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1. Bevezetés 
Acélszerkezetű csarnokok másodlagos teherhordó szerkezeteinek és a burkolati 

rendszereinek ára jelentős lehet, az épületek teljes árához viszonyítva, elérheti a teljes költség 
felét. Ez azt jelenti, hogy a szelemen és a tetőrendszerek fejlesztése jelentős megtakarítást 
eredményezhet az acélszerkezet gyártók számára. A BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke az 
elmúlt 10 évben, igazodva a területen jelentkező folyamatos kutatás-fejlesztési igényhez, 
bekapcsolódott ebbe a kutatásfejlesztési folyamatba. Ennek részeként a könnyűszerkezetes 
tetőrendszerek területén végzett kísérleti és numerikus kutatásaim eredményét foglaltam össze 
a PhD dolgozatomban. 

A probléma megértéséhez az alábbiakban bemutatom az acélszerkezetű ipari csarnokok fő 
részeit, majd a könnyűszerkezetes tetőrendszer elemeinek bemutatására térek rá.  

Egy ipari csarnokszerkezet az alábbi részekből áll: 
(i)  főtartó keret, jellemzően változó gerincmagasságú hegesztett I-szelvényből vagy 

melegen hengerelt szelvényből; 
(ii)  másodlagos teherhordó elemek, általában hidegen alakított vékonyfalú Z/C-

szelemenek és falvázgerendák;  
(iii)  a burkolati rendszer, úgymint trapézlemez vagy korcolt tetőpanel és 
(iv)  kiegészítő elemek, úgymint szelemenkifüggesztő rendszer és lehorgonyzó elemei.  
A főtartón kívüli három szerkezeti csoport alkotja a könnyűszerkezetes tetőrendszereket, 

melyre egy jellegzetes példát mutat az 1. ábra, átlapolt szelemen trapézlemez burkolattal és 
szelemenkifüggesztő elemekkel. 

A dolgozatomban ezek közül az alábbi szerkezeti problémákra koncentrálok: 
(i)  nyomott, hidegen alakított vékonyfalú Z- és C-szelvényű elemek; 
(ii)  folytatólagos Z-szelemenek és 
(iii)  szelemenkifüggesztő rendszer elemei. 
A kutatás kísérleti alapú, a kísérleti eredmények kiértékelésével meghatároztam az egyes 

elemek viselkedési módjait, a tervezési ellenállásukat és új méretezési eljárásokra tettem 
javaslatot. A kísérletekkel párhuzamosan héj végeselemes modelleket fejlesztettem. A kutatás 
összegzéseképpen kifejlesztettem egy algoritmust és egy számítógépi programot, mely 
integrálja a könnyűszerkezetes tetőrendszerek kísérlet- és virtuális kísérlet alapú tervezési 
módszereit. 

 

 
 

1. ábra: Tipikus könnyűszerkezetes tetőrendszer elemei és terhei 

Közbenső támasz 

Lehorgonyzó elem 

Szélső támasz 

Burkolat 
Szelemenkifüggesztő 

Taréj elem 

Átlapolás vége 

Szelemen 

Felületi teher 
Normálerő 

Főtartó keret 
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2. A kutatási program összefoglalása 

2.1 Nyomott Z- és C-szelvényű hidegen alakított vékonyfalú elemek 
A másodlagos teherhordó szerkezeti elemek – jellemzően Z-szelemenek – hordják a tetőre 

ható felületi terheket, az önsúlyt, a hóterhet, a szélterhet, valamint a tetősíkban ébredő 
terheket az alábbi hatásokból: 

- oromfali szélteher, 
- a szélrács rendszer nyomott elemeiből származó teher, 
- a főtartó keret oldalirányú megtámasztásából származó teher és a 
- földrengésből származó terhek. 

Mint látható a szelemenek szokásos szerkezeti megoldásai mellett a hajlításon kívül 
tengelyirányú terhek is megjelennek, melyek hatással vannak a viselkedési módokra és a 
következő megoldatlan kérdéseket vetik fel: 

- lokális, torzulásos horpadásos és globális stabilitásvesztési módok nyomott Z-
szelvények esetén, 

- nyomott Z-szelvényű elemek és a burkolat kölcsönhatása, 
- az átlapolás környezetének lokális stabilitásvesztési módjai nyomó igénybevétel 

hatására. 
Korábbi kutatásokban széleskörűen vizsgálták nyomott vékonyfalú elemek viselkedését 

mind analitikus módszerekkel, mind pedig kísérletekkel. Analitikus vizsgálatokkal 
meghatározták a hidegen alakított, vékonyfalú elemek stabilitásvesztési módjait: a lokális- és 
a torzulásos horpadást, valamint a globális stabilitásvesztést. Ezek a módok meghatározhatók 
az általánosított gerendaelmélettel (GBT), a véges sávok (FSM) vagy a véges elemek (FE) 
módszerével is. A gyakorlatban nyomott szerkezeti elemként gyakrabban alkalmaznak C-
szelvényű oszlopokat, ezért az átfogó kutatás eredményei megtalálhatók a szakirodalomban. 
Z-szelvényű nyomott elemek kutatásáról azonban nem találtam szakirodalmi példát. Az 
Eurocode 3 szabvány tartalmaz általános méretezési módszert vékonyfalú szelvényekre 
vonatkozóan, de ezek a vékonyfalú szelvényeknél szokásos megtámasztási viszonyokra nem 
alkalmazhatók. 

Ezért kutatási célom nyomott Z-szelvényű elemek viselkedési módjainak meghatározása és 
tervezési ellenállásuk levezetése különböző, a vékonyfalú szelvényekre jellemző 
megtámasztási viszonyok mellett. 

