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1. Bevezetés
Hidegen hajlított, vékonyfalú szerkezeti elemeket sok helyen alkalmaznak az építőiparban. A
legnagyobb felhasználási terület a hagyományos, jellemzően ipari szerkezeteké, ahol másodlagos és harmadlagos teherviselő elemként – szelemenek, héjazatok – alkalmazzák acél vagy
vasbeton teherviselő szerkezeten. Elsődleges teherviselő elemként való alkalmazásuk elsősorban Észak-Amerikában és Ausztráliában, illetve Új-Zélandon elterjedt, ahol az acél könnyűszerkezetes építésmód a tradicionális faszerkezetes technológiával verseng. Nagy felhasználási területük az öszvérfödémek, ahol a szerkezet húzott részét a bennmaradó trapézlemezes
zsaluzat és az ezt alátámasztó szelvény, nyomott részét pedig egy vékony vasbeton lemez
alkotja; az így kialakított könnyű födémet acélszerkezetű épületekben és felújítások során
alkalmazzák.
A hidegen hajlított, vékonyfalú acélszerkezetek vizsgálata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékén az elmúlt évtizedben a legélénkebb kutatási területek közé tartozik, a felsorolt alkalmazási területek mindegyikén folyt kutatás. Noha a kutatások különböző típusú szerkezetekre irányultak, a kutatások célja minden esetben
azonos volt: olyan szabvány-alapú – elsősorban Eurocode-alapú – eljárások fejlesztése amelyek gazdaságos és biztonságos méretezést tesznek lehetővé az optimális szerkezeti kialakítás
és a mindennapi tervezésben használható segédletek révén.
A doktori disszertáció C-szelvényű szerkezeti elemekkel és ezekből épített szerkezetekkel
kapcsolatos kutatási tevékenységemet és annak fő eredményeit foglalja össze.
A munka első része alapkutatás jellegű, amelyben különböző keresztmetszeti kialakítású, végés oldalirányú megtámasztással rendelkező szerkezeti elemeket vizsgáltam laboratóriumi kísérletek segítségével. A kialakítások egy része egy C-szelvényből álló szerkezeti elem, amelyet elterjedten alkalmaznak keretszerkezetekben, falpanelekben, másik részük két C-szelvény
vagy egy C- és egy U-szelvény összekapcsolásával létrehozott összetett keresztmetszetű szelvény; a kialakítások olyan esetekben alkalmazhatóak, ahol egy szelvény teherbírása nem elégséges, a szelvényméret növelésére azonban nincs mód. A kutatás különlegessége az összetett
keresztmetszetű szerkezeti elemek vizsgálata mellett a valós szerkezetekben alkalmazott megtámasztási módok figyelembe vétele: önfúró- vagy hagyományos csavarozott kapcsolaton
keresztül csak gerincén, csak övein, vagy mindkettőn terhelt elemeket vizsgál.
A disszertáció második része egy C-szelvényekből kialakított rácsostartó-rendszer fejlesztését
célzó projekt keretén belül végzett kutatómunkához kapcsolódik. A kutatás célja a rácsos tartó
szerkezeti kialakításának és méretezési eljárásának kifejlesztése, és laboratóriumi kísérletekkel elvégzett validálása volt.
A két kutatási terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel az alapkutatás során vizsgált
kialakítások nagy része hasonló a rácsos tartó elemeinek kialakításához és a szabvány nem
minden ilyen szerkezeti megoldásra ad méretezési eljárást. A kutatás alapját mindkét esetben
a laboratóriumi kísérlet adja. A vizsgált szerkezetek stabilitási viselkedését és tönkremeneteli
módját a kísérleti megfigyelések és mérések alapján határoztam meg, ezek alapján Eurocodealapú méretezési eljárást fejlesztettem.
A kutatás harmadik része a laboratóriumban vizsgált próbatestek numerikus modellezésével
foglalkozik. A cél olyan modellek fejlesztése, amelyek segítéségével virtuális kísérletek végrehajtása révén a méretezési eljárás bázisául szolgáló kísérletek száma növelhető. Mivel vékonyfalú szerkezetekre szabványos modellezési előírások nincsenek, a rácsos tartó és a Cszelvényű elemek esetében más-más megközelítést alkalmaztam. A kifejlesztett modellek a
szabványosítható modellezési eljárások felé tett első lépésként is tekinthetőek.
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2. Vékonyfalú C-szelvényű szerkezeti elemek
Az Eurocode 3 részletesen taglalja az egy szelvényből álló, nyomott, C-szelvényű szerkezeti
elemek méretezését; a lokális, globális, torzulásos és ezek interakciója következtében létrejövő stabilitási tönkremeneteli módok ellenőrzésére a szabvány két változata áll rendelkezésre:
az 1996-os előszabvány (ENV1993-1-3:1996) és a hatályos, 2006-ban kiadott változat (MSZ
EN1993-1-3:2006). A szabvány alkalmazási szabályai feltételezik, hogy a nyomóerő és nyomaték egyenletes erőbevezetés hatására keletkeznek az elemben, az ettől eltérő erőbevezetés
hatását azonban nem tárgyalják, noha ezen lokális hatások a teherbírást negatívan befolyásolhatják. Emellett, a szabvány összetett keresztmetszetű elemeket nem kezel.
A nyomott C-szelvényű szerkezeti elemek kutatásának célja szabványos méretezési eljárások
kifejlesztése elsősorban keretekben és rácsos tartókban gyakran alkalmazott szerkezeti kialakításokhoz. Ennek céljából két kísérletsorozatot, összesen 98 kísérletet hajtottam végre 10
különböző kialakítás bevonásával, a szerkezeti elemek stabilitási viselkedése, tönkremeneteli
módja és teherbírása vizsgálata céljából.
A vizsgált szerkezeti elemek keresztmetszeti kialakításait és megnevezéseiket az 1. ábra mutatja. Az összetett keresztmetszetek esetében a szelvények öveiknél vagy gerincüknél önfúró
csavarokkal vannak pontonként egymáshoz rögzítve.
CompressionC

