mennyiség egyenes arányban áll
egymással. Abban az esetben, ha a csap felületére működő palástnyomási feszültség a csap
minden pontján ebben a lineáris állapotban van, a t szélesség növelésével a maximális
palástnyomási feszültségek arányosan csökkennek, és így a faelemek nyírási síkban történő
elmozdulása is arányosan csökken. A kezdeti állapotban a merevségek aránya egyenesen
arányos a faelem szélességek arányával. Teherbírás tekintetében a c jelű Johansen-egyenlet is
ezt a jelenséget mutatja. Mivel a t1/t2 aránya, állandó a c tönkremeneteli módhoz tartozó
tönkremeneteli értékek ugyancsak egyenesen arányosak a faelem szélességi méretével. A
vizsgált 3 esetben a kezdeti megcsúszási merevségi értékekre rendre az alábbi eredmények
adódtak: 2064,3 N/mm, 4084,1 N/mm, 5319,6 N/mm. Összehasonlításképpen az Eurocode 5
szerint számított megcsúszási modulus 6956,5 N/mm, amely azonban független mind a
faelem szélességi méretétől, mind a rostiránytól.
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3.17. ábra Számított erő-elmozdulás diagram t = 30, 60 és 80 mm esetében
Az iterációs eljárással számított megcsúszási merevségi értékek helyességét, vagyis a faelem
szélességi méretének hatását a megcsúszási merevségre az alábbi egyszerű mintapéldával
igazolom. Két egyszernyírt szimmetrikus kialakítású kapcsolatot vizsgálok. A második
esetben a faelemek vastagsága legyen az első eset kétszerese (3.18 ábra). A kapcsolatokban
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lévő csap hajlítómerevsége legyen végtelen nagy, azért, hogy a csap csak elforduljon, vagyis
így egy c típusú tönkremenetel következik be.

3.18. ábra A faelem szélességének hatása a megcsúszási merevségre
Amennyiben mindkét kapcsolatokra ugyanakkora F erő működik, a csap palástján fellépő
maximális palástnyomási feszültség éppen fele akkora lesz a szélesebb faelem esetében
(2σp2=2σp1/2), mivel a palástnyomási feszültségek eredője az azonos külső erő miatt, meg
kell hogy egyezzen a két esetben. Fele akkora palástnyomási feszültséghez fele akkora
benyomódás tartozik a benyomódás kezdeti szakaszában, így a csap benyomódása mind a
nyírási síkban, mind a csap végein fele akkorák lesznek a szélesebb faelem esetében.
Figyelembe véve a benyomódásokat, valamint a faelemek szélességét, a csap elfordulása
negyedakkora lesz a szélesebb faelem esetében (φ2=φ1/4). A faelemek megcsúszása ezekben
az esetekben (ha van feszültségmentes rész) úgy is számítható, hogy megnézzük a
keresztmetszet feszültségmentes pontjainak egymáshoz képest történő elmozdulását. Mivel az
elfordulás karja kétszeres a szélesebb faelem esetében, a negyed akkora elforduláshoz
pontosan fele akkora megcsúszás tartozik. Így belátható hogy kétszer akkora szélességi
mérethez kétszer akkora merevség párosul, azaz a megcsúszási merevség valóban lineárisan
arányos a faelemek méretével végtelen merev csap esetében.
A rostirány hatása
A 2. fejezetben bemutatott rostirányú és rostra merőleges palástnyomási feszültség
diagrammok segítségével lehetőség van megvizsgálni a rostirány hatását az erő-megcsúszás
diagramra. Rostirány és arra merőleges irány közötti tetszőleges α szög esetében a (2.9)
kifejezést alkalmazom, amely szerint a palástnyomási szilárdság az alábbi képlet szerint
számítható:
f hα =

f h 0 ⋅ f h90
f h 0 ⋅ sin α + f h 90 ⋅ cos 2 α

(3.14)

2

A 3.19.ábra egy t = 30 mm szélességű faelemekből álló d=20 mm átmérőjű csappal ellátott
kapcsolat erő-elmozdulás diagramjait mutatja a rostirány és a benyomódási irány által bezárt
szög néhány alapesetében.
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7000
6000
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Erő [N]

0 fok

4000
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1000
0
0

2
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3.19. ábra Számított erő-elmozdulás diagram α = 0, 30, 45, 60, 90 fok esetében
A kezdeti benyomódási értékekhez tartozó lineáris palástnyomási feszültségek tartományában
a kapcsolat megcsúszási merevsége a palástnyomási szilárdságok arányában változik. Ez
összhangban van a Johansen-egyenletek által számítható teherbírás változással.

Megcsúszási modulus
(számított)[N/mm]
Teherbírás (számított) [N]
Megcsúszási modulus
(Eurocode 5)[N/mm]
Teherbírás (Eurocode 5) [N]

0 fok

30 fok

45 fok

60 fok

90 fok

2064,3

1440,1

1105,8

897,5

755,2

6515

5545

4840

4253

3813

6956,5

6956,5

6956,5

6956,5

6956,5

6536

5618

4925

4385

3952

3.3. táblázat Teherbírási, ill. megcsúszási merevségi értékek α = 0, 30, 45, 60, ill. 90
fok esetében az iterációs eljárás és az Eurocode 5 szerint
A 3.3 táblázat az Eurocode 5 [2] szerinti és a számított teherbírási, ill. merevségi értékeket
hasonlítja össze t=30 mm faelem vastagság és d=20mm csapátmérő esetén. Megcsúszási
modulus alatt az Eurocode 5 [2] a kezdeti megcsúszási merevséget érti. Jól látható eltérés
tapasztalható a merevségi értékekben különösen nem rostirányú terhelés esetén. Az Eurocode
5 [2] által megcsúszás számítására szolgáltatott összefüggés nem veszi figyelembe a rostirány
hatását. Ugyanakkor igaz az is, hogy nehezen képzelhető el egy olyan egyszernyírt fa-fa
típusú kapcsolat, ahol mindkét faelem rostra merőlegesen kapja a terhelést. Olyan esetek
viszont gyakran előfordulnak, amikor az egyik faelem rostirányban a másik faelem pedig
ettél eltérő irányban (akár merőlegesen) kapja a terhelést. A fent említett EC5 képlet (3.2
táblázat) ezekben az esetekben is a táblázat szerinti értéket adja.
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A csap átmérőjének a hatása
A 2.fejezetben bemutatott palástnyomási feszültség számítása, illetve az ezekhez tartozó erőbenyomódás összefüggések alapján már észlelhető a csap átmérőjének a teherbíráson kívül a
kapcsolati merevségre gyakorolt jelentős hatása. A 2.2.3. alfejezetben számított fajlagos
terhelési értékek használatával összehasonlíthatók különböző csapátmérők esetén a
faanyagban keletkező fiktív palástnyomási feszültségek. A vizsgálati eredményeim azt
mutatták, hogy puha faanyagok rostirányú terhelése esetében a számított fiktív palástnyomási
feszültségi értékek nagysága nem függött a csap átmérőjétől ((2.5) kifejezés). Mindez azt
jelenti, hogy a ténylegesen fellépő csap tengelye menti erő értéke egyenesen arányos a csap
átmérőjével. Ez az eredmény összhangban van a 3.2. táblázatban szereplő képletekkel,
melyben a csap átmérője lineáris szorzóval szerepel a merevség képletében. Rostiránytól
eltérő terhelés esetén a csap átmérője befolyással volt a 2.2.3 fejezetben bemutatott fiktív
palástnyomási feszültségre, azaz a kapcsolat megcsúszási merevségét is befolyásolja. A
számításaim azt mutatták, hogy a csap átmérője befolyásolja a palástnyomási feszültséget és
így a megcsúszási merevséget (lásd 3.20 ábra): a kezdeti merevségi értékek lineáris arányban
állnak a csapátmérővel, a végső teherbírási értékben viszont jelentkezik a legnagyobb
felvehető palástnyomási feszültség hatása, amely egy nagyobb méretű csapnál jelentősen
kisebb, mint a kisebb csaphoz tartozó érték csapátmérővel arányosan megnövelt értéke.
18000
16000
14000

Erő [N]

12000
d=20mm

10000

d=12mm
8000

d=50mm

6000
4000
2000
0
0

10

20

30

40

50

Elm ozdulás [m m ]

3.20. ábra Számított erő-elmozdulás diagram rostirányra merőleges
terhelésnél d = 12, 20, 50 mm esetében
A faanyag hatása
A 2. fejezetben bemutatott benyomódási kísérletek során 5 különböző keménységű és fajtájú
faanyagot vizsgáltam. A 3.4. táblázat a vizsgált faanyagok sűrűségét, 20mm átmérőjű csaphoz
tartozó palástnyomási szilárdságát, valamint a kísérletek során mért benyomódási merevségét
mutatja. Az előállított benyomódási diagrammok segítségével meghatároztam az erő
megcsúszás viselkedést a 3.4. táblázatban feltüntetett faanyagokra különböző kapcsolati
konfigurációkban. A 3.21. ábra egy t1=t2=30mm szélességű egyszernyírt fa-fa kapcsolat
megcsúszási viselkedését mutatja.
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Lucfenyő

Sűrűség [kg/m3] fh,0,k (d=20mm) Benyom. merevség
[N/mm2]
[N/mm2/mm]
400,2
26,3
27,3

Gőzölt bükk

706,8

46,4

57,1

Borovi fenyő

673,2

44,2

61,5

Kőris

784,8

51,5

90,0

Akác

695,6

45,6

120,0

Fafaj

3.4. táblázat Vizsgált faanyagok palástnyomási szilárdságának és
benyomódási merevségének összehasonlítása
A táblázatban feltüntetett benyomódási merevségi értékek természetesen függnek a faanyag
sűrűségétől, ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy kemény lombos fák esetén egyáltalán
nem arányosak vele. Akác esetében kisebb sűrűséghez tartozik nagyobb egységnyi
benyomódáshoz tartozó erő, összehasonlítva a kőrisen mért adatokkal. Érdekes továbbá, hogy
amíg a borovi fenyő sűrűsége kis eltéréssel megegyezik az akácéval, egységnyi
benyomódásához fele akkora erő tartozik.
14000
12000
10000
Erő [N]

erdei
l u c f e fenyő
nyő

8000

gőzölt bükk
borovi fenyő

6000

kőris
akác

4000
2000
0
-1

1

3

5

7
9
Elmozdulás [mm]

11

13

15

3.21. ábra Számított erő-elmozdulás diagram rostirányú terhelésnél (d=20mm)
A sűrűség és benyomódási erő közötti eltérések természetesen a számított megcsúszás
diagramokban is megjelennek. A nagyobb merevség értelemszerűen azt eredményezi, hogy a
kapcsolat kisebb megcsúszásnál éri el az Eurocode 5 [2] szerinti teherbírást.
3.3.1.2. A csap folyása: f jelű tönkremeneteli mechanizmus
A 3.15. ábrához kapcsolódóan bemutattam, hogy azokban az esetekben, amikor a c jelű
tönkremenetel a mértékadó a csapra működő nyomaték nem éri el a csap folyásához tartozó
értéket. Ha a faelemek szélességét 30mm-ről 80mm-re változtatom, a 20mm átmérőjű csap
viszonylag karcsúnak tekinthető, ennek megfelelően a mértékadó tönkremeneteli mód a f jelű
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csap megfolyásához tartozó lesz (3.3 ábra). Az iterációs eljárás során az i+1.-dik rész
elfordulását a i.-dik rész elfordulásából származtattam olyan módon, hogy az i. rész
nyomatékához tartozó görbületet figyelembe véve módosítom az i. részhez tartozó elfordulást
(3.14. ábra). Addig amíg a csap minden pontja (így a szélső szálak is) rugalmas állapotban
van, a κ érték egy egyszerű M/EI osztással nyerhető. Attól a kezdve, hogy a csap szélső szálai
elkezdenek folyni, a görbület és nyomaték között megszűnik a lineáris arány. Ilyen esetekben
szükség van a csap nemlineáris nyomaték görbület összefüggésére. Egy csap nyomaték
görbület összefüggésének előállításához szintén numerikus eljárást használok. A csapot n db
kis magasságú részre felosztva, tetszőleges görbülethez előbb a nyúlás ábrát, majd a
feszültségábrát állítom elő a σ−ε diagram segítségével. A feszültségábrából a csap
középpontjára ható nyomatékokat részenként összegezve 20mm-es átmérőjű csap esetén a
3.22. ábrán látható M-κ összefüggéshez jutottam.

nagyított
450000

Nyomaték [Nmm]

400000

350000

300000

250000

200000

150000
0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

görbület [1/mm]

3.22. ábra 20 mm átmérőjű 5.6 anyagminőségű csap nyomaték görbület összefüggése
A 3.21. ábrán látható módon a csap megfolyása valójában nem egy nyomatéki értékhez
tartozik, mint ahogy azt a Johansen-egyenletek feltételezik. A megfolyás akkor kezdődik,
amikor a szélső szálakban a feszültség eléri a folyáshatárt. Ekkor azonban a csap belseje még
rugalmas állapotban van. Az adott paramétereket figyelembe véve a csap szélső szálainak
folyása 300000 Nmm környékén kezdődik. Az Eurocode 5 [2] az alábbi módon veszi
figyelembe az a csap folyásához tartozó nyomatékot:

M yd = 0.3 ⋅ f uk ⋅ d 2, 4 (3.15),
ahol

d
a csap átmérője,
fu,k
a csap húzószilárdságának karakterisztikus értéke, jelen esetben 500 N/mm2
(5.6. anyagminőség).

A (3.15) képlet szerint tehát a folyáshoz tartozó nyomaték a szakítószilárdság és a csapátmérő
függvénye. A 3.23. ábrán látható a t1=t2=100mm szélességű faelemekkel előállított erőmegcsúszás diagram. A diagram szemlélteti, mely ponttól kezdve kezd képlékenyedni a csap.
Az elvégzett egyensúlyi iterációval három teherbírás értéket lehet összehasonlítani.
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20000
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3.23. ábra Erő-megcsúszás diagram f jelű, a csap folyásához tartozó tönkremenetel esetén
Az erő-elmozdulás diagramból számított teherbírási érték 21590 N-hoz tart, de ez az érték
csak nagyon-nagy elmozdulások esetén érhető el. 18300 N a teherbírás akkor, ha a csapot
megfolytnak (ezáltal tönkrementnek) tekintjük az EC5 [2] által javasolt értéknél (3.15) képlet.
Végül össze lehet hasonlítani a teherbírást a Johansen-egyenlet (f) tönkremeneteléhez tartozó
értékkel is, amely egyáltalán nem veszi figyelembe az elmozdult alakot. Ez az érték ebben a
kapcsolati konfigurációban 19516 N.
A bemutatott példa jól szemlélteti, hogy a kapcsolat kezdeti megcsúszása nem függ a későbbi
tönkremenetel módtól. Amíg a fa benyomódása a lineárisnak tekinthető szakasznál tart és a
csap sem kezd folyni a megcsúszási merevség megegyezik a c jelű tönkremenetelnél
bemutatottal. Különbség attól a ponttól kezdve érzékelhető, amikor a csap elkezd folyni, jelen
példában ez 15000 N környékén van.

3.24.a ábra Csavartípusok σ−ε diagramjai
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Az Eurocode 5 [2] szerinti számítás az elvégzett iterációs eljárással nagyon jó egyezést mutat
a teherbírás tekintetében, ugyanakkor lehetőség van különböző típusú csap σ−ε diagrammok
figyelembe vételére. Jelen esetben az 5.6-os anyagminőségű csavarhoz tartozó σ−ε
diagrammal számoltam (3.24. ábra). A 3.24. ábra 6-féle csavartípus σ−ε diagramját és a
hozzájuk tartozó nyomaték-görbület összefüggést szemlélteti 18mm átmérőjű csap esetén.
1200000

Nyomaték [Nmm]

1000000
36

800000

46
56

600000

88
10 9

400000

12 9

200000
0
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

Görbület [1/mm]

3.24.b ábra Csavartípusok Μ−κ diagramjai 18mm átmérőjű csap esetén
A 3.25. ábra a csavar anyagminőségének hatását mutatja az erő-elmozdulás karakterisztikára
és ezáltal a végső teherbírásra. ( t1=t2=10cm, d=18cm)

3.25. ábra Csavar anyagminőségének a hatása az erő-elmozdulás diagramra
A 3.5. táblázat jól szemlélteti, hogy az Eurocode 5 [2] szerinti csap megfolyásához tartozó
nyomatékokat figyelembe véve, a kapcsolat teherbírása jó egyezést mutat a Johansenegyenlettel. A (3.15) képlet jól definiálja a csap folyásnak azt a pontját, amit elérve a
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kapcsolat csak minimális többleterő felvételére képes. (3.23. ábra) Ugyanakkor fontos
megjegyezni, hogy az EC5 (3.15) képlete nem veszi figyelembe a σ−ε diagram töréspontját
(5.6-os anyagminőség esetén az 500*0.6=300 N/mm2-hez tartozó rugalmassági modulus
változást).
Csap
anyagminőség
3.6
4.6
5.6
8.8

Teherbírás EC5
szerint [N]
14008
(f)
16175
(f)
18085
(f)
19683* (c)

Myd EC5 szerint Számított
[Nmm]
teherbírás [N]
165200
14300
220200
16400
275300
18300
440500
c jelű tönkremen.

3.5. táblázat Teherbírási értékek 3.6, 4.6, 5.6. 8.8-as anyagminőségű csapok esetében
az iterációs eljárás és az Eurocode 5 szerint
3.3.2. A megcsúszási merevség közelítő számítása lineáris feszültségeloszlások
figyelembevételével

A kidolgozott számítógépes iterációs eljárásom alkalmas arra, hogy tetszőleges szimmetrikus
kapcsolati konfigurációban meghatározom a kapcsolat várható erő-megcsúszás diagramját. A
bemutatottak alapján egy szimmetrikus egyszernyírt fa-fa kapcsolat erő-megcsúszás
összefüggése a következő jellemzőkkel rendelkezik:
-

Kis erő esetén (a fába benyomódott csap nem képlékenyíti a fát, a csap tökéletesen
rugalmasan viselkedik) a kezdeti megcsúszási merevség lineáris függvénye a
csapátmérőnek és a faanyag szélességének és nem függ a tönkremenetel módjától.
Amint a palástnyomás hatására a faanyag nemlineáris viselkedési tartományba lép,
vagy a csap folyni kezd, a kapcsolat elmozdulása jelentősen megnő, ugyanakkora
erőnövekedés hatására. A merevség lecsökkenése függvénye a faanyag fajtájának, a
rostiránynak, valamint a csap átmérőjének és folyáshatárának.