A kutatás első fázisában kísérleti kutatási programot terveztem meg és hajtottam végre 
nyomott Z-szelvényű elemeken a BME Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában. A kísérlet során 
24 próbatestet vizsgáltam különböző hosszal (800, 2000 és 3600 mm); különböző oldalirányú 
megtámasztással (trapézlemez nélkül vagy trapézlemezzel), valamint egyedülálló vagy dupla 
szelvényű kialakításban. A meghatározott stabilitásvesztési jelenségeket részletesen 
értékeltem és jellemeztem. Meghatároztam az interakcióban lévő lokális, torzulásos 
horpadásos és globális módokat, amit a 2. ábra illusztrál. A jellegzetes teher-összenyomódás 
diagramok a 3. ábrán láthatóak. Globális stabilitásvesztés esetén, amennyiben nem volt 
trapézlemez megtámasztás, a teherbírások csökkenő tendenciát mutattak a hossz 
növekedésével (4a. ábra). Trapézlemezes megtámasztás esetén a teherbírások közel azonosak 
voltak az azonos tönkremeneteli módnak – lokális gerinchorpadás – köszönhetően (4b. ábra). 
Meghatároztam a tervezési ellenállásokat a tervezésben történő felhasználás céljából.  

Ezen kutatás eredményeit az 1. Tézisben foglaltam össze.  
Az Eurocode-ban létezik ajánlás hegesztett vagy melegen hengerelt I-szelvények héj 

végeselemes modellel történő méretezésére. A szabvány foglalkozik a modell részleteivel és a 
vizsgálati eljárásokkal, de hidegen hengerelt, vékonyfalú elemek esetére nem szabályozza a 
helyettesítő geometriai imperfekció felvételét. Ez a probléma vezetett el a kutatás következő 
fázisához. 



 

2. ábra: Tönkremeneteli módok

3. ábra: Jellegzetes t

4. ábra: Mért teherbírás

Lokális 
horpadás 

(a) 

(b) 
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Tönkremeneteli módok: gerinc beroppanása, torzulásos horpadás és kihajlás

Jellegzetes teher – összenyomódás diagramok 

Mért teherbírás: (a) trapézlemez nélkül és (b) trapézlemezzel

Globális
stabilitásvesztés

Torzulásos 
horpadás 

 

 

torzulásos horpadás és kihajlás 
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lobális 
stabilitásvesztés 



-6- 
 

2.2 Stabilitásvesztési alakok azonosítása végeselemes analízissel 
Jól ismert probléma, hogy a geometriai imperfekciók felvételének fontos szerepe van 

vékonyfalú szelvények héj végeselemes modellel történő szimulációja esetén. Az egyik 
lehetséges mód a geometriai imperfekció felvételére a végeselem csomópontok helyének 
felülírása a tiszta stabilitásvesztési alakok elmozdulásaival. Ha egy szerkezeti elem nagy 
lemezszélesség/lemezvastagság arányú lemezekkel rendelkezik, akkor nem csak a globális, 
hanem a lokális és a torzulásos horpadási, valamint az interakcióban lévő alakok is 
befolyásolják a viselkedést és ezért hatással vannak a tervezési ellenállásukra is. 

A számítástechnika fejlődésével már nem okoz problémát összetett, nagy szabadságfokú 
héj végeselemek stabilitásvesztési alakjainak és kritikus terhének meghatározása. Ezek az új 
lehetőségek új problémával járnak együtt, mert héj végeselemes modelleken nagy számú, 
interakcióban lévő sajátalak állítható elő. Ezeket a felhasználónak egyesével, 
szemrevételezéssel kell megítélnie, és azokat tekinteni „tiszta” módoknak, ahol kis mértékű az 
interakció, majd ezeket felhasználni a tervezés során. Azaz a gyakorlati alkalmazhatóság 
érdekében, hogy csökkenjen a sajátalakok elemzésével töltött idő, szükség van egy 
automatikus sajátalak felismerő módszerre.  

Kutatásomban kifejlesztettem egy numerikus módszert, amely képes felismerni és 
osztályozni vékonyfalú elemek stabilitásvesztési alakjait. Az algoritmus összegyűjti és rendezi 
a csomóponti elmozdulásokat a jellemző keresztmetszeti pontokban az elem hossza mentén, 
és az adatok elemzésével osztályozza és tiszta stabilitásvesztési módokba sorolja azokat. Az 5. 
ábra illusztrálja a kifejlesztett algoritmus működését és a jellemző stabilitásvesztési módokat 
Z-szelvény esetén. 

   

  

5. ábra: Az élek jellemző alakváltozásai: (a) lokális, (b) torzulásos horpadás, (c) térbeli 
elcsavarodó és (d) elcsavarodó kihajlás  

(a) (b) 

(c) (d) 



 

Kifejlesztésre került egy másik
végessávos bázisfüggvények segítségével közelítjük vég
végessávos módszer segítségével egy csuklós
előállíthatók. Ennek oka, hogy a módszer csak a keresztmetszet mentén diszkretizálja az 
elemet, az elem hossza mentén pedig szinus
sajátalakok azonban ugyan úgy tartalmazni fognak interakciós módokat
sajátalakok. Dr. Ádány Sándor ötlete alapján bels
modellen azonban előállíthatók a tiszta (lokális
A kifejlesztett osztályozási módszer 
végeselemes sajátalakok osztályozás
arányát az aktuális módban
elmozdulásait a különböző hullámhosszban rendelkezésre álló végessávos sajátalakok lineáris 
kombinációjaként. A közelítés feltétele 
minimalizálása. Ennek segítségével ki lehet választani a végeseleme
amelyek tisztán globális módo
A kiválasztott alakok kritikus teherszorzóinak segítsé

A módszer alkalmasságának és használhatóságának bizonyítására p
hajtottam végre C- és Z-szelvény
elmozdulások (dFE) és a végessávos sajátalakok 
(ΦC) jó egyezését. A vizsgálatokat elvégeztem különböz
látható esetekben. A példában a 
élmerevítőjének 1 közbenső pontját jelenti a sarkokon lév
mutatja a hibás esetek számát egy C
hogy egy sűrűbben felosztott keresztmetszet esetén jelent
(csökken a hibás esetek száma)
hibával jár. Figyelembe véve, hogy a magasabb módok kisebb fél
alakokat tartalmaznak, tehát 
adódik.  