SimpleC

C

CU

DoubleC

Brace

CC

IC Column

IC Brace

1. ábra: Vizsgált kialakítások. Az erőbevezetéshez használt csavarokat piros vonalak jelölik.
A kialakítás szempontjából a próbatestek a következő tulajdonságokkal bírnak:
- egy (SimpleC, C, Brace, CompressionC) vagy több (IC Brace, IC Column, CU, CC,
DoubleC) szelvényből állnak;
- az erőbevezetés helyei az övek (Brace, IC Brace), a gerinc (SimpleC, IC Column), vagy
mindkettő (C, CU, CC); a CompressionC elemeket talplemezen keresztül terheltem;
- az erőbevezetés hagyományos (Brace, IC Brace, IC Column) vagy önfúrócsavaros
(SimpleC, C, CU, CC, DoubleC) kapcsolaton keresztül történt;
- egyik övükön pontonként oldalirányú megtámasztással rendelkeznek (HatC, az erőbevezetés kialakítása azonos a SimpleC kialakításéval, az 1. ábrán nincs feltüntetve).
A kísérletek során megfigyelt viselkedés alapján leírtam és osztályoztam a tönkremeneteli
módokat, a mért teherbírásokból meghatároztam a próbatestek kísérleti alapú tervezési ellenállásait.
A megfigyelt jellemző stabilitási viselkedés alapján létrehozott csoportok az 1. táblázatban
találhatóak, a jellemző tönkremeneteli módokat a 2. és 3. ábra mutatja be.
Az egy C-szelvényből álló próbatestek esetében a kísérleti ellenállásokat összehasonlítottam a
szabvány alkalmazási szabályai alapján levezetettekkel. A két módon kapott ellenállások aránya 0,7 és 1,12 közötti értékeket vesz fel, a középérték jó közelítéssel 1,0. A legnagyobb hibát
a C kialakítású elemeknél kaptam; ez feltehetően az erőbevezetésnél alkalmazott csavarok
közötti egyenlőtlen erőeloszlás eredménye.
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Csoport
A
B
C
D
E
F
G