Egy általános viselkedés megfogalmazásához szükség van az alábbiak ismeretére:
-

a kapcsolat kezdeti merevsége,
az a terhelésérték ahol a nemlineáris viselkedés megszűnik,
a végső megcsúszási érték (matematikailag ez a végtelenben van, gyakorlatilag
felvehető a Johansen-egyenlettel számítható teherbírás 99%-ra).

Megfelelően kis kapcsolati erő esetén a faanyagban keletkező palástnyomási feszültség és a
csapban hajlítás hatására fellépő normálfeszültség a lineáris tartományban van. Ebben az
esetben a 3.26. ábra szemlélteti a feszültségeloszlást. Lineáris palástnyomási
feszültségváltozás esetén a nyírási sík nyomatékmentességének az a feltétele, hogy a nyírási
síkban fellépő palástnyomás kétszerese és ellentétes előjelű legyen a csap végén keletkező
palástnyomáshoz képest.
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3.26. ábra Feltételezett feszültségeloszlás a terhelés kezdeti szakaszában a csap palástján
A csapra működő feszültségek eredőjének meg kell egyeznie a kapcsolati erővel, továbbá a
nyírási sík nyomatékmentessége is szükségszerű. A nyírási síkban a csapra működő
palástnyomási feszültség (2σp) kifejezhető a kapcsolatra működő erő (F) függvényeként
(3.16), (3.17).
t 1
2t 1

F =  2σ p ⋅ ⋅ − σ p ⋅ ⋅  ⋅ d ,
3 2
3 2


ahol

F
t
d

σp

(3.16)

a kapcsolatra működő erő,
a faelem szélessége,
a csap átmérője,
a palástnyomási feszültség a csap végén.

2σp-re kifejezve az egyenletet a nyírási síkban az alábbi palástnyomási feszültség adódik:

2σ p =

4⋅ F
t ⋅d

(3.17)

A 2. fejezetben bemutattam, hogy milyen összefüggés van a palástnyomási feszültség és a
csap fába történő benyomódása között (2.5)-(2.9). Ezek alapján bevezetem az általam
benyomódási merevségnek nevezett anyagjellemzőt, amely azt adja meg, hogy mekkora
palástnyomási feszültség keletkezik egységnyi benyomódás hatására. Luc rostirányú terhelése
esetén ez az érték 27,3 N/mm2/mm-re adódott. A benyomódási merevséget z-vel jelölve, a
3.18. egyenlet megadja a nyírási síkban történő benyomódást a lineáris szakaszban.
u nyírási _ sík =

2σ p
z

ahol: unyírási_sík
F
t
d

σp
z

=

4⋅ F
t ⋅d ⋅ z

(3.18)

a faelem benyomódása a nyírási síkban,
a kapcsolatra működő erő,
a faelem szélessége,
a csap átmérője,
a palástnyomási feszültség a csap végén,
a benyomódási merevség.

Ezek alapján a számított megcsúszási merevség a lineáris tartományban:
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K ser , számított =

F
2 ⋅ u nyírási _ sík

=

t⋅d ⋅z
8

(3.19)

Összehasonlításképpen tekintsük a számított (3.19) és EC5 [2] szerinti (3.2. táblázat)
megcsúszási merevségi értéket lucfenyő rostirányban történő terhelésére.
K ser , számított = 3,41 ⋅ t ⋅ d

(3.20)

K ser = 347,8 ⋅ d

(3.21)

A számított megcsúszási merevség 102mm-es faelem szélesség esetén adja vissza az EC5 [2]
szerinti értéket, ugyanakkor a (3.20) képlet figyelembe veszi a faelem szélességén túl a
rostirány hatását is a z állandóban.
További kérdés, hogy meddig érvényes a 3.19 képlet. Abban az esetben ha a palástnyomási
feszültség eléri a nemlineáris szakaszt a benyomódás-palástnyomás görbén, vagy ha a csap
folyási állapotba kerül a lineáris erő megcsúszás kapcsolat megszűnik. Az első eset akkor
következik be, amikor a nyírási síkban fellépő feszültség megegyezik a palástnyomási
szilárdsággal. Ezt a feltételt behelyettesítve a (3.16) kifejezésbe, majd átrendezve a (3.22)
összefüggéshez jutunk.
F=

f h,d ⋅ t ⋅ d

(3.22)

4

Ugyancsak megszűnik a linearitás, amikor a csap folyni kezd. A 3.25. ábrán bemutatott
feszültségábra esetén a maximális nyomaték a nyírási síktól t/3 távolságra keletkezik, értéke:
2

σ p ⋅d ⋅h
h 1 h 2 h h 1 1 h
2 ⋅ F d ⋅ h2 2 ⋅ F ⋅ h
M max = σ p  ⋅ ⋅  +
−

⋅
d
=
=
⋅
=


9
h⋅d
9
9
3 2 3 3 3 3 2 3 3

(3.23)

(3.22) egyenletben Mmax helyére Myk folyási nyomatékot helyettesítve:

F=

2 ⋅ M y ,k ⋅ h

(3.24)

9

Ha a kapcsolatra működő erő eléri a (3.22) vagy (3.24) kifejezésekben meghatározott erők
valamelyikét, az erő-megcsúszás viselkedés elveszíti linearitását.
3.3.3. A megcsúszási merevség kezdeti értékének számítása végeselemes módszerrel

Az alkalmazott végeselemes modell a 3.27. ábrán látható. A modellt 3D „solid” 8 csomópontú
hasáb és 10 csomópontú tetraéder elemek alkotják. (3.28.ábra) A faanyag esetében lineáris
ortotrop, acél esetében rugalmas-képlékeny izotrop anyagmodellt alkalmaztam a csavar
minőségének megfelelően. (3.24.a ábra)
Az alkalmazott ortotrop anyagmodell esetén a rugalmasságtani jellemzőket a 2. fejezetben
bemutatott hajlítókísérletek és [15] alapján vettem fel.
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A hatékonyabb vizsgálat érdekében 3 féle háló sűrítést alkalmaztam egy modellen belül. A
legritkább elemsűrűség az alapháló, amelyet a faelemekre a kapcsolóelemtől megfelelő
távolságra alkalmaztam (3.29.a ábra). A különböző elemsűrűségek határát a modellek
kalibrálása során ellenőriztem. A megfelelő távolság alatt azt értem, amelynél nagyobbat
felvéve az eredmények számottevően nem változnak.

3.27. ábra Egyszernyírt szimmetrikus kapcsolat végeselemes modellje

3.28. ábra Alkalmazott végeselemek
A legsűrűbb hálókiosztás a csavar palástján és a faelem ezzel érintkező részén használtam. A
3 különböző hálósűrűség a legnagyobb elemhosszal jellemezhető, ezek megválasztása a
feladat függvényében változott.

3.29.a ábra Végeselemes alapháló

3.29.b ábra Hálósűrítés, kontaktelemek
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A csap és a faelem közötti kapcsolatot kontakt elemek biztosítják a faelem és a csavar
palástján. Ugyancsak kontaktelemek találhatóak a két faelem érintkező felületén (3.29.b ábra).
A nemlineáris acél anyagmodell és a kontaktelemek használata nemlineáris másodrendű
számítást igényelt. A kapcsolatra működő erő nagyságát úgy választottam, hogy a legnagyobb
teherlépcsőben működő terhelés se érje el a kapcsolat szabvány szerinti, azaz a mértékadó
Johansen-egyenlettel számítható teherbírást. A 3.30. ábra a kapcsolat terhelés irányában
létrejött elmozdulási ábráját mutatja az első teherlépcsőben.

[m]
3.30. ábra Nagyított x irányú elmozdulás az első teherlépcsőben

A 3.31. ábrán a t1=t2=30mm, d=20mm geometria jellemzőkkel rendelkező kapcsolat számított
erő-megcsúszás diagramját ábrázoltam. Az összehasonlítás kedvéért az ábrán feltüntettem az
iterációs eljárással számított összefüggést is.
7000
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Erő [kN]
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4000

Iteráció

3000
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1000
0
0
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14
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3.31. ábra Erő-megcsúszás diagram összehasonlítása az
iterációs eljárással és végeselems módszerrel kalkulálva
A végeselemes számítás nem fedi le a teljes erő megcsúszás karakterisztikát, mivel a
végeselemes számításaim célja a kezdeti merevségi értékekkel történő összevetés. A
nemlineáris számítás elsősorban a kontaktelemek miatt történt. A 3.6 táblázat néhány
kapcsolat merevségi értékeinek összehasonlítását szemlélteti.
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A végeselemes számítás alapján a következő megállapítások tehetők: különböző kapcsolati
konfigurációkat összehasonlítva a végeselemes számítás is igazolja, hogy Kser megcsúszási
modulus a csapátmérő lineáris függvénye.

1.

10
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t1=t2
[mm]
30

2.

10

50
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3.6. táblázat Kser értékeinek összehasonlítása az Eurocode 5, az iterációs eljárással
számított és a végeselemes módszerrel számítottak szerint
A végeselemes számítás ezenkívül azt is alátámasztotta, hogy a kezdeti merevséget jelentősen
befolyásolja a faelem szélességi mérete. Amennyiben a faelem szélessége kisebb a csap
átmérőjének 8-10-szeresénél, a Kser megcsúszási merevség a faelem szélességi méretének
lineáris függvénye. Az elvégzett végeselemes számítások megmutatták, hogy amennyiben a
csap aránytalanúl karcsú, azaz a faelem szélessége nagyobb, mint a csap átmérőjének
tízszerese, a megcsúszási merevség nem növekszik számottevően a falem szélességi
méretének növekedtével. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a faelem szélső része nem
vesz részt a teherviselésben, ha az elem szélessége túl nagy.

1. modell

2.modell

Alapháló legnagyobb
oldalhossza
Csavarkörnyéki faelem
legnagyobb oldalhossza
Csavar legnagyobb
oldalhossza

0.01

0.007

0.003

0.002

0.003

0.002

Számított merevség

2112

2078

3.7. táblázat A végeselemes számítás eredménye a hálósűrítés függvényében

68

A végeselem számítások hálósűrűségének ellenőrzését a 3.30. ábrán látható kapcsolat
példáján keresztül mutatom be. Az alkalmazott legnagyobb elemhosszakat és a hozzájuk
tartozó számított megcsúszási merevségi értékeket a 3.7. táblázat tartalmazza.
3.4 EGYSZERNYÍRT NEMSZIMMETRIKUS KAPCSOLATOK MEGCSÚSZÁSA

Egyszernyírt nemszimmetrikus fa-fa kapcsolatnak az olyan egy nyírás síkkal rendelkező
kapcsolatokat nevezzük, ahol a geometria nem szimmetrikus (t1≠t2) vagy a terhelés iránya és a
rostirány által bezárt szög nem egyezik meg a két faelemben (α1≠α2)

3.32. ábra Egyszernyírt nemszimmetrikus kapcsolati kialakítás
3.4.1. A megcsúszási merevség számítása iterációs eljárással

3.4.1.1. Palástnyomási tönkremenetel: a, ill. b jelű tönkremeneteli mechanizmus
A Johansen-egyenletek szerinti teherbírást a (3.1) és (3.2) képletek írják le.
Rd 1 = f h,1,d ⋅ t1 ⋅ d

(3.1)

Rd 2 = f h,1,d ⋅ t1 ⋅ d ⋅ β

(3.2)

ahol

t1
t2
d
fh,1,k
fh,2,k

β

az 1-es faelem vastagsága,
a 2-es faelem vastagsága,
a csap átmérője,
az 1-es faelem beágyazási szilárdságának karakterisztikus értéke,
a 2-es faelem beágyazási szilárdságának karakterisztikus értéke,
fh,2,d/ fh,1,d a beágyazási szilárdságok hányadosa.

A nemszimmetrikus tönkremeneteli módokhoz nemszimmetrikus geometria tartozik. Az
előzőekben vizsgált c, ill. f jelű tönkremeneteli módok esetén mind a faelemek szélessége
mind a rostirány megegyezett a két faelem esetében. Tekintsük azt az esetet, amikor a két
faelem szélessége jelentősen eltér egymástól és a csap átmérője is megfelelően nagy ahhoz,
hogy ne következzen be folyás a faelemek palástnyomási tönkremeneteléig. Az előzőekben
bemutatott számítógépes eljárás szimmetrikusnak tekintette a geometriát, így csak az egyik
faelemben számította a jellemzőket (benyomódás, elfordulás, görbület, feszültség, nyomaték).
A szimmetria megszűnése miatt az egyensúlyi állapotnak ilyen kapcsolat esetében már nem
feltétele, hogy a csap a nyírási síkban nyomatékmentes legyen. Az iterációk száma ezért
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eggyel nő ennél a feladatnál, hiszen a csap egyik végétől elindulva felvéve a benyomódást és
a szélső elfordulást, a benyomódást a második faelem valamely pontján szintén fel kell venni.
Ugyanakkor az egyensúlyhoz szükséges feltételek száma is nő, mivel most is ellenőrizni kell
a csap nyomatékmentességét, de ez esetben a csap másik végén. A két faelemre működő
feszültségeknek a függőleges vetületi egyensúlyt is teljesíteniük kell. Mindezeket figyelembe
véve az a, ill. b jelű és a későbbiekben a d és e tönkremeneteli módok vizsgálatához
módosítani kell az iterációs eljáráson az alábbi módon (3.33. ábra):
Egyszernyírt nemszimmetrikus kapcsolatok:
1-5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Ugyanaz mint a szimmetrikus esetben (3.2.1 alfejezet)
A 5. pontban megkapom a nyírási sík jellemzőit (nyomaték, elfordulás görbület).
Felveszek egy benyomódási értéket a második faelem nyírási síkjában. Ezután a
második faelem 1. pontjának (ez a nyírási síkhoz legközelebb eső pont) összes
jellemzője számítható, a nyírási sík adatai alapján.
A 2. faelem összes pontján végigszámítom az összes jellemzőt, ugyanúgy mint a 4.
pontban csak most a nyírási síktól haladok kifelé.
Összegezem a feszültségeket a teljes kapcsolatban, figyelembe véve, hogy a két
faelem esetén a dx szélességi méret nem feltétlenül egyezik meg. Ha nincs függőleges
vetületi egyensúly módosítom a 2. faelem benyomódását a nyírási síkban (visszatérés
a 6. ponthoz) addig, amíg a függőleges vetületi egyensúly nem teljesül.
Amennyiben a felvett benyomódások és kezdeti elfordulás függőleges vetületi
egyensúlyt mutat, kiszámítom a 2. faelem utolsó pontjából a második faelem szélén a
csapban fellépő nyomatékot. Amennyiben nem nyomatékmentes a csap vége,
módosítom a kezdeti elfordulást (visszatérés a 2. ponthoz) amíg a nyomatéki
egyensúly nem teljesül.
Nyomatékmentes csapvég esetén a kapcsolat egyensúlyban van. A nyírási síkban
fellépő benyomódások összegét figyelembe véve, valamint az egyes szakaszokon
fellépő palástnyomási feszültségeket összegezve, az erő-elmozdulás diagram egy
érvényes pontjához jutok.
Az 1. pontban felvett csapvégi benyomódási értéket lépésközönként módosítva a
kapcsolat teljes erő-elmozdulás diagramja adódik.

3.33. ábra Egyszernyírt nemszimmetrikus kapcsolati kialakítás
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3.4.1.2. Csap megfolyási tönkremenetel: d, ill. e jelű tönkremeneteli mechanizmus
Nemszimmetrikus geometriai kialakítás esetén könnyen előállítható olyan eset, amikor a nem
szimmetrikus nyomatéki ábrának köszönhetően valamelyik faelemben megfolyik a csap.
Hasonlóan a szimmetrikus, egyszernyírt kapcsolatokhoz a nemszimmetrikus kapcsolatok
vizsgálatához is paraméteres analízist hajtottam végre. Vizsgáltam a faelemek szélességi
méretének a rostirány és erőirány viszonyának valamint a csap átmérőjének a hatását.
A nem szimmetrikus egyszernyírt kapcsolatokra kidolgozott iterációt az alábbi példán
keresztül mutatom be: t1 = 30mm, t2 = 80mm, d = 20mm, fh,d =26,3 N/mm2,
Myd=362666Nmm, α1 = 0°, α2 = 0°.
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3.34. ábra Erő-elmozdulás diagram nem szimmetrikus geometria esetében
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F

II.

F

III.