A csuklós-csuklós megtámasztáson kívül kétféle befogott megtámasztást, valamint csak a 
gerincen és csak az öveken történ
vizsgálattal kimutattam, hogy a sajátalak osztályozás 
alkalmazható ezekre a megtámasztásokra is.

A sajátalak osztályozás új kutatási eredményeit a 
Az osztályozott sajátalakokat helyettesít

végeselemes modelleken nemlineáris szimulációhoz, hogy követni tudjam a nyomott Z
szelvények kísérletek során tapasztalt viselkedési módjait.

6. ábra: Osztályozás: (a) végeselemes 

  
ΦΦΦΦc dFE 

 

(a) (b) 
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gy másik módszer is Dr. Ádány Sándorral közösen
ssávos bázisfüggvények segítségével közelítjük végeselemes modellek sajátalakjait.

végessávos módszer segítségével egy csuklós-csuklós, prizmatikus elem sajátalakjai könnyen 
állíthatók. Ennek oka, hogy a módszer csak a keresztmetszet mentén diszkretizálja az 

elemet, az elem hossza mentén pedig szinuszos bázisfüggvényeket használ. Az így el
sajátalakok azonban ugyan úgy tartalmazni fognak interakciós módokat, mint a végeselemes 

Ádány Sándor ötlete alapján belső kényszereket alkalmazva a végessávos 
állíthatók a tiszta (lokális-, torzulásos horpadás és globális

osztályozási módszer ezeket a tiszta végessávos sajátalakokat használja fel 
osztályozására, azaz képes megmondani a tiszta alakok részvé

az aktuális módban. Az eljárás során előállítjuk a végeselemes sajátalakok 
ő hullámhosszban rendelkezésre álló végessávos sajátalakok lineáris 

A közelítés feltétele a két elmozdulás különbségének, azaz
Ennek segítségével ki lehet választani a végeselemes sajátalakok közül azoka

amelyek tisztán globális módok, tisztán torzulásos horpadásos módok és tisztán lokális módok. 
kiválasztott alakok kritikus teherszorzóinak segítségével elvégezhető a méretezés.
A módszer alkalmasságának és használhatóságának bizonyítására paraméteres vizsgálatot 

szelvényű elemeken. A 6a. ábrán egy példa szemlélteti 
végessávos sajátalakok lineáris kombinációjából elő

A vizsgálatokat elvégeztem különböző hálósűrűség esetén a
példában a 3,5,1 osztás egy C- szelvény övének 3, gerincének 5, és 

ő pontját jelenti a sarkokon lévő csomópontokon kívül. 
a hibás esetek számát egy C-szelvényű elem első 50 sajátalakja közül. 

felosztott keresztmetszet esetén jelentősen nő a módszer pontossága
(csökken a hibás esetek száma), valamint, hogy a magasabb módok osztályozása nagyobb 

Figyelembe véve, hogy a magasabb módok kisebb fél-hullámhosszú lokális 
tehát a módszer hibája a nem elég sűrű végeselemes felosztásból 

csuklós megtámasztáson kívül kétféle befogott megtámasztást, valamint csak a 
gerincen és csak az öveken történő megtámasztás hatását is vizsgáltam. A paraméteres 

, hogy a sajátalak osztályozás – bizonyos kötöttségekkel 
megtámasztásokra is.  

A sajátalak osztályozás új kutatási eredményeit a 2. Tézisben mutatom be.
Az osztályozott sajátalakokat helyettesítő geometriai imperfekciókként alkalmaztam héj 

végeselemes modelleken nemlineáris szimulációhoz, hogy követni tudjam a nyomott Z
szelvények kísérletek során tapasztalt viselkedési módjait. 

égeselemes modell és a közelített alakváltozás és
hatása a módszer pontosságára 

közösen, melynek során 
eselemes modellek sajátalakjait. A 

csuklós, prizmatikus elem sajátalakjai könnyen 
állíthatók. Ennek oka, hogy a módszer csak a keresztmetszet mentén diszkretizálja az 

zos bázisfüggvényeket használ. Az így előállított 
, mint a végeselemes 

 kényszereket alkalmazva a végessávos 
horpadás és globális) sajátalakok. 

ezeket a tiszta végessávos sajátalakokat használja fel 
a tiszta alakok részvételi 

állítjuk a végeselemes sajátalakok 
 hullámhosszban rendelkezésre álló végessávos sajátalakok lineáris 

a két elmozdulás különbségének, azaz a hibának a 
sajátalakok közül azokat, 

k, tisztán torzulásos horpadásos módok és tisztán lokális módok. 
ő a méretezés. 

araméteres vizsgálatot 
egy példa szemlélteti a végeselemes 

áris kombinációjából előálló közelítő alak 
ség esetén a 6b. ábrán 

szelvény övének 3, gerincének 5, és 
 csomópontokon kívül. A 6b. ábra 
 50 sajátalakja közül. Jól látható, 

 a módszer pontossága 
a magasabb módok osztályozása nagyobb 

hullámhosszú lokális 
 végeselemes felosztásból 

csuklós megtámasztáson kívül kétféle befogott megtámasztást, valamint csak a 
 megtámasztás hatását is vizsgáltam. A paraméteres 

bizonyos kötöttségekkel – 

ben mutatom be. 
iókként alkalmaztam héj 

végeselemes modelleken nemlineáris szimulációhoz, hogy követni tudjam a nyomott Z-

 

és (b) hálósűrűség 
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2.3 Folytatólagos szelemen átlapolt kapcsolattal 
Folytatólagos statikai vázzal rendelkező Z-szelemenek jellemző szerkezeti kialakítása az 

átlapolt kapcsolat, melynek részletei a 7a. ábrán láthatóak. Korábbi kutatások csak az 
átlapolás végére koncentráltak, széleskörű kísérleti vizsgálatokat hajtottak végre átlapolt 
szelemeneken különböző átlapolás hosszakkal és különböző számú csavarokkal. 
Kutatásaimban ezektől eltérő szerkezeti kialakításokat vizsgáltam, valamint kiterjesztettem a 
vizsgálatot más szerkezeti részletre is. 