1. táblázat: A kísérleti stabilitási viselkedés csoportosítása.
Kialakítás
Stabilitási viselkedés
SimpleC, CompressionC, C Lokális horpadás és síkbeli kihajlás interakciója
Lokális és torzulási horpadás, síkbeli kihajlás és
CC, DoubleC, CU
nyomaték interakciója
Brace
Torzulási horpadás és síkbeli kihajlás interakciója
IC Brace
Torzulási horpadás
Lokális horpadás és rész-szelvény síkbeli kihajláIC Column
sának interakciója
Torzulási horpadás és szilárdsági tönkremenetel
HatC
interakciója
Lokális tönkremenetel erőbevezetésnél; csomópont
Lokális tönkremenetel
tönkremenetele és/vagy gerinc beroppanás, képlékeny lemezhorpadás

2. ábra: Az A, B, C csoportok tönkremeneteli módjai (balról jobbra).

3. ábra: A D, E, F, G csoportok tönkremeneteli módjai (balról jobbra).
Az egy szelvényből álló C-szelvényű elemek méretezési képleteit a kísérleti eredmények alapján kalibráltam, hogy azok a kísérleti ellenállásnál kisebb tervezési ellenállásokat adjanak
eredményül. A következőben a méretezési képleteket a szabványos jelölésrendszer alkalmazásával adom meg. Az EC3-1-3:1996 módosított eljárása szerint az ilyen kialakítású elemek
méretezését a következő képlet alapján lehet számítani:

κ ⋅ ( N Ed ⋅ emod + ∆M z ,Ed )
N Ed
+ z
≤ 1.0
χ min ⋅ f yb ⋅ Aeff / γ M 0
f yb ⋅ Weff , z ,com / γ M 0

(1)

ahol:
emod = 1.4 ⋅ enom
∆Mz,Ed = eNz·NEd
enom

de
emod ≥ 0.4 ⋅ y S
nyomaték a súlypont elmozdulása miatt,
névleges külpontosság,
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(2)
(3)

ys
a súlypont és a szelvény gerincének távolsága,
eNz
a teljes és az effektív keresztmetszet súlypontjának távolsága.
Az EC3-1-3:2006 esetében a (4) vagy (5) képletet lehet alkalmazni:
⎛ N Ed
⎜
⎜N
⎝ b ,Rd

1.0

⎞
⎛M
+ ∆M z ,Ed
⎟ + ⎜ z ,Ed
⎟
⎜
M z ,c ,Rd
⎠
⎝
0.65

⎞
⎟
⎟
⎠

0.47

≤ 1.0

(4)

0.65

⎛ N Ed ⎞
⎛M
+ ∆M z ,Ed ⎞
⎜
⎟ + ⎜ z ,Ed
⎟ ≤ 1.0
(5)
⎜N
⎟
⎜
⎟
M
,
,
,
b
Rd
z
c
Rd
⎝
⎠
⎝
⎠
A HatC kialakítású próbatestek tervezési ellenállását meghatározó képlet:
N Ed
(6)
≤ 1 .0
f yb ⋅ 0.5 ⋅ Aeff / γ M 1
Az összetett keresztmetszetű szelvények tervezési ellenállását az egy szelvényből álló elemek
ellenállásának többszöröseként határoztam meg; a szorzó értéke a vizsgált kialakítástól függ:
N Ed M z ,Ed + ∆M z ,Ed
≤α
(7)
+
N b ,Rd
M c ,Rd
2. táblázat: α értékei különböző kialakítások esetén.
α
Kialakítás
IC Column
0.8·L+1.0, L az elem hossza méterben
CC
1.8
1.3, ha a C-szelvény terhelt
CU
1.8 ha az U-szelvény terhelt
IC Brace
2.5
DoubleC
2.0
DoubleC kialakítás esetén a szilárdsági vizsgálatnál alkalmazandó nyomaték:
∆Mz,Ed = (eNz+2·ys)·NEd

nyomaték a gyenge tengely körül.