F

Palástnyomási
feszültségeloszlás

F

F

F
F

F

F

Csapra működő
hajlítónyomaték

F
Mmax = 196350 Nmm

F
Mmax = 293100 Nmm

F
Mmax = 327500 Nmm

3.35. ábra Feszültségeloszlás és nyomatékábra nem szimmetrikus geometria esetében
A bemutatott példában a maximális nyomaték az első faelemben a nyírási síkhoz közel lép fel,
így a d jelű tönkremeneteli mód alakult ki. A Johansen-egyenletek is a d jelű tönkremenetelt
igazolják, az így számított tönkremenetel értéke: Rd4 = 13232N. Az iterációs eljárással kapott
teherbírás mintegy 10%-kal nagyobb a Johansen-egyenlet által mutatottnál, ugyanakkor ha a
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kapcsolatot tönkrementnek tekintjük attól a ponttól kezdve, amikor a maximális nyomaték
(3.35. ábra) elérte az Myd-t, ennél valamivel kisebb Rd4 = 13313N-os teherbíráshoz jutunk,
amely közelebb áll a szabványos EC5 [2] szerint számítotthoz. Az iterációs eljárással mutatott
többlet teherbírás a csap által felvett többlet nyomatéknak köszönhető. Ez a többletnyomaték
abból származik, hogy az EC5 [2] szerinti folyáskor, a csap teljes keresztmetszete még nincs
képlékeny álapotban.
A kapcsolat iterációs eljárással számított kezdeti megcsúszási merevsége: 4592 N/mm. Ez az
érték a t1=t2=30 mm és a t1=t2=80 mm karakterisztikájú szimmetrikus kialakítású
kapcsolatnál kapott merevségi értékek közé esik. A 3.36. ábrán bemutatott néhány eset
különböző t1/t2 arányok esetén mutatja az erő-elmozdulás diagram változását.
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3.36. ábra Erő elmozdulás diagram t1 és t2 különböző arányai esetén (α1 = α2 = 0°)
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3.8. táblázat Megcsúszási merevség értékek t1 és t2 különböző arányai esetén
A megcsúszási merevség 3.2. táblázatban szereplő értéke nem veszi figyelembe a kapcsolat
nem szimmetrikus elrendezését. A (3.11) képlet utal arra az esetre, amikor az összekapcsolt
elemek különböző sűrűségűek, de ez eltérő faelem méretek és eltérő rostirány esetén sem
vehető figyelembe. Ugyanakkor a (3.11) képlet jelzi, hogy ha a csap különböző típusú
faelemeket köt össze a merevség számítására a geometriai középet írja elő a szabvány.
0-0
α1 [mm]
α2 [mm]
Megcsúszási 2064
merevség

0-30

0-60

0-90

1686 1248 1183

30-90 60-90 30-30
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1440
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3.9 táblázat Megcsúszási merevségi értékek α1 és α2 különböző arányai esetén
A 3.37.ábra és a 3.9 táblázat a rostirány változásának hatását mutatja α1 és α2 különböző
értékei esetén. Az iterációs eljárással számított diagrammok bizonyítotják, hogy a különböző
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vastagságú elemek befolyásolják a megcsúszási merevséget, emellett az összekapcsolt
faelemekben az erőirány és rostirány által bezárt szögek eltérő értékeinek a figyelembevétele
is indokolt.
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3.37. ábra Erő-elmozdulás diagram α1 és α2 különböző arányai esetén (t1 = t2 = 30 mm)
3.4.2. A megcsúszási merevség közelítő számítása lineáris feszültségeloszlások
figyelembevételével

A 3.38. ábra egy feltételezett feszültségeloszlást mutat a terhelés kezdeti szakaszában, eltérő
szélességű faelemek esetén. A nyírási síkban fellépő feszültségeket σp1, illetve σp2-vel
jelölöm. A faelem szélén fellépő palástnyomási feszültségeket (σ'p1 , σ'p2 ) a nyírási síkban
fellépő feszültség értékekből származtatom, oly módon, hogy a-val jelölöm az egységnyi
benyomódás-növekményhez tartozó palástnyomási feszültség növekményt. Ezek alapján a
palástnyomási feszültségek a faelem végein:

σ ′p1 = σ p1 − t1 ⋅ a

(3.25)

σ ′p 2 = σ p 2 − t 2 ⋅ a

(3.26)

3.38. ábra Feltételezett feszültségeloszlás nemszimmetrikus geometria esetén
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A (3.25) és (3.26) egyenletek természetesen csak akkor igazak, ha a két faelem erőbenyomódás viselkedése megegyezik, és feltételezzük, hogy a csap csak elfordul és nem
hajlik meg. A terhelés kezdeti szakaszában a kezdeti megcsúszási merevség számításához ez a
feltételezés megfelelő. Mivel a nyírási sík mindkét oldalán a kapcsolatra működő erő hat,
ezért felírhatóak a (3.26), ill. (3.27) egyensúlyi egyenletek.

t12 ⋅ a 
(σ p1 − t1 ⋅ a) ⋅ t1 +
⋅d = F
2 


(3.27)


t 22 ⋅ a 
(σ p 2 − t 2 ⋅ a) ⋅ t 2 +
⋅d = F
2 


(3.28)

Mindkét oldalról felírva a nyomatékot a nyírási síkra a (3.29) egyenlet adódik.


t12 t13 ⋅ a 
t 22 t 23 ⋅ a 
(σ p1 − t1 ⋅ a) ⋅ +
 ⋅ d = − (σ p 2 − t 2 ⋅ a) ⋅ +
⋅d
2
6 
2
6 



(3.29)

Megoldva (3.27), (3.28), (3.29) egyenletrendszert a-ra, σp1-re, σp2-re, az alábbi megoldáshoz
jutunk:

σ p1 =

σ p2 =

(

F ⋅ 4 ⋅ t12 − t1 ⋅ t 2 + t 22

)

(3.30)

d ⋅ t1 ⋅ (t12 − ⋅t1 ⋅ t 2 + t 22 )

(

F ⋅ 4 ⋅ t 22 − t1 ⋅ t 2 + t 22
d

⋅ t 2 ⋅ (t12

− ⋅t1 ⋅ t 2 +

)

(3.31)

t 22 )

Figyelembe véve a megegyező rostirányokat a kapcsolat megcsúszása a nyírási síkokban ható
palástnyomási feszültségekből számítható (3.32).
u=

σ p1
z

+

σ p2

(3.32)

z

Behelyettesítve (3.30)-at és (3.31)-et, (3.32)-be, a kapcsolat megcsúszása:

u=

(

)

(

)

F ⋅ 4 ⋅ t12 − t1 ⋅ t 2 + t 22
F ⋅ 4 ⋅ t 22 − t1 ⋅ t 2 + t 22
+
z ⋅ d ⋅ t1 ⋅ (t12 − ⋅t1 ⋅ t 2 + t 22 ) z ⋅ d ⋅ t 2 ⋅ (t12 − ⋅t1 ⋅ t 2 + t 22 )
(3.33)

Kser megcsúszási merevség értéke a kapcsolati erő és a nyírási síkban fellépő megcsúszás
hányadosa:

K ser =

(

F z ⋅ d ⋅ h1 ⋅ h2 ⋅ h12 − h1h2 + h22
=
u
3h12 h2 + 3h1 h22 + h13 + h23

)

(3.34)
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Abban az esetben, ha az összekapcsolt faelemek rostiránya eltérő, módosítanunk kell a (3.26)
egyenletet σp2’ számításához. Az eltérő benyomódási merevségek miatt a palástnyomási
feszültség változás a csap mentén nem lesz azonos a két faanyagban. Figyelembe véve z1 és z2
benyomódási merevségeket az 1-es, illetve 2-es faelemekben a (3.25) egyenlet az alábbi
módon módosul:

σ ′p 2 = σ p 2 − t 2 ⋅ a ⋅ β
β=

(3.35)

z2
z1

(3.36)

A (3.27), (3.28), (3.29) egyenletekhez hasonlóan felírva a függőleges vetületi valamint
nyomatéki egyensúlyt, majd a (3.32) képlettel számítva a megcsúszást a nyírási síkban a
megcsúszási merevség az alábbi módon változik:

K ser =

(

)

z1 ⋅ z 2 ⋅ d ⋅ t1 ⋅ t 2 ⋅ t12 − t1t 2 + t 22
F
=
u 4 z 2 t12 t 2 − z 2 t1t 22 + z 2 t 23 + 4 z1t1t 22 − z1t12 t 2 + z1t13

(3.37)

Amennyiben csak a rostirány eltérősége okozza a szimmetria hiányát (t1 = t2), a (3.37)
kifejezés jelentősen egyszerűsödik:

K ser =

z1 ⋅ z 2 ⋅ d ⋅ t
4 z 2 + 4 z1

(3.38)

A (3.34), (3.37), (3.38) kifejezések a megcsúszási merevségnek csak a kezdeti értékét adják
meg. Pontosabb erő megcsúszás diagram számításához szükség van az iterációs eljárás
használatára. A közelítő eljárás pontosságát a 3.10. táblázat mutatja be.
3.4.3. A megcsúszási merevség számítása végeselemes módszerrel

Hasonlóan a szimmetrikus egyszernyírt esetekhez a felhasznált végeselemes modelleket
háromszög és téglalap alapú 3D hasáb elemek alkotják (3.39.ábra). Az erőátadódás és a csap
benyomódásának modellezésére az erő-benyomódás karakterisztikának megfelelően kalibrált
kontakt elemeket alkalmazok.

3.39. ábra Nemszimmetrikus egyszernyírt kapcsolat végeselemes modellje
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A 3.40.a. ábra a t1=30mm t2=80mm, d=20mm esethez tartozó erőirányú elmozdulást
szemlélteti az első teherlépcsőben (F=50N). A 3.40.b. ábra a csap deformációját mutatja. Jól
látható, hogy a csap elmozdulása nemszimmetrikus a nyírási síkra, azaz a nyírási sík valóban
nem nyomatékmentes ebben az esetben.

3.40. ábra a, a kapcsolat erő irányú elmozdulása

b, a csap deformációja

A 3.10. táblázat néhány kapcsolati konfiguráció eredményeinek összehasonlítását tartalmazza.
Megfigyelhető, hogy a végeselemes számítás eredményei jól tükrözik az iterációs eljárással
számított eredményeket. A táblázat 6. oszlopában feltüntettem egy a geometriai középpel
számított kapcsolati merevséget. Az Eurocode 5 [2] (3.11) képlete szerint két különböző
viselkedésű elem közös merevsége a geometria közép segítségével számítható. Habár a
táblázatban látható esetekre az Eurocode 5 [2] nem ad eltérő eredményt a két faelemre,
felhasználva a szimmetrikus kialakítás esetén meghatározott Kser értékeket, a geometria közép
számításának ilyen módon már van értelme. Az első sorban lévő kapcsolatnál mindez azt
jelenti, hogy a merevséget a t1=t2=30mm illetve a t1=t2=80mm-es kapcsolatokból számolom.
Kapcsolat

t1=30mm, t2=80mm
α1=0°, α2=0°
t1=30mm, t2=60mm
α1=0°, α2=0°
t1=50mm, t2=80mm
α1=0°, α2=0°
t1=30mm, t2=30mm
α1=0°, α2=30°
t1=30mm, t2=30mm
α1=0°, α2=60°
t1=30mm, t2=30mm
α1=0°, α2=90°
t1=30mm, t2=30mm
α1=30°, α2=90°
t1=30mm, t2=30mm
α1=60°, α2=90°

Kser EC5
[N/mm]

Iteráció
eltérése
VEM-től

Kser
Képlet
[N/mm]

Kser
iteráció
[N/mm]

Kser VEM
[N/mm]

K1 ⋅ K 2

6956

4824

4592

4799

[N/mm]
3346

6956

3640

3579

3540

2923

1,1%

6956

4871

4649

4756

4289

2,3%

6956

1683

1686

1829

1723

8,5%

6956

1242

1248

1330

1361

6,6%

6956

1098

1183

1208

1248

2,1%

6956

984

1051

968

1043

7,9%

6956

814

819

744

823

9,1%

Kser

3.10. táblázat Nem szimmetrikus egyszernyírt kapcsolatok merevségi értékei
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4,5%

A 3.10. táblázat utolsó oszlopában a geometriai középpel számított teherbírás található.
Azonos faelem szélességi méretek, de a rostirányok nem szimmetrikus kialakítása esetén a
geometria középpel számított érték maximum 10%-os eltérést mutat a nemszimmetrikus
módszerrel számítotthoz képest, tehát ezeknél az eseteknél jól alkalmazható ez a közelítés.
Abban az esetben azonban, ha a nem szimmetrikus kialakítást a jelentősen eltérő faelem
szélességi méretek okozzák, a geometria középpel számított merevségi értékben akár 40%-os
eltérés is tapasztalható az iterációs eljáráshoz és a végeselemes vizsgálathoz képest.
3.4.4. Összegzés

A 3. fejezet 3.2, illetve 3.3 alfejezetében egyszernyírt fa-fa típusú kapcsolatokat vizsgáltam az
erő-megcsúszás viselkedés szempontjából. Vizsgálataimat egy önállóan kidolgozott
numerikus iterációs módszerrel valamint végeselemes analízissel végeztem. Az iterációs
eljárás alapját a 2. fejezetben bemutatott csapokra vonatkozó erő-benyomódás viselkedés
képezi. A megcsúszás és a palástnyomási feszültségeloszlás meghatározásához a csap
deformálódott alakját vettem figyelembe. A kapcsolatra működő erőhöz tartozó egyensúlyi
állapotot a csap faanyagba történő benyomódásának fokozatos közelítésével határozom meg.
A végeselemes vizsgálatot térbeli modellel végeztem. Kutatásom során a csapátmérő, a
rostirány és az erőirány viszonyait valamint a faelem szélességi méretének hatását vizsgáltam,
és azt kaptam, hogy nem túl karcsú kapcsolóelemek esetén a megcsúszási merevség értékét a
faelemek mérete is befolyásolja valamint a rostirány és erőirány viszonya is kihatással van a
kapcsolat megcsúszási viselkedésére.
Eredményeimet összehasonlítottam az Eurocode 5 [2]-ben található Kser megcsúszási
merevség értékekkel. A bemutatott vizsgálataim eredményeit a 2.tézis foglalja össze:

2. Tézis
Iterációs eljárást dolgoztam ki egyszernyírt fa-fa típusú csavaros kapcsolatok erő-megcsúszás
viselkedésének meghatározására, amely figyelembe veszi a faelem sűrűségét, geometriai
méreteit, az alkalmazott csavar átmérőjét és anyagminőségét, a terhelés irányát és a
tönkremenetel módját. Az iterációs eljárás pontosságát végeselemes számításokkal igazoltam.
a, Megmutattam, hogy amennyiben a kapcsolóelem nem „túl karcsú” (faelem
vastagság/átmérő < 10), akkor a kapcsolati megcsúszási merevség kezdeti értékét valamint a
teljes erő-megcsúszás karakterisztikát a faelemek szélességi mérete is befolyásolja, nagyobb
faelem szélességhez nagyobb merevség tartozik.
b, Megmutattam, hogy a rostiránytól függő különböző erő-benyomódás összefüggések miatt
az egyszernyírt kapcsolatok teljes megcsúszási viselkedését - így a kezdeti megcsúszási
merevséget is - jelentősen befolyásolja az erő és a rostirány viszonya: a rostirányú merevség
hozzávetőleg háromszorosa a rostra merőleges értéknek.
c, Levezettem egy összefüggést, amely a csapban lejátszódó kezdeti deformáció közelítő
felvételén alapszik és egyszerűen használható egyszernyírt fa-fa kapcsolatok kezdeti
megcsúszási merevségének közelítő meghatározására. Az összefüggés pontosságát az
iterációs eljárással és végeselemes számításokkal is igazoltam.
Kapcsolódó publikációk: [S1].
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3.5 KÉTSZERNYÍRT KAPCSOLATOK MEGCSÚSZÁSA

Kétszernyírt kapcsolatok esetén a kapcsolóelem két nyírási síkon halad keresztül. Ezek a
kapcsolatok az Eurocode 5 [2] szerint mindig szimmetrikusak. A külső faelemeket 1-essel a
belsőt 2-essel jelöljük (3.41. ábra).

3.41. ábra Kétszernyírt kapcsolat kialakítása
3.5.1. A megcsúszási merevség számítása iterációs eljárással

Kétszernyírt fa-fa típusú csapos kapcsolatoknak négyféle tönkremeneteli módja lehetséges az
Eurocode 5 szerint. (3.4 ábra, (3.7)-(3.10) egyenletek) Hasonlóan az egyszernyírt esethez, a
faanyag palástnyomási tönkremenetele és a csap folyása vezethet a teherbírás kimerüléséhez.
Mind a négy esetben a tönkremenetel szimmetrikus, így a csap deformációi is a szimmetria
szabályai szerint játszódnak le. Az iterációs eljárás használatához meg kell vizsgálni, milyen
feltételek kell hogy teljesüljenek egy ilyen esetben.
-

-

A csapra működő nyomatéknak tükröznie kell a csap görbületét, tehát a csap szélső
szálainak képlékenyedése előtt a κ = M/EI összefüggés, utána a 3.24. ábrán bemutatott
nemlineáris nyomaték-görbület vehető számításba.
A szélső faelemekben keletkező palástnyomási feszültségek eredőjének valamint a
középső faelemben keletkező palástnyomási feszültségek eredőjének meg kell
egyezniük a kapcsolatra működő erővel. A szimmetriát kihasználva egy szélső faelem
palástnyomási feszültségeinek eredője, éppen a kapcsolatra működő erő felét adja.
Ugyancsak a szimmetriát kihasználva igaz, hogy a kapcsolat középső pontján (a belső
faelem középső pontja) a csap elfordulása éppen nulla kell hogy legyen, a görbülete
viszont nem nulla, mivel nyomaték terheli.

Ezek alapján az iterációs eljárás lépései a következők:
1.
2.
3.a
3.b

Egy kezdeti benyomódási értéket veszek fel a csap szélén (en+1), ehhez fogom keresni
az egyensúlyi állapotot
Feltételezek egy φ elfordulást a csap végén (φn+1 3.42. ábra).
dx
Benyomódás számítása az n pontban: en = en+1 − φ n +1 ⋅
(3.39.a)
2
Palástnyomási feszültség számítása az n pontban. σn = f(en)
(3.39.b)
A feszültség érték a benyomódás-feszültség diagramból nyerhető.
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3.c

3.d

Nyomaték számítása az n pontban. Az egyes szakaszokon állandó feszültséget
dx dx
(3.39.c)
feltételezve M n = σ n ⋅ d ⋅ ⋅
2 4
Görbület számítása az n pontban. Amennyiben a nyomaték hatására a csap
keresztmetszetének minden pontja a lineáris feszültségek tartományában marad, a
görbületi érték egyszerűen az M/EI hányadossal nyerhető. Feltételezve, hogy a csap
megfolyhat a tönkremenetel előtt, a görbületi érték teljesen általános esetben, a csap
M-κ görbéjéből nyerhető (3.24. ábra)

3.42. ábra Numerikus iterációs eljárás

4.a
4.b

dx
(3.39.d)
2
Az eljárás során a csap szélétől folyamatosan haladok a nyírási sík felé. Egy közbenső
tetszőleges i pont esetében a jellemzők az alábbi módon számíthatóak:
Benyomódás: ei = ei +1 − φi +1 ⋅ dx
(3.40.a)
Palástnyomási feszültség: σi = f(ei)
(3.40.b)

4.c

Nyomaték: M i = ∑ σ j ⋅ d ⋅ dx ⋅ ( j − i ) ⋅ dx

3.e
4.

Elfordulás számítása az n pontban φ n = φ n+1 − κ n ⋅

i +1

(3.40.c)

j=n

4.d
4.e

Görbület: κi = f(Mi)
Elfordulás φi = φi +1 − κ i ⋅ dx

5.