Az átlapolt kapcsolat összetettségéből adódóan a kialakítás ellenállása és merevsége az 
Eurocode 3 alapján csak kísérleti úton határozható meg. Kísérleti vizsgálat szükséges (i) az 
átlapolás végén a nyomaték – nyíróerő interakciójának, (ii) az átlapolás közepén a nyomaték – 
koncentrált erő interakciójának és (iii) a szélső támasz koncentrált erőre történő 
ellenőrzéséhez. A 7b. ábra mutatja a vizsgált részleteket egy folytatólagos tartó esetén.  

A kutatás célja az átlapolás környezetének és a szélső támasz viselkedési módjainak 
kísérleti meghatározása az adott szerkezeti kialakításokkal, és a tervezési ellenállások, 
valamint a kapcsolati merevségek levezetése. Összesen 84 kísérletet hajtottam végre, a 
kísérleti elrendezések a 8. ábrán láthatóak.  

 

 

7. ábra: Szerkezeti részletek: (a) átlapolás környezete és (b) a vizsgált helyek 

 

8. ábra: Kísérleti elrendezés: terhelő keret, átlapolás vége és szélső támasz vizsgálata 
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Az eredmények alapján 
módosítására az átlapolás végén. Az 
függvényében csökkentő módszer, ahol a képletben szerepl
választottam meg, hogy az interakciós görbe a kísérlettel 
illeszkedjen, a 9. ábra alapján.
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9. ábra: Módosított tervezési görbék

A közbenső átlapolások méretezésére vonatkozó Eurocode 3 ajánlások alkalmazhatóságát 
bizonyítottam az adott szerkezeti kialakítás esetén. 
javaslatot tettem az Eurocode 
ábrán, a javasolt módosító tényez

 .RdwR α ×=

10. ábra: Módosított tervezési görbék: (a) 203 mm és (b) 254 mm magas szelemen

Kidolgoztam az átlapolás környezetének héj végeselemes modell
meghatároztam a tönkremeneteli módokat
végre. A kutatás eredményeit a 

(a) 

(a) 
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 javaslatot tettem az Eurocode 3 méretezési eljárásának 
módosítására az átlapolás végén. Az (1) egyenletben látható a nyomatéki ellenállást a nyíróer

módszer, ahol a képletben szereplő α  és β  
az interakciós görbe a kísérlettel meghatározott 
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Módosított tervezési görbék: (a) 203 mm és (b) 254 mm magas szelemen

 átlapolások méretezésére vonatkozó Eurocode 3 ajánlások alkalmazhatóságát 
bizonyítottam az adott szerkezeti kialakítás esetén. A szélső támasz eredményei alapján 

Eurocode 3 tervezési ellenállásnak módosítására a (2) egyenletben és a 10. 
ító tényező értéke 2.2=α . 
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Módosított tervezési görbék: (a) 203 mm és (b) 254 mm magas szelemen

z átlapolás környezetének héj végeselemes modelljét, 
tönkremeneteli módokat és imperfekció-érzékenyég vizsgálatot hajtottam 

A kutatás eredményeit a 3. Tézisben foglaltam össze. 

(b) 

(b) 

javaslatot tettem az Eurocode 3 méretezési eljárásának 
egyenletben látható a nyomatéki ellenállást a nyíróerő 

 paramétereket úgy 
 tervezési értékekre 
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magas szelemen 

 átlapolások méretezésére vonatkozó Eurocode 3 ajánlások alkalmazhatóságát 
támasz eredményei alapján 

egyenletben és a 10. 

1  (2)  

 

Módosított tervezési görbék: (a) 203 mm és (b) 254 mm magas szelemen 

, virtuális kísérlettel 
érzékenyég vizsgálatot hajtottam 

 



 

2.4 Szelemenkifüggesztő rendszer elemei
A szerkezeti probléma: 

úgynevezett szelemenkifüggeszt
(i) támaszközökben oldalirányú megtámasztást biztosítson a szelemeneknek,
(ii)  levezesse a tetősíkban ébred

eső komponense, a burkolat merevít
földrengési hatások.

A szelemenkifüggesztő rendszer elemei a 11. ábrán láthatóak:
(i) hidegen alakított U-
(ii)  állítható méretű szelem
(iii)  taréj elem a két tetőfelület között és
(iv) lehorgonyzó elemek
Az itt bemutatott speciális 

a szabványok nem tartalmazzák, és 
A kutatás célja, hogy kísérleti úton 
alkalmazott szelemenkifüggeszt

A kísérleti program összesen 
hosszakban (1350 és 1550 mm) 
nyomásra és húzásra; 6 állítható 
12 taréj elem (6, 10 és 20%-os tet
elem (szimmetrikus és nem szimmetrikus elrendezésben
szerkezeti kialakítását a kísérleti eredmények alapján módosítottuk és tovább
hajtottam végre. A 12. ábra mutatja az egyes komponensek kísérleti elrendezését. 

A 13. ábra néhány jellegzetes nyomó
kísérleti próbatestek húzásra 
elemek csavarozott kapcsolatában következett be.
a tönkremeneteli mód.  

Felépítettem az U-szelvényű
kísérletek alapján meghatároztam a virtuális kísérle
imperfekció mértékét.  

A kutatás eredményeit a 4. 

11. ábra: 

Csavarok 
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ő rendszer elemei 
 könnyűszerkezetes tetőrendszerekben további merevítéseket, 

úgynevezett szelemenkifüggesztő rendszert alkalmaznak a tetősíkban az alábbi célokkal:
támaszközökben oldalirányú megtámasztást biztosítson a szelemeneknek,

ősíkban ébredő erőket a főtartó keretre: gravitációs terhek tet
, a burkolat merevítő hatásából származó terhek, valamint a 

. 
 rendszer elemei a 11. ábrán láthatóak: 

-szelvényű szelemenkifüggesztő nagy kivágással
szelemenkifüggesztő elem szabálytalan szelemenosztásokhoz

két tetőfelület között és 
lehorgonyzó elemek, amik átadják az erőt a főtartó keretre. 

 elemek és kapcsolataik tervezési ellenállásának meghatározását 
zák, és kísérleti vizsgálatok sem találhatóak a 

kísérleti úton meghatározzam a könnyűszerkezetes
alkalmazott szelemenkifüggesztő rendszer viselkedési módjait és tervezési ellenállásukat.

program összesen 72 kísérletből állt: 17 szelemenkifüggesztő
1550 mm) és gerinc kialakítással (lyukgyengítéssel vagy a nélkül
állítható hosszúságú szelemenkifüggesztő elem nyomásra és húzásra

os tetőlejtéssel) nyomásra és húzásra; valamint
szimmetrikus és nem szimmetrikus elrendezésben) húzásra. A lehorgonyzó elem 

t a kísérleti eredmények alapján módosítottuk és tovább
12. ábra mutatja az egyes komponensek kísérleti elrendezését. 

néhány jellegzetes nyomó- és húzóerő-elmozdulás diagramot
húzásra azonosan viselkedtek, a tönkremenetel a szelemenkifügge

ában következett be. Nyomásra térbeli elcsavarodó kihajlás volt 

szelvényű szelemenkifüggesztő elem héj végeselemes 
kísérletek alapján meghatároztam a virtuális kísérletekhez szükséges helyettesít

 Tézisben foglaltam össze. 

11. ábra: Szelemenkifüggesztő rendszer fő elemei 

Szelemenkifüggeszt
 
 

Szelemen 

Klip: CL231 

Klip: CL230 

rendszerekben további merevítéseket, 
síkban az alábbi célokkal: 

támaszközökben oldalirányú megtámasztást biztosítson a szelemeneknek, 
gravitációs terhek tetősíkba 

 hatásából származó terhek, valamint a 

kivágással a gerincén, 
elem szabálytalan szelemenosztásokhoz, 

nak meghatározását 
ok sem találhatóak a szakirodalomban. 

szerkezetes tetőrendszerekben 
 rendszer viselkedési módjait és tervezési ellenállásukat.  

szelemenkifüggesztő elem különböző 
lyukgyengítéssel vagy a nélkül), 

 elem nyomásra és húzásra; 
valamint 16 lehorgonyzó 

A lehorgonyzó elem 
t a kísérleti eredmények alapján módosítottuk és további 21 kísérletet 

12. ábra mutatja az egyes komponensek kísérleti elrendezését.  
elmozdulás diagramot mutat be. A 

szelemenkifüggesztő 
yomásra térbeli elcsavarodó kihajlás volt 

végeselemes modelljét és a 
tekhez szükséges helyettesítő geometriai 

 

Szelemenkifüggesztő: 
HSG 
HSG+lyukak 

Lehorgonyzó elem 



 

12. ábra: Kísérleti elrendezés
kísérlete szimmetrikus

13. ábra: Jellemző erő-elmozdulás görbék: 
taréj elem

  

Szelemenkifüggeszt

Szelemen 

Lehorgonyzó 
rúd 

Szelemenkifüggesztő 

(a) 

(c) 

(a) 

(c) 
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Kísérleti elrendezés: (a) szelemenkifüggesztő, (b) taréj elem, (c) 
szimmetrikus és (d) nem szimmetrikus elrendezésben

elmozdulás görbék: (a) szelemenkifüggesztő, (b) állítható elem
taréj elem és (d) lehorgonyzó elem 

 

Szelemenkifüggesztő 
Taréj elem 

Lehorgonyzó 
rúd 

Szelemen Szelemen 

Szelemenkifüggesztő 

(b) 

(d) 

(b) 

(d) 

 

 

(c) lehorgonyzó elem 
nem szimmetrikus elrendezésben 

 

 

állítható elem, (c) 
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2.5 Könnyűszerkezetes tetőrendszerek végeselemes modellen és kísérleten alapuló 
méretezése 

Kutatásaimban könnyűszerkezetes tetőrendszerek különböző szerkezeti problémáira 
kerestem megoldásokat kísérleti és numerikus vizsgálatokkal. A teljes tetőszerkezet eddig 
általam nem részletezett további problémája a burkolat és a szelemen kölcsönhatásának 
figyelembevétele. Különböző burkolati megoldások léteznek, melyek egyaránt biztosítanak 
elfordulás és eltolódás elleni megtámasztást. Ezeket a hatásokat a méretezésben is figyelembe 
kell venni. A rugalmas elfordulási támasz hatását már vizsgálták korábban analitikus, kísérleti 
és numerikus módszerekkel. Az Eurocode 3 tartalmazza ezt a hatást, az alsó, megtámasztatlan 
övet, mint rugalmasan ágyazott tartót kezeli. 

A dolgozatban eddig vizsgált szerkezeti problémák és ez utóbbi hatás együtteseként 
kijelenthető, hogy a könnyűszerkezetes tetőrendszerek igen összetett viselkedéssel 
jellemezhetőek, amit bonyolult és sok szempontot figyelembevevő méretezési módszerrel 
lehet méretezni. Az előzőekben bemutatott és a tetőrendszer részletein végzett vizsgálataim 
után a kutatásom célja egy összetett méretezési módszer kifejlesztése könnyűszerkezetes 
tetőrendszerekhez, amely alkalmazható a gyakorlati tervezésben is. Ezért kifejlesztettem egy 
algoritmust, melyet egy – PurlinFED-nek nevezett – célprogramba építettem be, amely képes 
előkészíteni egy könnyűszerkezetes tetőrendszer méretezéséhez szükséges bemenő adatokat, 
végrehajtani a vizsgálatokat és méretezni a tetőszerkezetet. A programba beépített méretezés 
módszereket a 14. ábrán mutatom be. 