Az utolsó szakasz jellemzői alapján számíthatók a nyírási sík jellemzői, amely dx/2
távolságra van az 1. ponttól. A nyírási síkban fellépő elfordulás a csap közbenső
faelemben lévő szakaszán a kezdeti elfordulást jelenti. Szükség van továbbá a
palástnyomási feszültségek eredőjére, amely éppen a kapcsolati erő fele.
Felvéve egy benyomódási értéket, a közbenső faelem szélső pontjában a közbenső
faelem dx részekre osztásával a 4. pontban bemutatott módon haladok a csap középső
pontja a kapcsolat közepe felé.
Elérve a csap középső pontját, a közbenső faelem palástnyomási feszültségeloszlását
összegezve a kapcsolat közepéig az eredő erő meg kell hogy egyezzen a szélső
faelemben lévő feszültségek eredőjével. Visszatérve a 6-os ponthoz a közbenső faelem
kezdeti benyomódását addig változtatatom, amíg a vetületi egyensúly nem teljesül,
vagyis a szélső faelem és a közbenső faelem felére működő palástnyomási
feszültségek nem adnak ugyanakkora nagyságú, ellentétes irányú eredőt.

6.
7.

(3.40.d)
(3.40.e)
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8.

9.

Amennyiben a függőleges vetületi egyensúly teljesül, meg kell vizsgálni a középső
pont elfordulását. Visszatérve a 2-es ponthoz, a kezdeti elfordulási értéket addig
változtatom, amíg a 7-es pontban a középső keresztmetszet elfordulása nulla nem lesz.
Így a kezdeti csapelfordulás valamint a közbenső faelem szélén lévő csapbenyomódást
iterálva egy egyensúlyi állapothoz jutok. Összegezve a benyomódásokat a nyírási sík
két oldalán, az erő-megcsúszás diagram egy érvényes pontja adódik
Az 1. pontban felvett csapvégi benyomódási értéket lépésközönként módosítva a
kapcsolat teljes erő-elmozdulás diagramja adódik.

3.5.1.1. Palástnyomási tönkremenetel: g, ill. h jelű tönkremeneteli mechanizmus
A 3.43.a ábrán látható egyszernyírt és a 3.43.b ábrán látható kétszernyírt kapcsolatban az egy
darab nyírási síkra jutó erő nagysága megegyezik abban az esetben, ha a kapcsolatokra jutó
teljes erő is ugyanaz. A kapcsolat geometriai paramétereit úgy választottam, hogy a nem túl
karcsú csap miatt mindenképpen palástnyomási tönkremenetel következzen be (t1=t2=20mm,
d=20mm). A 3.44. ábrán az erő megcsúszás diagrammokat valamint a kétszernyírt kialakítás
egy-egy pontjának feszültség és a csapra jutó nyomatékábráját ábrázolom. Megfigyelhető,
hogy amíg az egy nyírási síkra jutó erő megegyezik, a kétszernyírt kialakítás egy nyírási
síkjára vonatkozó megcsúszási merevsége több, mint háromszorosa az egyszernyírt értékhez
képest: Kser,1ny= 1376N/mm, Kser,2ny=5358 N/mm.

a

b

3.43. ábra a, Egyszernyírt kialakítás b, Kétszernyírt kialakítás
12000
10000

Erő [N]

8000
Kétszernyírt
6000

Egyszernyírt

4000
2000
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Elm ozdulás [m m ]

3.44. ábra Egyszer- illetve kétszernyírt kialakítás erő-megcsúszás diagramja
c, ill.g tönkremeneteli mechanizmus
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A 3.44. ábrán látható diagram azt szemlélteti, hogy kétszernyírt esetben a megcsúszási
merevség lényegesen nagyobb. A szélső faelembe történő benyomódás végig a húzóerővel
ellentétes oldalon következett be (3.45.b), szemben az egyszernyírt esettel, ahol a faelem
végén a csap az erő oldalán nyomódott be a faelembe (3.45.a).
3.5.1.2. Csap folyási tönkremenetel: j, ill. k jelű tönkremeneteli mechanizmus
Csap folyási tönkremenetele esetén az alábbi geometriai paraméterekkel készített kapcsolati
kialakítást vizsgálom: t1=t2=30mm, d=20mm. A Johansen-egyenletek alapján a mértékadó
tönkremeneteli mód a (j) jelű, azaz a csap folyásához tartozó. Az egyszer és kétszernyírt eset
összehasonlítását a 3.45 ábrán szemléltetem. Hasonlóan a palástnyomási tönkremenetelhez
tartozó esetekhez, az egy darab nyírási síkra jutó merevség lényegesen nagyobb a
kétszernyírt kialakítás esetén, több mint háromszor akkora: Kser,1ny= 2075N/mm, Kser,2ny=7450
N/mm.
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3.45. ábra Egyszer-, illetve kétszernyírt kialakítás erő-megcsúszás diagramja
c, ill.j tönkremeneteli mechanizmus
Vizsgáljuk meg a csap átmérőjének hatását. Amíg az egyszernyírt esetben egyértelműen az
tapasztalható, hogy a csap átmérője lineáris arányban áll a merevséggel, kétszernyírt esetben
ez a tulajdonság nem jellemző. A kapcsolat középpontjában a csap elfordulásának nullának
kell lennie, a csap hajlítómerevsége már kis erőnél, kezdeti merevség esetén is, jelentős
befolyással bír. A 3.46. ábrán 3 különböző csapátmérő esetét vizsgálom (d1=8mm, d2=12mm,
d3=20mm). Mindhárom esetben a j jelű törési mechanizmus a mértékadó, ugyanakkor a csap
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átmérőjének növelésével az egy nyírási síkra jutó merevség az átmérő mintegy másfeledik
hatványával arányosan növekszik.
18000
16000
14000

Erő [N]

12000
d=8mm

10000

d=12mm

8000

d=20mm
6000
4000
2000
0
0

1

2

3

4

5

Elm ozdulás [m m ]

3.46. ábra Csapátmérő hatása a kapcsolati merevségre kétszernyírt kialakítás esetén
A 3.47. ábrán a faelemek szélességi méretének hatását vizsgálom. Egyszernyírt esetben nem
túl nagy szélességi méret esetén a faelem szélességének növelésével a merevség arányosan
növekszik. Kétszernyírt esetben teljesen ellentétes viselkedésmód tapasztalható (3.42. ábra).
Kis faelem szélességi méret esetén a szélesség növelésével a merevség elhanyagolhatóan
csökken, egy értéken túl a merevség nem függvénye a faelemek szélességének. Ennek a
jelenségnek az oka a kétszernyírt kialakítás szimmetriája. Összehasonlítva két különböző
szélességű faelemet, ugyanakkora erő esetén, a szélesebb esetében a palástnyomási
feszültségeloszlás nagyobb területen oszlik meg, így fajlagosan kisebb lesz ugyan a
feszültség, de az eredőik karja nagyobb lesz a kétszernyírt esetben.
8000
7000

Erő [N]

6000
5000

h=30mm
t=30mm
h=50mm
t=50mm

4000

h=70mm
t=70mm
h=100mm
t=100mm

3000
2000
1000
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Elmozdulás [mm]

3.47. ábra A faelemek szélességének hatása a kapcsolati merevségre kétszernyírt kialakítás esetén
A 3.48. ábrán különböző rostirány és erőirány viszonyok esetén vizsgálom kétszernyírt
kapcsolatok erő-megcsúszás diagramját. Hasonlóan az egyszernyírt kialakításhoz, legnagyobb
merevség rostirányban tapasztalható. Rostirányra merőleges terhelésnél a kapcsolat
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megcsúszási merevsége akár kétszer-háromszor kisebb is lehet. Ennek oka, a csap
benyomódási merevségének nagy eltérése rostirányban és rostra merőlegesen.
7000

6000
5000

Erő [N]

0°
4000

30°
60°

3000

90°

2000
1000
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Elmozdulás [mm]

3.48. ábra A rostirány hatása a kapcsolati merevségre kétszernyírt kialakítás esetén
3.5.2. A megcsúszási merevség közelítő számítása lineáris feszültségeloszlások
figyelembevételével

Egyszernyírt esethez hasonlóan Kser értékét kis erőre kialakuló palástnyomási feszültségábrák
segítségével határozom meg kétszernyírt esetben is. Egyszernyírt esetben feltételezni lehetett,
hogy kis palástnyomási feszültségek hatására a csapra működő nyomatékok kicsik, ezért a
csap csak elfordul, így a görbület elhanyagolható.

F

F

a

b

3.49. ábra Feltételezett csapgörbület és palástnyomási feszültségeloszlás kis erő mellett
kétszernyírt esetben: a, nem vált előjelet a palástnyomás, b, előjelet váltó palástnyomás
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Ezzel szemben kétszernyírt esetben, a szimmetria miatt a kapcsolat közepére jellemző nulla
elfordulás miatt a csap meggörbült alakját figyelembe kell venni. A 3.49. ábra a csap
feltételezett alakját és a hozzá tartozó palástnyomási feszültségeloszlást szemlélteti kis
kapcsolati erő esetén. A 3.49.a ábrán látható módon a csap görbülete a faelem szélétől a
közepe felé haladva folyamatosan növekszik és a nyomatéki ábra végig a csap felső felén
okoz húzást. Nagyobb erő mellett, amint a szélső faelemben a palástnyomási feszültség
előjelet vált, a faelem szélén a csap alul lesz húzott 3.49.b ábra.
Figyelembe véve a benyomódás-palástnyomás összefüggés kezdeti lineáris szakaszát,
valamint a csap elfordulás változását állandónak tekintve, a palástnyomási feszültségek:
 φ1 + φ 2
 2

σ 'p1 = σ p1 − 

σ 'p 2 = σ p 2 −
ahol

φ1 t 2
2

⋅

2


 ⋅ t1 ⋅ z1


(3.41)
(3.42)

⋅ z2

a palástnyomási merevség a szélső faelemben,
a palástnyomási merevség a közbenső faelemben,
a palástnyomási feszültség a szélső faelemben a nyírási síknál,
a palástnyomási feszültség a közbenső faelemben a nyírási síknál,
a palástnyomási feszültség a szélső faelemben a csap végén,
a palástnyomási feszültség a közbenső faelemben a kapcsolat geometriai
középpontjában,
a csap elfordulása a nyírási síkban,
a csap elfordulása a faelem szélén.

z1
z2

σp1
σp2
σ’p1
σ’p2
φ1
φ2

A faelemekre működő palástnyomási feszültségek és erők egyensúlyát felírva a (3.43) és a
(3.44) összefüggésekhez jutunk:
t1 
 '
'
σ p1 ⋅ t1 + σ p1 − σ p1 ⋅ 2  ⋅ d = F



(3.43)

t2 
 ' t2
'
σ p 2 ⋅ 2 + σ p 2 − σ p 2 ⋅ 4  ⋅ d = F



(3.44)

(

)

(

)

A 3.45. és 3.46. egyenletek a feltételezett palástnyomás eloszlás alapján számított
nyomatékokat adják meg a nyírási síkban és a középső faelem közepén.
M 1 = σ 'p1 ⋅

t12
t2
+ σ p1 − σ 'p1 ⋅ 1
2
6

(

)

(3.45)

t 
t 
t2
t2
t
t
M 2 = σ 'p1 ⋅ t1 ⋅  2 + 1  + σ p1 − σ 'p1 ⋅ t1 ⋅  2 + 1  − σ 'p 2 ⋅ 2 − σ p 2 − σ 'p 2 ⋅ 2
8
12
 2 2
 2 3

(

)

(

)

(3.46)

Az egyenletrendszer megoldásához szükség van φ1 és φ2 felírására. A kis elmozdulások elve
alapján az elfordulások felírásához a nyomatéki ábrák területére van szükség. A szélső
faelemben ez egy másodfokú és egy harmadfokú parabola összege, a közbenső elemben egy
téglalap, két háromszög, egy másodfokú és egy harmadfokú parabola összege. A szélső
faelemben lévő nyomatéki ábrát egy háromszöggel, a középső faelem nyomatéki ábráját egy
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háromszög és egy téglalap összegével közelítem. A nyomatéki ábra pontosabb figyelembe
vétele azért sem indokolt, mert a feszültségi ábrák lineáris feltételezése is közelítés. Ezek
alapján:
t2
t
+ (M 2 − M 1 ) ⋅ 2
2
4
φ1 =
E⋅I
t
M1 ⋅ 1
2
φ 2 = φ1 +
E⋅I
M1 ⋅

(3.47)
(3.48)

Az egyenletrendszert megoldva adódik σp1 és σp2. A kapcsolat kezdeti megcsúszási
merevsége:
K ser =

F

σ p1
z1

+

(3.49)

σ p2
z2

Látható, hogy kétszernyírt esetben a kezdeti megcsúszást 5 paraméter is befolyásolja:
- a két faelem beágyazási merevsége (z1, z2),
- a faelemek szélessége (t1, t2),
- csap hajlító merevsége (EI).
Az összefüggés egyszerűsödik, ha a szélső és közbenső faelemek rostiránya megegyezik
(z1=z2) és a különböző irányba elmozduló faelemek összes szélessége is azonos (t2=2t1).
K ser =

(

1 z ⋅ d ⋅ t − 480 ⋅ EI ⋅ d ⋅ t 4 ⋅ z + d 2 ⋅ t 8 ⋅ z 2 + 2304 ⋅ EI 2
⋅
3
1152 ⋅ EI 2 + 312 ⋅ EI ⋅ d ⋅ t 4 ⋅ z + 11 ⋅ d 2 ⋅ t 8 ⋅ z 2

)

(3.50)

3.5.3. A megcsúszási merevség számítása végeselemes módszerrel

A kétszernyírt fa-fa kapcsolatok számításához készített végeselemes modell sok hasonlóságot
mutat az egyszernyírt kapcsolatoknál bemutatotthoz. A kétszernyírt kialakítású kapcsolatok
szimmetrikusak, ezért a modell csak a kapcsolat felét tartalmazza (3.50. ábra). Paraméteres
analízissel ennél a kapcsolattípusnál is a csapátmérőt, a faelemek szélességét és a rostirányt
vizsgáltam. Mivel csak a kapcsolat felét modellezem, a szimmetriatengelyben
kényszerfeltételeket kellett beiktatni. A 3.48. ábrán látható modellnél a hátsó faelem hátsó
lapját z irányban megtámasztottam, a kapcsolat szimmetriatengelyében a csap
hajlítónyomatékkal terhelt, ugyanakkor elfordulása nulla kell hogy legyen, így a faelem hátsó
lapjánál a csapot elfordulás ellen is megtámasztottam.
A 3.51. ábrán a t1=30mm, t2=60mm, d=12mm paraméterű kétszernyírt kapcsolat végeselemes
módszerrel számított, valamint az iterációval számolt erő-megcsúszás diagramját ábrázolom.
Hasonlóan az egyszernyírt esethez a végeselemes vizsgálatok eredményei kis eltérést
mutatnak az iterációhoz képest, ugyanakkor a görbék lefutása a terhelés kezdeti szakaszán
nagyon hasonló. A végeselemes számítás 10%-kal nagyobb merevséget mutat.
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szimmetria tengely

3.50. ábra Kétszernyírt fa-fa kapcsolat végeselemes modellje
és nagyított x irányú elmozdulás ábrája
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3.51. ábra Erő-megcsúszás diagram összehasonlítása az
iterációs eljárással és végeselemes módszerrel kalkulálva
A 3.11. táblázat kétszernyírt kapcsolatok az eddigiekben bemutatott négyféle módszerrel
meghatározott kezdeti megcsúszási merevségi értékeit tartalmazza. A táblázat soraiban tízféle
különböző geometriai kialakítást vizsgálok. A kapcsolatok paramétereit úgy vettem fel, hogy
megfelelően tükrözzék a csap átmérőjének, a faelem szélességének valamint a rostirány
hatását a kapcsolat kezdeti merevségére gyakorolt hatását.
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Kapcsolati merevség (Kser) [N/mm]
Kapcsolat
t1=t2=20mm,
d=20mm, α1=α2=0°
t1=t2=30mm, d=8mm,
α1=α2=0°
t1=t2=30mm,
d=12mm, α1=α2=0°
t1=t2=30mm,
d=20mm, α1=α2=0°
t1=t2=50mm,
d=12mm, α1=α2=0°
t1=t2=70mm,
d=12mm, α1=α2=0°
t1=t2=100mm,
d=12mm, α1=α2=0°
t1=t2=30mm,
d=12mm, α1=α2=30°
t1=t2=30mm,
d=12mm, α1=α2=60°
t1=t2=30mm,
d=12mm, α1=α2=90°

EC5 [2]

Iteráció

Képlet
szerint

VEM

Iteráció
eltérése
VEM-től

6956

5358

7021

5797

8,2%

2783

1586

271

1703

7,4%

4174

3477

3582

3619

4,1%

6956

7450

9513

7860

5,5%

4174

3023

2283

2920

3,4%

4174

3001

3864

2875

4,2%

4174

3205

1701

2987

6,8%

4174

2821

2989

2584

8,4%

4174

1933

2188

1832

5,2%

4174

1658

1920

1540

7,1%

3.11. táblázat Kétszernyírt kapcsolatok merevségi értékei
3.5.4. Eredmények értékelése

3.5.4.1. A vizsgálati módszerek eredményeinek összehasonlítása
Az Eurocode 5 [2] számítási eljárása szerint a megcsúszási merevség különböző geometria
esetén is azonosra adódik, ha a csapátmérő megegyezik. Ez magyarázza a 3.11. táblázat
második oszlopában található azonos értékeket.
A táblázat adataiból jól látszik, hogy a végeselemes vizsgálat igazolja azokat a
megállapításokat, amelyek a rostirány, a faelemek szélessége valamint a csapátmérőkre
vonatkoznak: kétszernyírt kapcsolatok merevsége az alkalmazott csapátmérőnek nem lineáris
függvénye; a végeselemes vizsgálat azt mutatja, hogy a merevség átlagosan a csapátmérő
másfeledik hatványával arányos; a faelem szélességi mérete kis t/d (faelem szélesség/csavar
átmérő) arányoknál, az egyszernyírt kapcsolatokkal ellentétben fordítottan arányos a
merevséggel. Egy bizonyos t/d értéken túl a faelem szélessége nem befolyásolja a
megcsúszási merevséget. A végeselemes vizsgálat is alátámasztotta, hogy a rostirány és az
erőirány által bezárt szög növelésével a megcsúszási merevség csökken.
A képlet szerinti számítás nem alkalmazható azokban az esetekben, ahol a csavar hajlítási
deformációja nagy. Ez a megállapítás nem meglepő annak tükrében, hogy a közelítő eljárás
során a feszültségeloszlást lineárisanak közelítettem.