A kifejlesztett algoritmus képes modellezni a teljes tetőrendszert. A bemenő adatok a 
következők: (i) szelvény: paraméteres vagy késztermék C- és Z- szelvények; (ii) geometria: 
támaszköz, szelementávolságok, átlapolás hosszak, szelemenkifüggesztők és tetőhajlás; (iii) 
anyagmodell: lineárisan rugalmas, lineárisan rugalmas-felkeményedően képlékeny; (iv) 
burkolat: paraméteres vagy késztermék korcolt tető vagy trapézlemez; (v) terhek és (vi) 
megtámasztási viszonyok. Három tervezési módszert építettem a programba. Az első 
módszerrel az igénybevételeket egy saját programozású gerenda modellen határozom meg, az 
átlapolás merevségének figyelembevételével, majd a kísérletek alapján továbbfejlesztett 
Eurocode eljárás segítségével méretezem. 

 

14. ábra: PurlinFED algoritmus 

1 3 2 
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EC3 + kísérleti 
tervezés 

EC3 + kísérleti 
tervezés + 
karcsúság 

EC3 + kísérlet 
alapú tervezés 

virtuális kísérlettel 
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A második eljárásban szelemen karcsúságát a teljes tetőfelület héj végeselemes modelljén 
határozom meg stabilitásvizsgálat segítségével, ahol figyelembe veszem a burkolat 
megtámasztó hatását. Az automatikus alakfelismerő eljárás segít osztályozni az alakokat és 
kiválasztani a tiszta alakokat a méretezési eljáráshoz.  

A legösszetettebb tervezési módszer a nemlineáris szimuláció tökéletlenséggel rendelkező 
héj végeselemes modellen. Ez a harmadik méretezési módszer a PurlinFED programban. Az 
Eurocode 3 ajánlásokat tesz végeselemes modellel történő méretezés végrehajtására, az 
anyagmodell felvételére és I-szelvények estén a helyettesítő geometriai imperfekcióra. 
Vékonyfalú, hidegen alakított elemekre vonatkozó szabvány nem tartalmaz ajánlást a 
helyettesítő geometriai imperfekció felvételére, ezért a kísérlettel verifikált értékeket 
használtam. Így a teljes modell integrálja a könnyűszerkezetes tetőrendszerek terén szerzett 
kutatási tapasztalataimat és eredményeimet. 

A héjmodell alkalmazására látható példa a 15. ábrán. Három szelemen szélességű 
tetőfelület látható háromtámaszú kialakításban, korcolt tetőburkolattal együtt, valamint 
feltüntettem a modell részleteit is. 

A javasolt algoritmus alkalmazhatóságának illusztrálására az eredményeket, úgymint 
tönkremeneteli módokat és elmozdulásokat összevetettem egy teljes léptékű kísérleti program 
eredményeivel.  

A teljes tetőfelületet modellező algoritmus eredményeit az 5. Tézisben foglaltam össze.  

 
 

15. ábra: Végeselemes modell részletei korcolt tető esetén   
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3. Új tudományos eredmények 

3.1 A PhD disszertáció tézisei magyarul 
Az ismertetett kutatás és annak tudományos eredményei a következőképpen foglalhatók 

össze: 

1. Tézis 

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot eddigiekben nem vizsgált hidegen 
alakított vékonyfalú Z-szelvényű nyomott elemek vizsgálatára különböző oldalirányú 
megtámasztási viszonyok és speciális erőbevezetés esetén: 

a) Kísérleti úton meghatároztam oldalirányban megtámasztatlan Z-szelvényű elemek 
lokális, torzulásos horpadás, illetve globális stabilitásvesztési módjait. 

b) Meghatároztam egyik övén trapézlemezzel megtámasztott Z-szelvényű nyomott 
elemek viselkedési módjait. 

c) Rövid, dupla Z-szelvényű próbatestek segítségével elemeztem az átlapolás 
környékének viselkedését nyomó igénybevételre. 

A kísérleti eredmények alapján meghatároztam a vizsgált nyomott Z-szelvényű elemek 
tervezési ellenállását.  

2. Tézis 

Nyomott Z-szelvényű elemek viselkedésének modellezésére felületszerkezeti végeselemes 
modellt dolgoztam ki. A felületszerkezeti modellen anyagi- és geometriai nemlinearitás 
figyelembevételével imperfekció érzékenységi vizsgálatsorozatot hajtottam végre. A 
helyettesítő geometriai imperfekciót a modell sajátalakjai alapján vettem fel és 
meghatároztam azok hatását a szerkezet viselkedésére: merevség, teherbírás és tönkremeneteli 
mód. A sajátalakok elemzését kétféleképpen hajtottam végre: 

a) Módszert dolgoztam ki a felületszerkezeti végeselemes modell sajátalakjainak 
osztályozására az alap kihajlási és horpadási alakok geometriai definíciója alapján. 
A javasolt módszer algoritmusát beépítettem egy vékonyfalú tetőszerkezetek 
modellezését végző saját fejlesztésű számítógépes programba. 

b) Paraméteres vizsgálatsorozatot hajtottam végre vékonyfalú C- és Z-szelvények 
felületszerkezeti végeselemes modelljének sajátalakjainak osztályozására 
végessávos bázisfüggvények segítségével. Az osztályozás segítségével 
meghatároztam a lokális, a torzulásos horpadás és globális kihajlási alakok 
részarányát különböző megtámasztási viszonyok és hálósűrűség esetén, és 
bizonyítottam a módszer alkalmazhatóságát. 