87

3.5.4.2. Az eredmények összehasonlítása az irodalomban publikált eredményekkel
Az irodalmi áttekintés fejezetben bemutatott kutatások nagy része csapos kapcsolatok
teherbírását vizsgálja. Számos kutatás foglalkozik a kapcsolatok erő-megcsúszás
viselkedésével, azonban csak néhány olyan publikált eredmény található, amelynek minden
szükséges paramétere adott a bemutatott vizsgálati módszerekkel történő összevetéshez.
Santos, De Jesus, Morais, Lousada [33] kétszernyírt csapos kapcsolatok kvázi-statikus
mechanikai viselkedését vizsgálta. A 3.52.a ábrán a kísérleti elrendezés, a 3.52.b ábrán a mért
erő-megcsúszás diagram látható.

3.52. ábra a, Kísérleti elrendezés, b, Kísérleti eredmény
A publikált eredmények alapján látható, hogy a merevségi értékekben az azonos
karakterisztikájú próbatesteken végzett kísérletek eredményei nem mutatnak jelentős eltérést
szemben a teherbírási értékekkel. Az elvégzett kísérleteket ρ=600 kg/m3 sűrűségű faelemeken
hajtották végre. Az alkalmazott portugál fenyőfélére kísérleti úton meghatározták a
benyomódási viselkedést. A csavarok átmérője 14mm volt. Az általuk mért megcsúszási
modulus várható értékére 18301N/mm adódott.
Ellenőrzésképpen kiszámítottam ugyanezen kapcsolat megcsúszási merevségét az előzőekben
bemutatott iterációs eljárásommal. Felhasználva a publikált benyomódási viselkedést, egy
darab kapcsolóelem egy nyírási síkjára vonatkozó megcsúszási modulusra így 8885 N/mm
adódott az iterációs eljárással. Mindkét nyírási síkot figyelembe véve, a kapcsolat teljes
megcsúszási merevsége 17770N/mm. Ez megközelítőleg 2,9% eltérés ebben az esetben. Tehát
az esetben az iterációs eljárás jó eredményt ad.
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Bouchaïr, Racher, Bocquet [11] csavarozott nyomatékbíró kapcsolatokat vizsgáltak kísérleti
és numerikus módszerrel. Elsődleges céljuk csavarozott kapcsolatok elfordulási
merevségének meghatározása volt, de vizsgálati módszerük alapja, az egy darab csavarra
vonatkozó erő-megcsúszás összefüggés. Ennek köszönhetően néhány eredményt ők is
publikáltak kétszernyírt fa-fa kapcsolatok megcsúszására vonatkozólag. Az általuk megadott
erő-megcsúszás diagrammokat szemlélteti a 3.53. ábra.

3.53. ábra Bouchaïr, Racher, Bocquet [] erő-megcsúszás diagramja
Mivel a vizsgált csapok gerenda-oszlop kapcsolatban lévőnek feltételezték (két függőleges
rostirányú oszlop között helyezkedik el a vízszintes rostirányú gerenda), kétszernyírt csapjaik
0°-90°-0° vagy 90°-0°-90° ágyazásban helyezkedtek el a vizsgálat során. Vizsgálataikat
fűrészelt fákon és funérlemezeken hajtották végre. Az alkalmazott faanyagokra külön
végeztek csap benyomódási kísérleteket, a palástnyomás-benyomódás karakterisztikát
publikálták. Vizsgálataikat d=20mm átmérőjű csappal, 65mm vastagságú oszlop elemeken és
100mm vastagságú gerenda elemen végezték.
Kapcsolat

Bouchaïr, Racher,
Bocquet [N/mm]

Iterációs eljárás
[N/mm]

Eltérés [%]

0-90-0

22500

24738

9,94%

90-0-90

21350

23616

10,6%

0-90-0 funér

35000

36040

2,97%

90-0-90 funér

33750

31647

6,2%

3.12. táblázat Kezdeti megcsúszási merevség: Bouchaïr, Racher, Bocquet és az
iterációs eljárás eredményeinek összehasonlítása kétszernyírt kapcsolatok esetén
A publikált geometriai adatok és a csapra vonatkozó erő-benyomódás karakterisztikának
köszönhetően össze tudtam hasonlítani eredményeiket az iterációs eljárásom eredményeivel,
amelyeket ugyanazon konfiguráció mellet végeztem (csapátmérő, faelem vastagságok, erő89

benyomódás karakterisztika). Az eredmények összehasonlítását a 3.12. táblázat tartalmazza.
Az adatok alapján látható, hogy a két eredménysorozat nagyon jó egyezést mutat.
3.5.5 Összegzés

A 3. fejezet 3.4. alfejezetben kétszernyírt fa-fa típusú kapcsolatok megcsúszási viselkedését
vizsgáltam. Az egyszernyírt kapcsolatok vizsgálatához hasonlóan kutatási következtetéseimet
egy önállóan kidolgozott numerikus iterációs módszerrel, valamint végeselemes vizsgálatok
eredményeivel támasztottam alá. Az iterációs eljárás alkalmazásakor, kétszernyírt fa-fa
kapcsolatoknál más kényszerfeltételek vonatkoznak a csapra mint egyszernyírt esetben. Az
egyensúlyi állapotot, azaz a csap fába történő benyomódott alakjának meghatározását ennél a
kapcsolattípusnál is fokozatos közelítéssel állítom elő, figyelembe véve a kétszernyírt
kapcsolatok szimmetriatengelyében jellemző elfordulásmentes alakot. A végeselemes
vizsgálatot térbeli modellel kontakt elemekkel hajtottam végre. Vizsgálataim során a
csapátmérő, a rostirány és az erőirány viszonyait, valamint a faelem szélességi méretének
hatását vizsgáltam. Eredményeimet összehasonlítottam az Eurocode 5 [2]-ben található Kser
megcsúszási merevség értékekkel. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapításaimat a
harmadik tézisben foglalom össze:

3. Tézis
Iterációs eljárást dolgoztam ki kétszernyírt fa-fa típusú csavaros kapcsolatok erő-megcsúszás
viselkedésének meghatározására. Az eljárás figyelembe veszi a faelem sűrűségét, méreteit, a
csavar átmérőjét és anyagminőségét, a terhelés irányát és a tönkremenetel módját. Az
iterációs eljárás pontosságát végeselemes számításokkal valamint az irodalomban található
kísérleti eredményekkel igazoltam.
a, Megmutattam, hogy teljesen megegyező kapcsolati kialakítás esetén (faelemek mérete és
rostiránya, csavarátmérő azonos) a kétszernyírt kapcsolatok egy nyírási síkra jutó
megcsúszási merevsége geometriától függően négy-ötszöröse a megegyező kialakítással
készült egyszernyírt kapcsolatok merevségének.
b, Igazoltam, hogy kétszernyírt csavaros kapcsolatok merevsége a csavarátmérőnek nem
lineáris függvénye, szemben az Eurocode 5 [2] által előírt számítási képlettel. Vizsgálataim
alapján a megcsúszási merevség és a csavarátmérő viszonya a kapcsolat kialakításának
függvényében más és más, a csavarátmérő átlagosan másfeledik hatványával arányos.
c, Megmutattam, hogy a rostiránytól függő különböző erő-benyomódás összefüggések miatt a
kétszernyírt kapcsolatok teljes megcsúszási viselkedését- így a kezdeti megcsúszási merevséget
is jelentősen befolyásolja az erő és a rostirány viszonya: a rostirányú merevség hozzávetőleg
háromszorosa a rostra merőleges értéknek.
d, Kidolgoztam egy összefüggést, amely egyszerűen használható kétszernyírt csavaros fa-fa
kapcsolatok kezdeti megcsúszási merevségének közelítő meghatározására abban az esetben,
ha a nyírási síkokra jutó faelem szélességi méretei közelítőleg megegyeznek, azaz ha t2≈2t1.
Kapcsolódó publikációk: [S2], [S4].
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3.6 EGY KÖTŐELEMES KAPCSOLATOK KUTATÁSI EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EUROCODE 5 ELŐÍRÁSÁVAL – ÉRTÉKELÉS

A harmadik fejezetben egy darab csavarral ellátott kapcsolatok megcsúszási viselkedését
vizsgáltam a faanyag fajtája, a kapcsolóelem átmérője, a faelemek vastagsága, a terhelés
iránya és a nyírási síkok számának szempontjából. Az egyes alfejezetek végén található
összefoglaló táblázatokból jól látszik, hogy speciális esetekben az Eurocode 5 [2] nem ad
megközelítőleg sem jó eredményt az iterációs eljárással és a végeselemes vizsgálatokkal
összevetve. Az eltérések lehetséges okát a kapcsolati paraméterek szerint csoportosítva az
alábbiakban értékelem.

A faanyag fajtájának hatása

Az Eurocode 5 [2] a megcsúszási modulust lineárisan arányosnak tekinti a faanyag
sűrűségével. Az elvégzett benyomódási vizsgálataim (2. fejezet) valamint az irodalomban
publikált adatok alapján megállapítható, hogy van összefüggés a sűrűség és a benyomódási
viselkedés között. Fenyőfélék esetében vizsgálati eredményeim alapján megközelítőleg jó
eredményt ad a lineáris arányosság használata. A pontosabb eredmények érdekében a
benyomódási viselkedést leíró anyagjellemzőt, ezáltal a megcsúszási modulust leíró
kifejezést, a fa fajtájához valamint az időben lejátszódó hatások figyelembe vételére a
nedvességtartalomhoz kellene igazítani.

A kapcsolóelem átmérőjének hatása

Egyszernyírt kapcsolatra vonatkozó vizsgálataim igazolták, hogy a kapcsolatok megcsúszási
modulusa lineáris függvénye a kapcsolóelem átmérőjének. Ez a megállapítás összhangban van
az Eurocode 5 [2] összefüggésével. Kétszernyírt kapcsolatok vizsgálatánál azt tapasztaltam,
hogy a kapcsolóelem hajlítási merevsége már a terhelés kezdeti szakaszán is jelentős
befolyással bír (nincs merevtestszerű elfordulás a szimmetria miatt). Így a megcsúszási
merevség a kapcsolóelem átmérőjének mintegy másfeledik hatványával arányos. Ezek alapján
az Eurocode 5 [2] féle eljárás az aránytalanul kicsi vagy aránytalanul nagy kapcsolóelem
átmérők esetén, kétszernyírt esetben, vizsgálataim alapján nem ad jó eredményt.

A faelem vastagságának hatása

Az Eurocode 5 [2] megcsúszási modulust számító kifejezése független a faelem szélességi
méretétől. Ezt a megállapítást kétszernyírt esetben elvégzett vizsgálataim is alátámasztották.
Egyszernyírt esetben, amennyiben a faelem vastagságának és a kapcsolóelem átmérőjének
aránya kicsi, az elvégzett vizsgálataim ezt nem igazolták. Egy merevtestszerű elfordulás
esetén (lásd 3.18. ábra) a faelem vastagsága nyilvánvalóan befolyásolja a megcsúszási
merevséget.
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A rostirány hatása

Az Eurocode 5 [2] előírásai alapján a rostirány szintén nem befolyásolja a megcsúszási
merevséget. Elvégzett vizsgálataim valamint az irodalomban publikált nagy számú kísérleti
eredmény is azt igazolja, hogy a csapok rostirányú benyomódási merevsége két-háromszorosa
a rostra merőleges benyomódási merevségnek. Mindezek alapján a rostirány és erőirány
viszonyának elhanyagolása nyilvánvalóan téves eredményre vezet. Ugyanakkor igaz az, hogy
a csavaros kapcsolatok gyakorlati alkalmazását tekintve nehezen képzelhető el egy olyan
kialakítás, ahol mindkét (vagy mindhárom) faelem rostra merőlegesen kapná a terhelést.
Olyan kialakítás azonban előfordulhat (pl. gerenda-oszlop kapcsolatok), ahol az egyik elem
rostirányban a másik rostra merőlegesen kapja a terhelést.

A nyírási síkok számának hatása

Az Eurocode 5 [2] megcsúszási modulust számító eljárásának legnagyobb hibája a nyírási
síkok számának figyelmen kívül hagyása. A 3.43 ábra és a hozzá tartozó 3.44 diagram jól
szemlélteti, hogy összehasonlítva két darab egyszernyírt valamint egy darab kétszernyírt
kapcsolóelemmel rendelkező kapcsolatokat, a megcsúszási modulus nem egyezik meg a két
esetben. A kétszernyírt kialakítású kapcsolat egy nyírási síkjára jutó merevsége lényegesen
nagyobb, az egyszernyírt kialakítású kapcsolatéhoz képest.
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4. Fejezet
Több csapból álló kapcsolatok erő-megcsúszás karakterisztikája
A 3. fejezetben olyan csapos kapcsolatok megcsúszási merevségét vizsgáltam, amelyekben
mindössze egy darab csap volt. Az erő-megcsúszás karakterisztika meghatározását jelentősen
megkönnyítette, hogy a kapcsolóelemekre jutó erő értéke megegyezett a csomópontra jutó
teljes erővel. Ebben a fejezetben azt vizsgálom, hogyan befolyásolja a csapok száma a
kapcsolat merevségét, és hogy milyen az erőeloszlás a csapok között különböző csap
elhelyezések esetén.
Több csap egy csomópontban történő elhelyezése esetén fontos a szerkesztési szabályok
(csapok közötti, illetve a faelem széle és a legszélső csap közötti távolságok lehetséges
maximuma és minimuma) betartása. A nem izotróp jellemzőket szem előtt tartva, más-más
szerkesztési szabályok érvényesek rostirányban és rostra merőlegesen. Az Eurocode 5 [2]
alapvetően kétféle csapelhelyezést vizsgál (4.1. ábra).

4.1. ábra Csapok elhelyezése
A csapok közötti távolságra rostirányban az a1, rostra merőlegesen az a2 értékek a mérvadóak.
A faelem széle és a legszélső elhelyezkedésű csap esetén, a rostirányon túl azt is figyelembe
kell venni, hogy keletkezik-e feszültség a faanyagban a csap és a faelem széle között. Ezek
alapján külön megadott értékek vonatkoznak a terhelt és terheletlen szélre (rostirány), illetve a
terhelt és terheletlen peremre (rostra merőleges irány). A szerkesztési szabályokban szereplő
minimálisan szükséges távolságértékek a csap átmérőjével lineárisan arányosak, így tehát az
előírt értékek függnek:
- a csap átmérőjétől,
- az elhelyezés módjától,
- a rostirány és az erőirány által bezárt szögtől.
A szerkesztési szabályok betartásával olyan tönkremeneteli módok be nem következtét
biztosítjuk, amelyekkel a szabvány (EC5 [2]) nem számol. Abban az esetben, ha rostirányban
két csapot túl közel helyeznénk egymáshoz a faanyag felhasadhna a rostok szétválásával, akár
még a terhelés megkezdése előtt. Ugyanez a helyzet abban az esetben is, ha a csap túl közel
kerül a faelem széléhez. Számításaim során feltételezem a szerkesztési szabályok betartását.
Egy csap teherbírásának kimerülésekor a csapban lejátszódó túlzott deformációk hatására
bekövetkező hajlítónyomaték okozta folyást vagy palástnyomási tönkremenetelt veszek
figyelembe. A dolgozatban nem foglalkozom a terhelés hatására bekövetkező felhasadás
jelenségével.
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4.1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Mind a Magyar Szabvány [1] mind az Eurocode 5 [2] a kapcsolat teherbírását és merevségét
egyenesen arányosnak tekinti a csapok számával és a nyírási síkok számával. Az Eurocode 5
[2] esetében több csapból álló kapcsolatoknál a kapcsolat teherbírása az 4.1 képlettel
számítható:
(4.1)

Rd ,tot = ncs ⋅ n ny ⋅ Rd
Ahol Rd

ncs
nny

egy kapcsolóelem egy nyírási síkjára vonatkozó teherbírás
(Johansen-egyenletekből számítható),
a csapok száma,
a nyírási síkok száma.

Mivel feltételezzük, hogy az erőeloszlás egyenletes a csapok között, így az egy csapra jutó
erő:
F=

Ftot
ncs

(4.2)

A teljes kapcsolatra vonatkozó megcsúszási modulus ezáltal arányosan növekszik a
kapcsolóelemek számával, ha nem vesszük figyelembe a kapcsolóelemek egymásra hatását:
(4.3)

K ser ,tot = K ser ⋅ ncs

Egy csap teherbírásának kimerüléséhez a csapban nagy deformációknak kell lejátszódnia. Egy
kapcsolatban elhelyezett több csap esetén a csapokban lejátszódó deformációk és ezáltal a
csapnál létrejövő faelem-megcsúszások hatással vannak egymásra. Ha egy csapban nem tud
lejátszódni a teljes alakváltozás (az az alakváltozás, ami a többi kapcsolóelem befolyásoló
hatása nélkül bekövetkezne), akkor az az egy csapra vonatkozó teherbírási értéket sem képes
elérni. Nyilvánvaló, hogy egy n db ugyanolyan csapból álló kapcsolat teljes teherbírása kisebb
lesz, mint az egy csapra vonatkozó teherbírás n-szerese. Fahlbusch [27] és Lantos [9]
rámutatott, hogy a kapcsolóelemek között az erő eloszlása nem egyenletes.
(4.4)

Z multiple = neffective ⋅ Z sin gle ⋅ K

Ahol Zsingle
Zmultiple
K

az egy csavarra vonatkozó szilárdság,
az egész kapcsolatra vonatkozó szilárdság,
biztonsági tényező.