3. Tézis 

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot folytatólagos Z-szelemenek 
különböző komponenseinek vizsgálatára. Az átlapolt kapcsolatot az alábbi speciális szerkezeti 
kialakításban vizsgáltam: (i) a Z-szelemenek övszélessége azonos, ezért az átlapolást 
összefeszítéssel kell kialakítani, (ii) a két szelement összekapcsoló csavarok lyukátmérője 
jelentősen nagyobb a csavarátmérőnél, illetve (iii) az átlapolás közepén a gerincben nincs 
csavar. Erre a szerkezeti kialakításra meghatároztam a viselkedési módokat és a tervezési 
teherbírás értékeket az alábbiak szerint: 

a) Meghatároztam az átlapolás végének tervezési ellenállását különböző nyomaték és 
nyíróerő arányok esetén. Az eredmények alapján az átlapolás végének nyomaték és 
nyíróerő interakciójának számítására Eurocode 3 alapú méretezési eljárást 
dolgoztam ki. 
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b) Meghatároztam az átlapolás közepének tervezési ellenállását különböző nyomaték 
és reakcióerő arányok esetén. Az eredmények alapján igazoltam, hogy az Eurocode 
3 szabványos méretezési eljárása alkalmazható az átlapolás közepének méretezésre. 

c) Külön vizsgálati programot dolgoztam ki egy szélső támasz feletti Z-szelemen 
beroppanásának vizsgálatára. A kísérletek alapján meghatároztam a viselkedési 
módjait és tervezési ellenállás értékeket. Az eredmények alapján javaslatot tettem 
az Eurocode 3 alapú méretezési eljárás módosítására. 

Kidolgoztam az alkalmazott átlapolás csomópont felületszerkezeti végeselemes modelljét 
és a végrehajtott numerikus vizsgálatokkal jellemeztem az átlapolás végének és a 
támaszkörnyezet viselkedési módjait. 

4. Tézis 

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot könnyűszerkezetes 
tetőszerkezetek kiegészítő elemeinek a vizsgálatára. Meghatároztam a vizsgált elemek 
viselkedési módjait és a tervezési ellenállásait az alábbiak szerint. 

a) Hidegen alakított vékonyfalú U-szelvényű szelemenkifüggesztő elem nyomásra és 
húzásra, kétféle konfigurációban: nagyméretű kivágással a gerincben, illetve 
kivágás nélkül.  

b) Állítható szelemenkifüggesztő elem nyomásra és húzásra, különböző 
csavarpozíciók esetén.  

c) Taréj eleme a szelemenkifüggesztő rendszernek nyomásra és húzásra különböző 
tetőhajlások esetén. 

d) A szelemen kifüggesztő rendszer rúdjai húzásra, szimmetrikus és nem 
szimmetrikus elrendezésben. 

Kidolgoztam a nyomott szelemenkifüggesztő elem felületszerkezeti végeselemes modelljét. 
Jellemeztem a modell tönkremeneteli módjait és meghatároztam virtuális kísérletekkel a 
helyettesítő geometriai imperfekcióit. 

5. Tézis 

Kidolgoztam az alapjait és az algoritmusát könnyűszerkezetes tetők összetett méretezési 
módszerének. A méretezési módszer összekapcsolja a (i) kísérleti alapú ellenállásokat, 
amelyekhez nincsen szabványos háttér és (ii) az Eurocode 3 alapú imperfekt modellen alapuló 
nemlineáris szimulációt. A kifejlesztett algoritmus – PurlinFED – három különböző 
méretezési szintet tartalmaz tetőszerkezetekre vonatkozóan: 

a) rúdmodell kiegészítve a kísérleti úton meghatározott átlapolás merevségekkel és a 
javasolt méretezési eljárásokkal az átlapolás végére és a szélső támaszra 
vonatkozóan,  

b) rúdmodell kiegészítve héj végeselemes alapú stabilitásvizsgálattal, ahol a 
karcsúságot a teljes tetőszerkezet végeselemes modelljéből határozható meg, ami 
figyelembe veszi a burkolat valós megtámasztó hatását a szelemenre,  

c) héj végeselemes modell, ahol az anyagi és geometriai nemlineáris számítás 
imperfekt modellen alapul, az imperfekciókat a sajátalakokból származnak, 
melyeket a beépített osztályozó algoritmus segítségével választhatók ki. 
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3.2 A PhD disszertáció tézisei angolul 
The presented research and its scientific results can be summarized as follows: 

Thesis 1 

I worked out and completed an experimental test program on compressed cold-formed 
thin-walled cold-formed Z-section members by different lateral support conditions and load 
introduction, which are not analysed previously.  

a) I experimentally defined the local, distortional and global behaviour modes of 
single Z-section members under compression.  

b) I defined the behaviour modes of compressed Z-section members laterally restraint 
by trapezoidal sheeting.  

c) I analysed the behaviour of overlapped zone of short double Z-section members 
under compression.  

Based on the experimental results I defined the test based design resistances of the studied 
compressed Z-section members.  

Thesis 2 

I developed a shell finite element model to be able to follow the behaviour of compressed 
Z-section members. By the model I completed an imperfection sensitivity analysis by 
geometrical and material nonlinear analysis. The equivalent geometrical imperfection was 
chosen according to the buckling modes of the model. I determined the effect of various types 
of buckling modes to the stiffness, the ultimate load and the ultimate behaviour of the 
structure. The classification of the buckling modes was performed by two ways: 

a) I worked out a method for the classification of the eigenmodes of shell finite 
element models, based on the geometrical definition of the buckling modes. The 
algorithm of the proposed method is built in a computer program developed for the 
FE analysis of cold-formed thin-walled roof systems. 

b) I performed a parametric study on classification of eigenmodes of thin-walled C-
and Z-section by base functions of the constrained Finite Strip Method. I 
determined the participation of local, distortional and global buckling modes in 
case of various support conditions and mesh density and I proved the applicability 
of the method. 