A csapok erőeloszlása egy soron belül és a sorok között sem egyenletes. Egy merevebb csap
több erőt visz el, ezért bevezették a csapok effektív számát (neffectiv), amely kisebb a csapok
tényleges számánál.
A csapok teherviselésének arányát két tényező befolyásolja jelentősen: a csap elmozdulási
merevsége, azaz az erő-megcsúszás karakterisztika valamint az elkészítési pontatlanságok. Ha
a lyuk mérete nagyobb, mint a csap átmérője, a csap nem rögtön kezd el dolgozni. A 4.2. ábra
több csap alkalmazása esetén szemlélteti az erőátadódást (Cramer [29], Lantos [9]).
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A kapcsolatra működő erő hatására a faelemekben megnyúlás keletkezik, melynek értéke az
első illetve második faelemekben:

u1 =

u2 =

Pm1,i ⋅ a

(4.5)

E1 ⋅ A1
Pm 2,i +1 ⋅ a

(4.6)

E 2 ⋅ A2

Cramer [29] és Lantos [9] egy-egy csap elmozdulását az erővel lineárisan arányosnak tekintik.
Az i.-dik csap elmozdulása kifejezhető az (4.7) összefüggéssel.
∆i =

Fi
Ki

(4.7)
Teljes erő a szélső elemekben

Elsőnek tönkremenő csavarok

első elem

második elem
Teljes erő a közbenső elemekben

Szimmetria tengely

4.2. ábra Erőátadódás és a csapokra működő erők több csapból álló kapcsolat esetén
Cramer [29], Lantos [9]
Az 1.-es és 2.-es faelemben felírt faanyag megnyúlását valamint a csap deformációját
figyelembe véve felírható az alábbi egyenlőség:
(4.8)

∆ i + a + u1 = ∆ i +1 + a + u 2

A (4.5)-(4.8) egyenletekben használt jelölések az alábbiakat jelentik: (4.2. ábra)
di
az i.-dik csapnál keletkező megcsúszás,
a
a csapok távolsága kezdetben,
d
a csapok átmérője,
u1,u2 megnyúlás az 1. illetve 2. elemben,
E1,E2 az 1. illetve 2. elem rugalmassági modulusa,
Pm1,i az 1.-es elemben lévő erő az i.-dik csapnál,
Pm2,i az 2.-es elemben lévő erő az i.-dik csapnál,
Fi
az i.-dik csapra jutó erő,
K
egy darab csapra vonatkozó megcsúszási modulus.
Az előbbiekben bemutatott modell legnagyobb hibája a (4.7) egyenletben van, amely szerint
az erő megcsúszás összefüggés a lineáris tartományban marad.
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Wilkinson [30] továbbfejlesztette Lantos [9] megoldását, amelyben a gyártási hibákat is
figyelembe veszi, továbbá a kapcsolat erő-megcsúszás összefüggésére lineáris szakaszokból
összerakott függvényt használ. Vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy
jelentéktelen eltérés tapasztalható az így számított feszültségeloszlások és az egyszerűbb,
lineárisan-rugalmas modellel számítottak között.
Blass [31] sztochasztikus modellt alkotott, amelyben Foschi [4] egy kapcsolóelemre
vonatkozó közelítését alkalmazta több csapból álló kapcsolatok erőeloszlásának
meghatározásához. Statisztikai alapon próbálta meghatározni a korelációt az egy csapból álló
kapcsolat és a különbözőképpen elrendezett több kapcsolóelemes kapcsolatok között.
Jorissen [32] a csapok elmozdulásának nemlineáris viselkedését vette figyelembe modelljével.
(4.3.ábra)
Kötőelem 1

Kötőelem i

Kötőelem n

4.3. ábra Jorissen modelje
Modelljében az előzőekhez hasonlóan a faanyagban a csapok között rugalmas állapotot
feltételezett. A módszer alkalmas arra, hogy a fenti feltételezéssel meghatározzuk egy-egy
csapnál keletkező erőt egy adott elmozdulás hatására.
Az eddig bemutatott modellek a csapok közötti erőeloszlásra helyezték a hangsúlyt. A
kapcsolat merevségnövekedésével azonban a kezdeti modellek nem, a későbbiek pedig csak
közvetve foglalkoztak.
4.2. ERŐ ÉS MEREVSÉG ELOSZLÁS NUMERIKUS MEGHATÁROZÁSA A
CSAPOK KÖZÖTT
Cramer [29] és Lantos [9] lineárisan rugalmasnak feltételezték az erő-megcsúszás
összefüggést egy csapra vonatkozólag. Az erőeloszlás, azaz a csapok közötti megcsúszáskülönbségek meghatározásához a faanyagban létrejövő megnyúlási értékeket használták.
Az első lépésben 2 darab, egymás mögött elhelyezett csapból álló kapcsolatokat vizsgálok
feltételezve, hogy a csapok nyírási síkjában létrejövő megcsúszási értékek a lineáris
tartományban maradnak. Az 4.4 ábra két egymás mögött elhelyezett ugyanakkora nagyságú
csapot szemléltet. A kapcsolatra működő erő F, a csapok távolsága a.

96

4.4. ábra két csapból álló egyszernyírt kapcsolat
A kapcsolat elmozdult alakját a 4.5. ábra mutatja. Feltételeztem, hogy a csapok nem
ugyanakkora erőt vesznek fel, így a jobb oldali csapra F1, a baloldalira F2 erő működik. A
csapok deformációjának lejátszódása után a csapok közötti távolság megnövekszik, ezt az
ábrán a+∆a -val jelöltem.

4.5. ábra két csapból álló egyszernyírt kapcsolat elmozdult alakja
Α ∆a értéke a csapok közötti részen működő erőtől függ. A fában keletkező erő a csapok
között a felső faelem esetében: F2, az alsó faelemnél F1, mivel a csapokra jutó erők összege
megegyezik a teljes kapcsolati erővel (4.9). A faelemeket normálerővel terhelt rúdként
tekintve a felső faelem megnyúlását az adott szakaszon a (4.10), az alsóét a (4.11)
összefüggéssel számíthatjuk.
(4.9)

F = F1 + F2
F ⋅a
∆a felső = 2
EA felső
∆a alsó =

(4.10)

F1 ⋅ a
EA felső

(4.11)

A csapok közötti távolságnövekedés a csapok különböző mértékű faelembe történő
benyomódásával kompenzálódik. Szimmetrikus, egyszernyírt kialakítás esetében a csap
faanyagba történő benyomódása megegyezik mindkét faelemnél, az alsó és felső faelem
megnyúlásának is meg kell egyeznie a csapok között a nyírási síkban. A csapok közötti
távolságnövekedésre azonban a (4.10) és (4.11) képlettel számolva más eredmény adódik az
alsó és felső faelemnél. A továbbiakban az egyszerűbb kezelhetőség érdekében feltételezem,
hogy a húzófeszültségek eloszlása olyan mindkét faelemben, hogy a nyírási síkban a két
feszültség átlaga működik, azaz a fenti példánál a csapok közötti megnyúlást a (4.12) képlettel
fogom számítani.
∆a =

(F1 + F2 ) ⋅ a
2 ⋅ EA

=

F⋅A
2 ⋅ EA

(4.12)
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A csapok közötti erőeloszlást úgy lehet meghatározni, hogy az egy csapra vonatkozó erőmegcsúszás összefüggések felhasználásával az F1 erőhöz tartozó nyírási síkban történő
benyomódás, valamint az F2 erőhöz tartozó nyírási síkban történő benyomódások különbsége
megegyezzen a csapok közötti megnyúlással. Feltételezve, hogy az erő-megcsúszás
összefüggés a lineáris tartományban marad:

F1
2 ⋅ K ser
F2
=
2 ⋅ K ser

∆ p1 =

(4.13)

∆ p2

(4.14)
(4.15)

∆a = ∆ p1 − ∆ p 2
Így a kapcsolat teljes megcsúszása a (4.16) képlettel számítható:

(4.16)

∆ u ,tot = ∆ p1 + ∆ p 2

A 4.6. ábra azt szemlélteti, hogy egy csap erő-megcsúszás összefüggéséből kiindulva, hogyan
határozható meg a második csap által felvett erő.

F1
F2

4.6. ábra Eltérő benyomódások a közbenső szakasz nyúlása miatt
Mindezek alapján megállapítható, hogy a csapok különböző megcsúszása miatt a csapok
közötti erőeloszlás nem egyenletes már akkor sem, ha a kapcsolat csak két csapot tartalmaz.
Ennek természetesen kihatása van a kapcsolat teljes megcsúszására is. Abban az esetben, ha a
kapcsolatra működő erő hatására az erő-megcsúszás karakterisztika a lineáris tartományban
marad, a csapok faelembe történő benyomódása nem egyezik meg ugyan a csapoknál, de a
linearitás miatt átlaguk éppen megegyezik az egyenletes erőeloszlás alapján számolttal, mint
azt a 4.16 képlet is mutatja. Így a lineáris tartományban a kapcsolat teljes merevsége éppen
megegyezik az egy csapra vonatkozó megcsúszási merevség és a csapok számának
szorzatával. (4.17)
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(4.17)

K ser ,tot = K ser ⋅ ncs

Mivel a terhelés kezdetekor az erő megcsúszás karakterisztika a lineáris tartományban van, a
(4.17) összefüggés alkalmazható a kapcsolat teljes megcsúszási merevségének
meghatározására. A leírt összefüggés egyszernyírt esetben szinkronban van az Eurocode 5
hatályos előírásával, amely a kapcsolat globális megcsúszási merevségét szintén az egy csapra
vonatkozó merevség és a nyírási síkok számának szorzataként definiálja. Kétszernyírt
kapcsolat esetén az Eurocode 5 szerinti számítás, ezzel ellentétben más eredményhez vezet. A
3. fejezetben rámutattam, hogy két darab egyszernyírt csavarral ellátott kapcsolat merevsége
nem egyezik meg az azonos átmérőjű egy darab kétszernyírt kötőelemű kapcsolatéval. Ennek
köszönhetően több darab kétszernyírt kötőelemmel ellátott kapcsolat merevsége is lényegesen
nagyobb, mint az egy kötőelemre vonatkozó egyszernyírt kapcsolati merevség szorozva a
kapcsolóelemek és a nyírási síkok (2 db) számával.
A kidolgozott eljárás képes a csapok közötti egyenlőtlen erőeloszlás figyelembevételére,
melynek hatása lehet a kapcsolat teljes megcsúszási merevségére abban az esetben, ha a
legjobban terhelt csap benyomódása elérte a nemlineáris tartományt. Ugyanakkor járatos
méreteket figyelembe véve, a csapok közötti benyomódás különbségekre olyan kis értékek
adódnak, hogy hatásuk még ebben az esetben is elhanyagolható.
4.3. VÉGESELEMES VIZSGÁLAT

Nyírásra igénybevett, több csapból álló kapcsolatok végeselemes vizsgálatát a 3. fejezetben
bemutatott, egy csapból álló kapcsolatokéhoz hasonlóan végeztem. A kapcsolat egy
elkészített végeselemes modellje a 4.7. ábrán látható. A vizsgálat célja, hogy a több csapból
álló kapcsolatok megcsúszását meghatározzam, ezáltal alátámasztva vagy elvetve az előző
alfejezetben levont következtetést, amely szerint a merevség közel egyenesen arányos a
csapok számával.

4.7. ábra A 3 csapból álló kapcsolat végeselemes modellje
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A létrehozott végeselemes modellek 2, 3, 4 illetve 5 darab csapot tartalmaztak. A csapok és a
faelemek érintkezési felületén kontakt felületeket hoztam létre, amelyek behatolási
tulajdonságait a 2. Fejezetben bemutatott kísérleti eredmények alapján állítottam be.
A 4.8. ábra a modell számított elmozdult alakjának ábráját mutatja. Érdekes megfigyelni,
hogy a csapokban lejátszódó deformációk kis eltéréssel, de megegyeznek, azaz az általuk
felvett erők is közel azonosak. Mindez alátámasztja az előző alfejezet végkövetkeztetését, de
ennek további bizonyítására többféle kapcsolati konfigurációban vizsgáltam a megcsúszási
merevség változását a csapok számának növekedtével.
A 4.1. táblázatban különböző geometriai paraméterekkel ellátott szimmetrikus egyszernyírt
kapcsolatok kezdeti megcsúszási merevségének összehasonlítása látható. A táblázat 1, 2, 3, 4
valamint 5 csappal rendelkező kapcsolatok végeselemes eredményeit tartalmazza. Látható,
hogy a kapcsolatok merevség növekedése valóban közel egyenesen arányos a csapszámmal,
egész pontosan egy-két százalékos merevségcsökkenés következik be az egy csapra
vonatkozó megcsúszási merevség és a csapszám szorzatához képest.

4.8. ábra 3 csappal rendelkező kapcsolat nagyított elmozdult alakja, a csapok deformációi
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Kser [N/mm]

1 csap

2 csap

3 csap

4 csap

5 csap

d=10mm, t1=t2=30mm

1056

2098

3163

4180

5200

d=10mm, t1=t2=50mm

1782

3544

5314

7128

8801

d=10mm, t1=t2=70mm

2303

4606

6897

9209

11473

d=10mm, t1=t2=100mm

3156

6280

9461

12516

15546

d=10mm, t1=t2=150mm

4290

8524

12856

17053

21184

d=15mm, t1=t2=50mm

2469

4891

7333

10024

12303

d=20mm, t1=t2=30mm

2093

4179

6241

8272

10371

d=20mm, t1=t2=50mm

3246

6466

9650

12964

16032

d=20mm, t1=t2=70mm

4451

8858

13344

17586

22197

d=20mm, t1=t2=100mm

6260

12470

18755

24940

31018

4.1. táblázat Szimmetrikus egyszernyírt kapcsolatok végeselemes módszerrel megcsúszási
merevségének összehasonlítása
A 4.2. táblázat nem szimmetrikus egyszernyírt kapcsolatok, a 4-3 táblázat kétszernyírt
kapcsolatok végeselemes eredményeit mutatják. Hasonlóan az egyszernyírt szimmetrikus
esetekhez a megcsúszási merevségi értékek közel arányosak a csapok számával.
Kser [N/mm]

1 csap

2 csap

3 csap

4 csap

5 csap

t1=30mm, t2=80mm, α1=0°, α2=0°

4799

9598

14325

18922

23909

t1=30mm, t2=60mm, α1=0°, α2=0°

3540

7052

10602

14018

17693

t1=50mm, t2=80mm, α1=0°, α2=0°

4756

9483

14159

18948

23414

t1=30mm, t2=30mm, α1=0°, α2=30°

1829

3631

5447

7259

9012

t1=30mm, t2=30mm, α1=0°, α2=60°

1330

2642

3970

5274

6636

t1=30mm, t2=30mm, α1=0°, α2=90°

1208

2410

3589

4806

5968

t1=30mm, t2=30mm, α1=30°, α2=90°

968

1929

2886

3865

4807

t1=30mm, t2=30mm, α1=60°, α2=90°

744

1487

2214

2957

3706

4.2. táblázat Nem szimmetrikus egyszernyírt kapcsolatok megcsúszási merevségének összehasonlítása
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Kser [N/mm]

1 csap

2 csap

3 csap

4 csap

5 csap

t1=t2=20mm, d=20mm, α1=α2=0°

5797

11493

17140

22887

28806

t1=t2=30mm, d=8mm, α1=α2=0°

1703

3375

5104

6771

8392

t1=t2=30mm, d=12mm, α1=α2=0°

3619

7176

10839

14418

17903

t1=t2=30mm, d=20mm, α1=α2=0°

7860

15696

23462

21134

39229

t1=t2=50mm, d=12mm, α1=α2=0°

2920

5787

8702

11641

14378

t1=t2=70mm, d=12mm, α1=α2=0°

2875

5724

8567

11345

14194

t1=t2=100mm, d=12mm, α1=α2=0°

2987

5926

8884

11915

14830

t1=t2=30mm, d=12mm, α1=α2=30°

2584

5166

7713

10212

12778

t1=t2=30mm, d=12mm, α1=α2=60°

1832

3655

5490

7326

9018

t1=t2=30mm, d=12mm, α1=α2=90°

1540

3074

4594

6086

7673

4.3. táblázat Kétszernyírt kapcsolatok megcsúszási merevségének összehasonlítása
4.4. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Ebben a fejezetben olyan nyírásra igénybevett csapos kapcsolatok megcsúszási merevségét
vizsgáltam, amelyek több azonos átmérőjű csapot tartalmaznak. A vizsgálat során a Lantos
által bemutatott modellt illetve végeselemes analízist használtam. A terhelés hatására a csapok
eltávolodnak egymástól, így a csapok más-más mértékben nyomódnak be a faelembe. A
különböző benyomódások hatására a csapok elvben más-más erőt vesznek fel. Figyelembe
véve a 3. fejezetben bemutatott erő-megcsúszás összefüggéseket, a csapok különböző
benyomódásából meghatározható a csapok közötti erő eloszlás. Mivel az erő-megcsúszás
összefüggés kezdeti szakasza lineárisnak tekinthető, a kapcsolat fajtájától és geometriai
paramétereitől függetlenül, a csapokban keletkező erők átlaga megegyezik az egy csapból álló
kapcsolatok egy csapjára jutó erővel. Mindez azt jelenti, hogy a kapcsolat teljes megcsúszása
is lineáris arányban van a csapok számával. A 3. fejezetben bemutatott, egy csapra vonatkozó
erő-megcsúszás karakterisztika és a Lantos modell felhasználásával megmutattam, hogy több
azonos átmérőjű csappal ellátott nyírásra igénybevett kapcsolat kezdeti megcsúszási
merevsége egyszernyírt esetben számítható az egy csapra vonatkozó megcsúszási merevség és
a csapszám szorzataként. Kétszernyírt esetben az Eurocode 5 [2]-tel ellentétben a teljes
megcsúszási merevség nem az egyszernyírt egy darab kötőelemet tartalmazó kapcsolatra
vonatkozó merevségi érték kétszerese és a kötőelem számának szorzata, mivel két darab
egyszernyírt kötőelemet tartalmazó kapcsolat merevsége nem azonos az egy darab
kétszernyírt kötőelemet tartalmazó kapcsolatéval. Kétszernyírt esetben a teljes megcsúszási
merevség az egy darab kétszernyírt kötőelemre vonatkozó merevség és a kötőelemek
számának szorzataként nyerhető. Ezt a megállapításomat a negyedik tézisben fogalmaztam
meg:
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4. Tézis
A csavarok fába történő benyomódási viselkedése alapján, a különálló csavarokra
meghatározott erő-megcsúszás összefüggéseket alapul véve megvizsgáltam a csavarszámnak
a kapcsolat teljes erő-megcsúszás viselkedésére gyakorolt hatását. A Lantos-modellel
valamint végeselemes vizsgálatokkal igazoltam, hogy az erőeloszlás a csavarok között nem
teljesen egyenletes, ennek ellenére a kezdeti megcsúszási merevség számítható az egy
csavarra vonatkozó megcsúszási merevség és a csavarok számának szorzataként.
Bebizonyítottam, hogy ez a számítási eljárás a jelenlegi érvényben lévő számítási eljárásoknál
pontosabb eredményt ad kétszernyírt kapcsolati kialakítás esetén.

Kapcsolódó publikációk: [S2], [S4].
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Összefoglalás
1. BEVEZETÉS
Faszerkezetek szerkezeti elemeinek összekapcsolása több ezer éves múltra tekint vissza. Az
ókorban kialakított fa-fa típusú kapcsolatoktól kezdve napjaink rétegelt ragasztott fatartóinak
modern csomópontjáig számos megoldás lehetséges a teherhordó fa szerkezeti elemek
összekapcsolására. Egy kapcsolat legfontosabb jellemzői az ellenállása és a merevsége. A
teljes szerkezet globális modellezésénél elengedhetetlen az összekapcsolt elemek
igénybevételek hatására bekövetkező elmozdulásainak ismerete, mivel a csomópont
merevsége meghatározza az igénybevételek pontos eloszlását. Emellett az elmozdulások
pontos ismerete a használati állapotok számításánál is fontos.
Fa kapcsolatok egyik gyakori formája a karcsú hengeres fém kötőelemmel kialakított
csomóponti megoldás, a csapos kapcsolat. Csapos kötőelemek lehetnek szegek és csavarok is
egyaránt. Dolgozatomban csavarozott fa-fa kapcsolatok merevségét vizsgálom tengelyükre
merőlegesen működő nyíró típusú igénybevételekre. Megcsúszási merevségen az
összekapcsolt faelemek egymás közötti egységnyi relatív elmozdulásához tartozó erőt értjük.
A nemlineáris erő-megcsúszás kapcsolat miatt a megcsúszási merevség értelmezhető a
terhelés kezdetén vagy bármely más szakaszában is. Dolgozatomban a erő-megcsúszás
kapcsolat kezdeti értéket (kezdeti megcsúszási merevség vagy megcsúszási modulus) és a
teljes erő-megcsúszás viselkedését is vizsgálom.

2. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK
Csapos kapcsolatok méretezésénél alapvető probléma a csap deformációjának figyelembe
vétele. A fában elhelyezett csapok nem csak palástnyomásra és nyírásra vannak igénybe véve,
jelentős hajlítónyomaték is terhelheti a deformálódó csapokat. A palástnyomási igénybevétel
számításakor a csap deformációja általában nem elhanyagolható. A csap elfordulása, a
csapban keletkező görbület, a csapnak a fába történő benyomódása és a keletkező
palástnyomás egymással szoros kölcsönhatásban vannak, amelyet a számítási módszernek is
tükröznie kell.
Faanyag esetében a számításokat nehezíti az anyagi anizotropia, amely miatt a számításnál
különös figyelmet kell fordítani a terhelés iránya és a rostirány által közbezárt szögre. A csap
felületén fellépő palástnyomási feszültséget a faanyag beágyazási szilárdsági jellemzőjével
vesszük figyelembe. A beágyazási szilárdságot a rostirány is befolyásolja.
Csapos kapcsolatok csapjaiban fellépő nagy deformációk figyelembevételének
szükségességére először Johansen [8] hívta fel a figyelmet. Az általa bemutatott és később az
Eurocode 5 [2] által is átvett számítási eljárás egyenletes feszültségeloszlást feltételez
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figyelembe véve a feszültségek előjelének változását is. Johansen a szerkezeti kialakítástól
függően többféle tönkremeneteli módot vizsgál, amelyek során a faanyagban történő
palástnyomási illetve a csap megfolyása miatt bekövetkező tönkremenetelekhez tartozó
határerőket számítja (Johansen egyenletek). A Johansen egyenletek fa-fa és fa-fém típusú
csapos kapcsolatok tönkremeneteléhez tartozó határerők meghatározására szolgálnak, de a
kapcsolatok merevségének számítására nem adnak útmutatást.
Az Eurocode 5 [2] csapos kapcsolatok megcsúszási merevségének számítására vonatkozó
jelenlegi előírásai nem veszik figyelembe az alábbi jellemzők egyikét sem:
- a faelemek keresztmetszeti méretei
- a kapcsolati kialakítás (egyszernyírt, kétszernyírt)
- a terhelés iránya
Foschi [4] 1974-ben rámutatott az erő-megcsúszás összefüggés nemlineáris mivoltára. Sawata
és Yasamura [7] bemutatta, hogy a palástnyomási szilárdság és az egységnyi benyomódáshoz
tartozó palástnyomási feszültség is függ a rostiránytól.
Több csapból álló kapcsolatok esetén a fent említett hiányosságokon túl az Eurocode 5 [2] a
megcsúszási merevséget lineárisan arányosnak tekinti a nyírási síkok és a csapok számának
szorzatával, amely nem feltétlenül ad pontos eredményt.
3. CÉLKITŰZÉSEK, KUTATÁSI MÓDSZEREK
Elvégzett kutatásaim során a jelenleg alkalmazott számítási módszerek (Eurocode 5 [2],
MSZ15025 [1]) által – az előző fejezetben megfogalmazott - figyelmen kívül hagyott vagy
nem megfelelően figyelembe vett hatások vizsgálatát és a számítási eljárás pontosítását
tűztem ki főcélul.
A csapok faanyagba történő benyomódásának figyelembe vételéhez szükséges a benyomódási
merevség definiálása, amely alapja egy kapcsolat vizsgálatának. Ezért kutatásom időben első
célja a csapok erő-benyomódás összefüggésének megadása volt. Legfontosabb célom volt
megalkotni egy vagy több általános összefüggést, amelyek a kezdeti megcsúszási merevség
számításakor a jelenleg ismert összefüggéseknél pontosabb eredményt adnak, figyelembe
veszik a faelemek méretének, a rostiránynak és a kapcsolattípus hatásait is. Célom volt
továbbá, hogy kidolgozzak egy olyan számítógépes eljárást, amely nem csak a kezdeti
merevség meghatározására alkalmas, hanem a kapcsolat teljes erő-megcsúszás összefüggését
szolgáltatja. Több csavarból álló kapcsolatok esetén megvizsgálom a kapcsolóelemek
viselkedésének egymásra hatását nyíró típusú igénybevételek esetén.
Kitűzött céljaim eléréséhez négyféle kutatási módszert használtam.
3.1 Kísérleti vizsgálatok
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének
Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában a kutatási céljaim eléréséhez különböző típusú
kísérleteket hajtottam végre. A csapok erő-benyomódás diagramjainak meghatározásához
93db kísérletet hajtottam végre, amelyekben különböző csapátmérőket, terhelési irányokat és
faanyagokat alkalmaztam.
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3.2 Végeselemes vizsgálatok
Különböző kapcsolatok teljes erő-megcsúszás görbéje végeselemes számításokkal is
meghatározható. Ennek érdekében nyíróerővel terhelt egyszer- és kétszernyírt csavaros
kapcsolatok végeselemes vizsgálatát hajtottam végre. A dolgozatban bemutatott vizsgálatok
három dimenziós modelleken alapulnak, melyek téglatest elemekből épülnek fel. A modellek
tartalmazzák az összekapcsolt faelemeket és a csavart, illetve csavarokat is. A csavar és a
faelem közötti kapcsolatot a faelem és a csavar palástja között definiált kontakt elemek
biztosítják. Ugyancsak kontakt elemeket definiáltam a faelemek érintkező felületein. A
modellbe beépített kontakt elemek, valamint a csavar anyagának nemlineáris anyagmodellje,
nemlineáris végeselemes számítást igényelt. A végeselemes számításokat Ansys programmal
[12] végeztem.
3.3 Számítógépes iterációs eljárás
A kapcsolatok erő-megcsúszás karakterisztikájának kísérlettel vagy végeselemes módszerrel
történő meghatározása időigényes és bonyolult. Ezért kidolgoztam egy iterációs eljárást,
amely szintén a teljes erő-megcsúszás viselkedést megadja, viszont alkalmazása gyors és
egyszerű.
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Csavarra működő
hajlítónyomaték

1. ábra Iterációs eljárás: erő-elmozdulás diagram, számított palástnyomási feszültségeloszlások
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Az iterációs módszer során a tengelye mentén elemi hosszúságú részekre felosztott csavar
egyik végéből elindulva a csavar másik vége felé haladva folyamatosan számítom a csavar
minden egyes részének benyomódását, a fellépő palástnyomási feszültséget, a görbületet és az
elfordulást. Az eljárás lényege, hogy a csavar kezdőpontjának benyomódását és elfordulását
egy kezdeti értékből kiindulva folyamatosan addig változtatom, amíg mindkét egyensúlyi
feltétel (függőleges vetületi, nyomatéki) nem teljesül. A kapcsolatra működő erő értékét
fokozatosan növelve a kapcsolat teljes erő-elmozdulása összefüggése meghatározható.
3.4 Analitikus számítási eljárás
A csapos kapcsolatok tönkremenetelét leíró Johansen egyenletek mindegyike egy feltételezett
feszültségeloszláson alapszik, amely közvetlen a tönkremenetel előtt érvényes. A kezdeti
megcsúszási merevség meghatározásához a legegyszerűbb megoldás a kapcsolat megcsúszási
merevségének számítására egy lineáris feszültségeloszlás feltételezése, amely a terhelés
kezdeti időtartalmában érvényes. Ezt feltételezve valamint a csapok benyomódási merevségét
felhasználva analitikus számításokkal meghatározható a kapcsolati megcsúszási modulus.
4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK
4.1 Fémcsapok erő benyomódás összefüggése
Csapos kapcsolatok modellezésénél kulcsfontosságú a csapra vonatkozó erő benyomódás
karakterisztika ismerete. Mivel a csap a faanyagban nagy elmozdulásokat végez, a faelem és a
fémcsap közötti kapcsolat nem modellezhető egy egyszerű kontakt típusú problémával. A 2.
ábra egy rostirányú és egy rostra merőleges benyomódást szemléltet.

2. ábra a, rostirányú benyomódás

b, rostra merőleges benyomódás

Az elvégzett vizsgálatok bebizonyították, hogy a csapok benyomódási merevségét a fa fajtája,
a rostirány és a csapátmérő is jelentősen befolyásolja.
1. Tézis
Kísérleti alapon megadtam öt különböző - Magyarországon szerkezetépítésben alkalmazott fafajtának három különböző csapátmérőhöz tartozó palástnyomás-benyomódás összefüggését
rostirányú és rostirányra merőleges terhelés esetén.
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a, Bevezettem a benyomódási merevség fogalmát, amely a fémcsapok egységnyi erőhöz
tartozó faanyagba történő benyomódását jelenti.
b, Tervezési függvényeket adtam meg, amelyekkel a palástnyomás-benyomódás összefüggés
egyszerűsített módon figyelembe vehető rostirányú és rostirányra merőleges terhelés esetén.
c, Megmutattam, hogy rostirányú benyomódás esetén a csapátmérő nem befolyásolja a
benyomódási merevséget, ezzel szemben rostirányra merőleges terhelés esetén a csapátmérő
hatással van a benyomódási merevségre (nagyobb csapátmérőhöz kisebb merevség tartozik).
Kapcsolódó publikációk: [S1], [S3].

4.2 Egyszernyírt csavaros fa-fa kapcsolatok egy csavarjának merevségvizsgálata
Dolgozatomban paraméteres analízist hajtottam végre az egyszernyírt szimmetrikus és nem
szimmetrikus kialakítású valamint kétszernyírt kialakítású fa-fa kapcsolatok erő-megcsúszás
karakterisztikájának meghatározására. Vizsgáltam a faelemek keresztmetszeti méretének, a
csavarátmérőnek és az erő rostiránnyal bezárt szögének a kapcsolat megcsúszási merevségére
gyakorolt hatását. A kidolgozott számítási eljárásom (iterációs eljárás) pontosságát és
megfelelősségét végeselemes számítási eredményekkel (2.ábra) igazoltam mind egyszernyírt
szimmetrikus és nem szimmetrikus kapcsolati kialakítás esetén.
Egyszernyírt szimmetrikus kapcsolatok esetén az eredmények azt mutatták, hogy a faelemek
szélessége abban az esetben jelentősen növeli a kapcsolat megcsúszási merevségét, ha a
csavar nem túl karcsú, azaz a faelem szélességének (t) és a csavarátmérőnek (d) az aránya
kisebb tíznél (t/d<10). Az erő rostokkal bezárt szögének a kapcsolati merevségre gyakorolt
hatását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a rostirányú terheléstől eltérve a megcsúszási
merevség arányosan csökken, rostirányra merőleges terhelés esetén mintegy harmadára
csökken a rostirányú terheléshez képest.
Nemszimmetrikus egyszernyírt kapcsolatok esetében az összekötött faelemekben kialakuló
palástnyomási feszültségeloszlás nem azonos, így a csavar sem nyomatékmentes a nyírási
síkban. Ez a kapcsolati viselkedés teljesen különbözik a szimmetrikus kialakítású
viselkedéstől. Ennek ellenére az érvényben lévő szabályzatok [2] [1] a kapcsolati merevséget
mindkét esetben ugyanúgy határozzák meg. Számítási eredményeim (amelyeket a
szimmetrikus kapcsolathoz képest módosított iterációs eljárással kaptam) azonban azt
mutatják, hogy a mindkét faelem szélességi mérete és a rostiránya is jelentősen befolyásolják
a megcsúszási merevséget.

[m]
3. ábra Elmozdult alak az első teherlépcsőben
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Nyírt kapcsolatok analitikus számításához levezettem egy képletet, amely megadja a kezdeti
megcsúszási merevséget külön szimmetrikus és nem szimmetrikus kialakítás esetén is. A
számítás pontosságát iterációs eljárással és végeselemes eljárással is igazoltam.
2. Tézis
Iterációs eljárást dolgoztam ki egyszernyírt fa-fa típusú csavaros kapcsolatok erő-megcsúszás
viselkedésének meghatározására, amely figyelembe veszi a faelem sűrűségét, geometriai
méreteit, az alkalmazott csavar átmérőjét és anyagminőségét, a terhelés irányát és a
tönkremenetel módját. Az iterációs eljárás pontosságát végeselemes számításokkal igazoltam.
a, Megmutattam, hogy amennyiben a kapcsolóelem nem „túl karcsú” (faelem
vastagság/átmérő < 10), akkor a kapcsolati megcsúszási merevség kezdeti értékét valamint a
teljes erő-megcsúszás karakterisztikát a faelemek szélességi mérete is befolyásolja: nagyobb
faelem szélességhez nagyobb merevség tartozik.
b, Megmutattam, hogy a rostiránytól függő különböző erő-benyomódás összefüggések miatt
az egyszernyírt kapcsolatok teljes megcsúszási viselkedését - így a kezdeti megcsúszási
merevséget is - jelentősen befolyásolja az erő és a rostirány viszonya: a rostirányú merevség
hozzávetőleg háromszorosa a rostra merőleges értéknek.
c, Levezettem egy összefüggést, amely a csapban lejátszódó kezdeti deformáció közelítő
felvételén alapszik és egyszerűen alkalmazható egyszernyírt fa-fa kapcsolatok kezdeti
megcsúszási merevségének közelítő meghatározására. Az összefüggés pontosságát az
iterációs eljárással és végeselemes számításokkal is igazoltam.
Kapcsolódó publikációk: [S1].

4.3 Kétszernyírt csavaros fa-fa kapcsolatok egy csavarjának merevségvizsgálata
Kétszernyírt fa-fa típusú csapos kapcsolatoknak négyféle tönkremeneteli módja lehetséges az
Eurocode 5 [2] szerint. Hasonlóan az egyszernyírt esethez, a faanyag palástnyomási
tönkremenetele és a csap folyása vezethet a teherbírás kimerüléséhez. Mind a négy esetben a
tönkremenetel szimmetrikus, így a csap deformációi is szimmetrikusak.
Egyszernyírt kialakítás esetén a számítási eredményeim azt mutatták, hogy a csavar átmérője
lineáris arányban áll a megcsúszási merevséggel, azonban kétszernyírt esetben ez az
arányosság nem áll fenn.
Hasonlóan az egyszernyírt kialakításhoz, legnagyobb megcsúszási merevség rostirányban
tapasztalható. Rostirányra merőleges terhelésnél a kapcsolat megcsúszási merevsége akár
háromszor kisebb is lehet.
Kétszernyírt fa-fa típusú kapcsolatok megcsúszási viselkedésének vizsgálatánál az
egyszernyírt kapcsolatok vizsgálatához hasonlóan kutatási következtetéseimet egy önállóan
kidolgozott numerikus iterációs módszerrel, végeselemes vizsgálatok eredményeivel valamint
az irodalomban publikált kísérleti eredményekkel támasztottam alá.
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3. Tézis
Iterációs eljárást dolgoztam ki kétszernyírt fa-fa típusú csavaros kapcsolatok erő-megcsúszás
viselkedésének meghatározására. Az eljárás figyelembe veszi a faelem sűrűségét, geometriai
méreteit, a csavar átmérőjét és anyagminőségét, a terhelés irányát és a tönkremenetel módját.
Az iterációs eljárás pontosságát végeselemes számításokkal valamint az irodalomban
található kísérleti eredményekkel igazoltam.
a, Megmutattam, hogy teljesen megegyező kapcsolati kialakítás esetén (faelemek mérete és
rostiránya, csavarátmérő azonos) a kétszernyírt kapcsolatok egy nyírási síkra jutó
megcsúszási merevsége geometriától függően négy-ötszöröse a megegyező kialakítással
készült egyszernyírt kapcsolatok merevségének.
b, Igazoltam, hogy kétszernyírt csavaros kapcsolatok merevsége a csavarátmérőnek nem
lineáris függvénye, szemben az Eurocode 5 által előírt számítási képlettel. Vizsgálataim
alapján a megcsúszási merevség és a csavarátmérő viszonya a kapcsolat kialakításának
függvényében más és más, a csavarátmérő átlagosan másfeledik hatványával arányos.
c, Megmutattam, hogy a rostiránytól függő különböző erő-benyomódás összefüggések miatt a
kétszernyírt kapcsolatok teljes megcsúszási viselkedését- így a kezdeti megcsúszási merevséget
is- jelentősen befolyásolja az erő és a rostirány viszonya: a rostirányú merevség hozzávetőleg
háromszorosa a rostra merőleges értéknek.
d, Kidolgoztam egy összefüggést, amely egyszerűen használható kétszernyírt csavaros fa-fa
kapcsolatok kezdeti megcsúszási merevségének közelítő meghatározására abban az esetben,
ha a nyírási síkokra jutó faelem szélességi méretei közelítőleg megegyeznek, azaz ha t2≈2t1.
Kapcsolódó publikációk: [S2], [S4].