Thesis 3 

I worked out and completed an experimental test program on various components of a 
continuous Z-purlin system. The speciality of the structural arrangement of the overlapped 
joint can be described as follows: (i) the width of the two flanges are the same, so the 
connection is prestressed and tight, (ii) the diameter of the holes of the bolts between the two 
purlins are significantly higher than the diameter of the bolts, and (iii) there is no bolt at the 
middle of the overlap in the web. I determined and characterized the behaviour modes and the 
test based design resistances for the following cases: 

a) I determined the test based design resistance of the end of overlap for various 
bending moment and shear force ratios. Based on the results I worked out a 
Eurocode 3 based design method for bending moment shear force interaction at the 
end of overlap.  

b) I determined the test based design resistances of the middle of the overlap for 
various bending moment and transverse force ratios. Based on the results I proved 
that the Eurocode 3 design method is applicable for the overlap region.  
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c) I determined the test based design resistances of the end support of a continuous 
purlin system. Based on the results I proposed the modification of the Eurocode 
design method. 

I developed shell finite element model of the applied overlap joint and I characterized the 
behaviour modes of the end-of-overlap and overlap support zones by the applied numerical 
studies. 

Thesis 4 

I worked out and performed an experimental test program for anti-sag elements of a cold-
formed thin-walled roof system. I characterized the behaviour modes and determined the test 
based design resistances of the following components: 

a) Cold-formed thin-walled U-shape sag channel under compression and tension. Two 
configurations are analysed: web with or without large openings. 

b) Adjustable piece element of the sag channel under compression and tension. I 
characterized the behaviour modes of the adjustable elements for various bolt 
positions. 

c) Peak element of the sag channel under compression and tension in case of various 
roof slopes. 

d) Flying sag systems in symmetrical and unsymmetrical structural arrangements.  
I developed a shell finite element model of the sag channel. I characterized the failure 

modes of the model and determined the equivalent geometrical imperfection by virtual tests. 

Thesis 5 

I worked out the bases and the algorithm of a complex design methodology of cold-formed 
thin-walled roof systems. The design method joins together the (i) test based design 
resistances of the components that have no standardized background and (ii) the Eurocode 3 
based nonlinear simulation on imperfect shell finite element models. The developed algorithm 
– called PurlinFED – contains three design levels for roof systems:  

a) beam model extended with the experimentally determined overlap rigidity and 
proposed design methods for end of overlap and end support, 

b) beam model extended with the shell finite element based buckling analysis, where 
the slenderness are determined from the full FE model of the roof system that 
contains the real rotational support provided by the cladding system to the purlin, 
and 

c) shell finite element model, where material and geometrical nonlinear simulations 
are carried out on imperfect model, the imperfections are based on the buckling 
modes of the purlin, which is classified by the built in buckling mode recognition 
algorithm. 
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4. Alkalmazások és javaslat további vizsgálatokra 

4.1 Közvetlen alkalmazás 
Az átlapolás környezetének tervezési ellenállásai, illetve interakciós görbéi valamint a 

szélső támasz tervezési ellenállásait közvetlenül használják a Lindab-Astron cégek napi 
tervezési gyakorlatában. A tervezési ellenállásokat és az átlapolt kapcsolat merevségét 
Professzor Frank Werner csoportja a Weimar-i Bauhaus Egyetemen fejlesztett 
szelemenméretező programba építette be. A szelemenkifüggesztő rendszer elemeinek 
tervezési ellenállásait szintén alkalmazzák a Lindab-Astron cég tervezési gyakorlatában.  

4.2 További vizsgálatok 
Az itt bemutatott eredmények egy folyamatban lévő kutatási program részei. A nyomott Z-

szelvényű elemekre vonatkozóan a tervezési módszer pontosítását és a numerikus modell 
részleteit tovább kívánom vizsgálni és pontosítani. A végessávos bázisfüggvényekkel történő 
osztályozást ki lehet terjeszteni lyukgyengített elemekre is. További kutatás szükséges, hogy 
olyan módszert dolgozzunk ki, ahol a bázisfüggvények közvetlenül a végeselemes modellből 
származtathatóak, ezáltal tovább növelve a módszer alkalmazhatóságát.  

Az átlapolt kapcsolatok numerikus modellezésében megtörténtek az első lépések, de 
tovább kell növelni a végeselemes módszer eredményeinek megbízhatóságát. Az így 
létrehozott modell egy új méretezési eljárás alapja lehet, amelynek segítségével ki lehet 
váltani a kísérleteket.  

A teljes tetőfelület méretezésére fejlesztett algoritmust ki kívánom egészíteni az új 
szerkezeti részletek modelljével, és további paraméteres vizsgálatok szükségesek a tervezési 
módszer alkalmazhatóságának bizonyítására. Ezek után az algoritmus alkalmazható a tervezői 
gyakorlatba és felhasználható a tetőrendszerek optimalizálására. 

4.3 Közvetett alkalmazások 
Az itt bemutatott kutatási módszert (kísérlet – kísérlettel segített tervezés – nemlineáris 

szimuláció héj végeselemes modelleken) alkalmaztuk az alábbi szerkezeteken és szerkezeti 
részleteken. 

A dunaújvárosi Pentele híd globális stabilitásvizsgálata: kísérletet hajtottunk végre a híd 
M=1:34 méretarányú modelljén a BME Szerkezetvizsgáló Laboratóriumában. A síkba eső és 
síkra merőleges ív kihajlásra vonatkozó méretezési módszereket kísérlettel verifikáltuk. Az 
így pontosított méretezési módszert alkalmaztuk a híd rúd- és héjmodelljén. A globális 
héjmodell segítségével ellenőriztük a híd beúsztatási állapotát is, valamint ezen a modellen 
határoztuk meg a híd dinamikus jellemzőit az aerodinamikai és földrengési vizsgálatokhoz.  

Az M0 autópálya Megyeri hídjának globális és lokális héjmodelljeit fejlesztettük a 
feszültségeloszlás meghatározására. 

A virtuális kísérletekkel meghatároztuk egy speciális hosszkötés kapcsolat tervezési 
teherbírását. 

Ezen kívü nagy számú végeselemes szimulációt hajtottunk végre meglévő acélszerkezetű 
csarnokok főtartóinak ellenőrzésére az Astron cég számára.  
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