4.4 Több csavarból álló kapcsolatok megcsúszásának vizsgálata
Az Eurocode 5 [2] és az MSZ15025 [5] egyenesen arányosnak tekinti a kapcsolat teherbírási
és megcsúszási merevségét a nyírási síkok és a csapok számának szorzatával. Végeselemes
analízissel valamint a Lantos-modell [28] segítségével azt vizsgáltam, hogy az előzőekben
bemutatott erő-megcsúszás diagrammok alapján hogyan változik a kapcsolatok megcsúszási
merevsége a csavarok számának növelésével.
Végeselemes vizsgálattal megmutattam, hogy a csavarokban lejátszódó deformációk kis
eltéréssel de megegyeznek, azaz az általuk felvett erők is közel azonosak. A kapcsolatok
merevség növekedése közel egyenesen arányos a csavarok számmal, egészen pontosan egykét százalékos merevségcsökkenés következik be az egy csavarra vonatkozó megcsúszási
merevség és a csavarszám szorzatához képest. Figyelembe véve a számított erő-megcsúszás
összefüggéseket a csavarok különböző (kis különbség) benyomódásából meghatározható a
csavarok közötti erőeloszlás. Mivel az erő-megcsúszás összefüggés kezdeti szakasza a
kapcsolat fajtájától és geometriai paramétereitől függetlenül lineárisnak tekinthető, a
csavarokban lévő erők átlaga megegyezik az egy csavarból álló kapcsolatok esetén a csavarra
jutó erővel. Mindez azt jelenti, hogy a kapcsolat teljes megcsúszása is lineáris arányban van a
csavarok számával. Az Eurocode 5 [2] szerinti számítás egyszernyírt kapcsolatok esetében
ezzel összhangban van. Kétszernyírt esetben az Eurocode 5 [2]-tel ellentétben a teljes
megcsúszási merevség nem az egyszernyírt egy darab kötőelemet tartalmazó kapcsolatra
vonatkozó merevségi érték kétszerese és a kötőelem számának szorzata, mivel két darab
egyszernyírt kötőelemet tartalmazó kapcsolat merevsége nem azonos az egy darab
kétszernyírt kötőelemet tartalmazó kapcsolatéval. Kétszernyírt esetben a teljes megcsúszási
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merevség az egy darab kétszernyírt kötőelemre vonatkozó merevség és a kötőelemek
számának szorzataként nyerhető.
4. Tézis
A csavarok fába történő benyomódási viselkedése alapján, a különálló csavarokra
meghatározott erő-megcsúszás összefüggéseket alapul véve megvizsgáltam a csavarszámnak
a kapcsolat teljes erő-megcsúszás viselkedésére gyakorolt hatását. A Lantos-modellel
valamint végeselemes vizsgálatokkal igazoltam, hogy az erőeloszlás a csavarok között nem
teljesen egyenletes, ennek ellenére a kezdeti megcsúszási merevség számítható az egy
csavarra vonatkozó megcsúszási merevség és a csavarok számának szorzataként.
Bebizonyítottam, hogy ez a számítási eljárás a jelenleg érvényben lévő számítási eljárásoknál
pontosabb eredményt ad kétszernyírt kapcsolati kialakítás esetén.
Kapcsolódó publikációk: [S2], [S4].
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Csavaros fa-fa kapcsolatok megcsúszási merevségének
vizsgálata
(PhD Dolgozat – Rövid összefoglaló)
ERDŐDI LÁSZLÓ
Faszerkezetek szerkezeti elemeinek összekapcsolása több ezer éves múltra tekint vissza. Az
ókorban kialakított fa-fa típusú kapcsolatoktól kezdve napjaink rétegelt ragasztott fatartóinak
modern csomópontjáig számos megoldás lehetséges a teherhordó fa szerkezeti elemek
összekapcsolására. Egy kapcsolat legfontosabb jellemzői az ellenállása és a merevsége. A
teljes szerkezet globális modellezésénél elengedhetetlen az összekapcsolt elemek
igénybevételek hatására bekövetkező elmozdulásainak ismerete, mivel a csomópont
merevsége meghatározza az igénybevételek pontos eloszlását. Dolgozatomban csavarozott fafa kapcsolatok merevségét vizsgálom tengelyükre merőlegesen működő nyíró típusú
igénybevételekre.
Csapos kapcsolatok méretezésénél alapvető probléma a csap deformációjának figyelembe
vétele. Ellentétben acélszerkezetű csavarozott kapcsolatokkal, a fában elhelyezett csapok nem
csak palástnyomásra és nyírásra vannak igénybe véve, jelentős hajlítónyomaték is terhelheti a
deformálódó csapokat. A palástnyomási igénybevétel számításakor a csap deformációja
általában nem elhanyagolható. A csap elfordulása, a csapban keletkező görbület, a csapnak a
fába történő benyomódása és a keletkező palástnyomás egymással szoros kölcsönhatásban
vannak, amelyet a számítási módszernek is tükröznie kell.
Faanyag esetében a számításokat nehezíti az anyagi anizotropia, amely miatt a számításnál
különös figyelmet kell fordítani a terhelés iránya és a rostirány által közbezárt szögre. A csap
felületén fellépő palástnyomási feszültséget a faanyag beágyazási szilárdsági jellemzőjével
vesszük figyelembe. A beágyazási szilárdságot a rostirány is befolyásolja.
A jelenleg érvényben lévő szabványok csapos kapcsolatok megcsúszási merevségének
számítására vonatkozó jelenlegi előírásai számos fontos tényezőt figyelmen kívül hagynak (a
faelemek keresztmetszeti méretei, a kapcsolati kialakítás, a terhelés iránya). Elvégzett
kutatásaim során a jelenleg alkalmazott számítási módszerek által figyelmen kívül hagyott
vagy nem megfelelően figyelembe vett hatások vizsgálatát és a számítási eljárás pontosítását
tűztem ki főcélul.
Kitűzött céljaim eléréséhez négyféle kutatási módszert használtam: kísérleteket végeztem a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének
Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában (a fa fajtája, a rostirány és a csapátmérő befolyásoló
hatását elemezve) a benyomódási merevségnek a vizsgálatára végeselemes modellt alkottam,
amellyel az általam kidolgozott iterációs eljárást (paraméteranalízist hajtottam végre az
egyszernyírt szimmetrikus és nem szimmetrikus kialakítású valamint kétszernyírt kialakítású
fa-fa kapcsolatok erő-megcsúszás karakterisztikájának meghatározására) és analitikus
számítást kalibráltam
Az új tudományos eredményeket a dolgozatban szereplő négy tézis foglalja össze.
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Analysis of the load-slip behaviour of dowelled timber to
timber joints
(PhD Thesis – Short summary)
LÁSZLÓ ERDŐDI

Connecting timber elements is dated back to several thousand years. From timber to timber
joints created at the ancient time to the joints of the today’s modern glued laminated timber
structures there are several ways to connect loaded timber members. The most-important
characteristics of a connection are its resistance and stiffness. It is essential to know the
deflection of the joints during the global modelling of the structure, because the stiffness of
the joints determines the force distribution in the structure. In my dissertation I analyse the
stiffness of screwed timber to timber joints under shear load that is perpendicular to the axial
direction.
The main problem of the design of dowel-type timber joint is the consideration of the
deformation of the dowels. Contrary to the steel dowelled joints, dowels placed in the wooden
connections are not only loaded width local compression and shear, but significant bending
moment acts on the connector as well. In the calculation process the deformation of the
dowels cannot be neglected in general. The rotation of the dowel, the curvature of the dowel,
the penetration into the wood and the local compression are in close interaction, which has to
be reflected in the calculation method as well.
In the case of wooden materials the material anisotropy makes the calculation complicated, so
it is necessary to pay special attention to the angle between the load direction and the grain
direction. The local compression which is acting on the surface of the dowel has to be
considered by the embedding strength property of the wooden material. The embedding
strength is influenced by the load direction as well.
Many effects are neglected in the calculation of the slip modulus in the current provisions of
the standards in use, such as the sizes of the cross section, the joint arrangement and the
loading direction. During my researches my primary aim was to analyse the joint behaviour
and make the calculation processes more accurate by considering the effects that are neglected
or not considered appropriately in the currently applied calculation methods.
To achieve my ambitions I applied four research methods: I carried out experiments at the
Structural Laboratory of the Department of Structural Engineering of the Budapest University
of Technology and Economics in order to determine the penetration behaviour of dowels
using different types of woods, loading directions and dowel diameters. In order to analyse
the slip behaviour of dowel type joints I created finite element models to calibrate my
computer iteration procedure (created to determine the full load-slip characteristics of dowel
type timber joints) and my analytical calculation.
My new scientific results are summarized in the four theses presented in my dissertation.
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A kutatómunka továbbfejlesztési lehetőségei
Disszertációmban csapos fa-fa típusú kapcsolatokat vizsgáltam a kapcsolat merevsége
szempontjából. A csapok fába történő benyomódási viselkedéséből kiindulva, a csap
deformációjának figyelembevételével próbáltam a kapcsolatok megcsúszási merevségét,
illetve az erő-megcsúszás karakterisztikát meghatározni. Vizsgálataimat egy darab csap
viselkedéséből kiindulva végeztem, de kitértem a több csapból álló fa-fa kapcsolatok
viselkedésére is.
Kutatásom során csak fa-fa típusú egyszer illetve kétszernyírt kapcsolatokat vizsgáltam.
Mérnöki faszerkezetek csapos kapcsolatainál nagyon gyakran alkalmazunk vékonyacél
lemezeket a kapcsolatok kiképezésénél, például a faanyag felsliccelésével, vagy akár két
oldalon elhelyezett acél hevederekkel. (1.ábra)

1. ábra Fém-fa típusú csapos kapcsolatok: a, fém-fa b, fa-fém-fa
c, fém-fa-fém d,fa-fém-fa-fém-fa
Az ilyen típusú kapcsolatok viselkedése számos hasonlóságot mutat a fa-fa kialakításúakkal,
mivel a csap ezekben az esetekben is erőteljesen benyomódhat a faanyagba jelentős
deformációkat végezve. A különbség természetesen az acél elem viselkedésénél tapasztalható.
Az ilyen típusú kapcsolatok modellezéséhez a 3. fejezetben bemutatott iterációs eljárás
ugyanúgy alkalmas, azzal a megkötéssel, hogy ismerni kell a csapnak a vékony acéllemezbe
történő benyomódás hatására fellépő palástnyomási feszültségeit. Az acél elembe történő
benyomódás természetes lényeges kisebb nagyságú a faanyaggal összehasonlítva, ezenfelül a
fellépő palástnyomási feszültség értékek az acél nyomószilárdságáig növekedhetnek. A
megcsúszási merevségre vonatkozólag az Eurocode 5 a fa-fa típusú kapcsolatokra adott
összefüggés kétszeresét írja elő, elhanyagolva az acél elembe történő benyomódást. A 3.
fejezet tapasztalatai alapján az acél-fa típusú csapos kapcsolatok merevsége is jelentősen
függhet számos geometriai paramétertől, a rostirány helyzetétől illetve a kapcsolat
kialakításától is (egyszernyírt vagy kétszernyírt, fa-fém-fa vagy fém-fa-fém stb kialakítás stb).
További kutatást igényel a vékony illetve vastag acéllemezek esete. Az eddigi kapcsolati
konfigurációknál a kapcsolat teherbírását a Johansen egyenletek alapján lehetett
meghatározni. A Johansen egyenletek egyszerűsített feszültségeloszlások alapján a teherbírást
megfelelő módon szolgáltatták. Fa-fém típusú kialakításoknál Johansen megkülönbözteti a
vastag illetve vékony acéllemezek esetét, más-más tönkremeneteli módot figyelembe véve. A
lemez vastagságának bizonyos tartományában az acéllemez vastagnak és vékonynak se
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nevezhető, mivel a Johansen egyenletek által megadott feltételek közé esik. Az ilyen típusú
kialakításoknál a tönkremeneteli mód feltehetőleg kombinálva következik be a két típusú eset
között. A csap deformációjának ezáltal a palástnyomási feszültségeloszlás pontos
figyelembevételével nem csak az ilyen típusú kapcsolatok megcsúszási merevsége, hanem
ezenfelül egy köztes teherbírási érték is meghatározható lenne.
Az 1.d ábrán ritkábban alkalmazott, de a gyakorlatban előforduló úgynevezett kétszeres
felsliccelés látható. Egy ilyen kapcsolat 4 darab nyírási síkkal rendelkezik. A fa-fém típusú
kapcsolatok Johansen egyenletei egyszer vagy kétszernyírt esetekre vonatkoznak. Az iterációs
módszer alkalmazásával, többszöri iterációval ugyan, de elméletileg meghatározható a pontos
feszültségeloszlás négyszernyírt esetben is. Mindez azt jelenti, hogy a kétszeres felslicceléssel
készített kapcsolatok teherbírása és merevsége is kiszámítható.
További kutatási lehetőség rejlik nyomatékkal terhelt csapos kapcsolatok vizsgálatánál is. A
2. ábrán látható gerenda oszlop kapcsolat esetében, a hajlítónyomatéki igénybevétel hatására a
csapok az ábrán jelölt módon, más-más irányba nyomódnak be a faelembe. A csapok
benyomódásánál feltételezhető, hogy minden egyes csap benyomódása az elfordulás irányába,
azaz a csapok által meghatározott kör kerülete mentén történik. Abban az esetben ha a
faelemeket nem tisztán nyomaték, hanem vele egyidejű normál vagy nyíróerő is terheli a
benyomódás iránya feltehetőleg megváltozik, a igénybevételek arányának függvényében.
Minden egyes csap esetén az elfordulás irányát figyelembe véve és a csapok által felvett
erőket összegezve, tetszőleges kapcsolati konfiguráció esetén meghatározható a kapcsolat
nyomaték-elfordulás összefüggése.

2. ábra Nyomatékkal és egyidejű normál illetve nyíróerővel terhelt csapos fakapcsolat
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A dolgozatban használt jelölések

ρm:
ρk:
ρk1:
ρk2:
d:
dc:
e:
σ:
σp1:
σp2:
M:
Μy,Rk:
Μy,d:
Fax,Rk:
V:
κ:
φ:
fh,k:
fh,α,k:
fh:
fh2:
fh5:
fh,1,k:
fh,2,k:
fh,d:
β:
α:
α1:
α2:
Kser:
Kser,i:
t1:
t2:
h:
h1:
h2:
dx:
fuk:
Ex:
Ey:
Ez:
Gxy:
Gxz:
Gyz:

a faanyag sűrűségének várható értéke
a faanyag sűrűségének karakterisztikus értéke
a faanyag sűrűségének karakterisztikus értéke az első faelemben
a faanyag sűrűségének karakterisztikus értéke a második faelemben
a kapcsolóelem átmérője (szeg, csavar)
a kapcsolóelem átmérője (gyűrű, betét)
a csap benyomódása a faanyagban
palástnyomási feszültség
palástnyomási feszültség az első faelemben
palástnyomási feszültség a második faelemben
a csapot terhelő nyomaték
a csap folyásához tartozó nyomaték karakterisztikus értéke
a csap folyásához tartozó nyomaték tervezési értéke
a csap tengelyirányú behúzódási ellenállása
a csapra működő nyíróerő
a csap görbülete
a csap elfordulása
a palástnyomási szilárdság rostirányú karakterisztikus értéke
a palástnyomási szilárdság rostiránnyal α szöget bezáró karakterisztikus értéke
a palástnyomás a fa és a csap találkozásánál
a palástnyomás a csaptól 2mm-re
a palástnyomás a csaptól 5mm-re
a palástnyomási szilárdság az első faelemben
a palástnyomási szilárdság a második faelemben
a palástnyomási szilárdság tervezési értéke
a palástnyomási szilárdságok hányadosa fh,1,k/ fh,2,k
a rostirány és az erőirány által bezárt szög
a rostirány és az erőirány által bezárt szög az első faelemben
a rostirány és az erőirány által bezárt szög a második faelemben
a kapcsolati megcsúszási modulusa
az i.-dik csap megcsúszási modulusa
az első faelem szélessége a Johansen egyenletekben
a második faelem szélessége a Johansen egyenletekben
a faelem szélessége a paraméteranalízis során
az első faelem szélessége a paraméteranalízis során
a második faelem szélessége a paraméteranalízis során
az iterációs eljárás során használt elemi kis csaprész szélessége
a csap szakítószilárdsága
a faanyag x irányú rugalmassági modulusa a végeselemes számításnál
a faanyag y irányú rugalmassági modulusa a végeselemes számításnál
a faanyag z irányú rugalmassági modulusa a végeselemes számításnál
a faanyag x-y síkban lévő nyírási modulusa a végeselemes számításnál
a faanyag x-z síkban lévő nyírási modulusa a végeselemes számításnál
a faanyag y-z síkban lévő nyírási modulusa a végeselemes számításnál
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ν:
Poisson tényezők a végeselemes számításnál
Rd1-6: A Johansen egyenletekkel adódó kapcsolati teherbírás az elsőtől hatodik
tönkremeneteli módnál
F:
a kapcsolatra működő erő
F1:
az első csapra működő erő
F2:
a második csapra működő erő
u:
a faelemek egymáshoz képesti megcsúszása a nyírási síkban
z:
a faelem benyomódási merevsége
z1:
az első faelem benyomódási merevsége
z2:
a második faelem benyomódási merevsége
EI:
a csap hajlító merevsége
ncs:
a csapok száma
nny:
a nyírási síkok száma
neffektiv: az effektív csapszám
Ftot: a kapcsolatra működő teljes erő (több csapos kapcsolatoknál)
Kser,tot: a kapcsolat teljes megcsúszási merevsége (több csapos kapcsolatoknál)
a:
a csapok távolsága
∆a:
a csapok közötti távolságváltozás
EA: a faelem normálmerevsége
∆p1: az első csap benyomódása a faanyagba a nyírási síkban
∆p2: a második csap benyomódása a faanyagba a nyírási síkban
∆u,tot: a kapcsolat teljes megcsúszása
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