(8)

3. C-szelvényű elemekből készített rácsos tartó
Az ipari hátterű kutatás fejlesztési projekt célja egy 12-24 méteres fesztávok áthidalására alkalmas C-szelvényű elemekből álló rácsostartó-rendszer és méretezési eljárásának kifejlesztése volt. Az ipari partner csak a rendszer követelményeit fogalmazta meg: fesztáv, tetőhajlás,
szelvénytípus.
A kifejlesztett rácsos tartó szerkezeti kialakítását a 4. ábra mutatja. Az övek két egymásnak
háttal fordított C-szelvényű elemből állnak, ezek távolsága egyenlő a közéjük becsúsztatott
rácsrudak gerincmagasságával. Az elrendezés következtében a szerkezeti csomópontok tartósíkban és arra merőlegesen is külpontosak. A kialakítás következtében minden rácsrúd azonos
gerincmagasságú kell, hogy legyen – a falvastagságok különbözhetnek –, de ha nagyobb teherbírásra van szükség (pl. támaszok környezetében), ezeket meg lehet kettőzni.
A méretezéshez kifejlesztett eljárás előzetes változatával megtervezett rácsos tartó prototípusain öt laboratóriumi kísérletet hajtottam végre. A kísérleti megfigyeléseket az egyes elemek
szempontjából releváns tönkremeneteli módok meghatározásához és a részletek módosítása
révén a kedvezőbb szerkezeti kialakítás eléréséhez használtam fel; a tapasztalatok alapján
szerkesztési szabályokat állítottam fel. A mérési eredmények alapján kalibráltam és pontosítottam a meglévő méretezési eljárásokat, a szerkezeti csomópontok méretezéséhez új eljárást
dolgoztam ki. A kísérletekben kapott tönkremeneteli módok közül hármat az 5 – 7. ábrák mutatnak be.
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4. ábra: A rácsos tartók szerkezeti kialakítása.

5. ábra: Nyomott rácsrúd tönkremenetele –
nyomás és hajlítás interakciója.

6. ábra: Csomópont nyírási
tönkremenetele a húzott övben.

7. ábra: Nyomott öv tönkremenetele – síkbeli kihajlás és nyomaték interakciója.
A kifejlesztett méretezési eljárás az Eurocode 3 hagyományos módszerét követi. A belső erőket globális analízissel, egy síkbeli keretmodellen kell megállapítani; az elemek keresztmetszeti jellemzőit a szelvények teljes keresztmetszete alapján kell felvenni, duplázott elemek
esetén (övek, kettőzött rácsrudak) együttdolgozást nem szabad figyelembe venni. Az elvégzendő ellenőrzések: elemek szilárdsági és stabilitási tönkremeneteli módjai, csavarozott kapcsolatok, szerkezeti csomópontok teherbírásának ellenőrzése
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A nyomott övek méretezési eljárását az EC3-1-3:1996, nyomott-hajlított elemek ellenőrzésére
megadott interakciós képleteiből vezettem le: a számításokban a tartósíkra merőleges külpontosság névleges értékét 50%-kal lehet csökkenteni.
A kihajlás és kifordulás interakciójára megadott szabványos képlet módosított változata:

κ ⋅ ( M y ,Ed + ∆M y ,Ed ) κ z ⋅ (0.5 ⋅ M z ,Ed + ∆M z ,Ed )
N Ed
+ LT
+
≤1
χ min ⋅ f yb ⋅ Aeff / γ M 1 χ LT ⋅ f yb ⋅ Weff , y ,com / γ M 1
f yb ⋅ Weff , z ,com / γ M 1

(9)

A rácsrudak méretezésénél, az 5. ábrán bemutatott, a tartó pontatlan összeszerelése miatt bekövetkezett tönkremenetelt elkerülendő a méretezési képleteket egy hozzáadott külpontosság
bevezetésével módosítottam. A hozzáadott külpontosság növeli a gyenge tengely körüli nyomatékot:
N ⋅ e + M z ,Ed + ∆M z ,Ed
N Ed
+ Ed add
≤1
Aeff ⋅ f y / γ M 0
Weff ⋅ f y / γ M 0

(10)

ahol:
eadd = max(8 mm, 0.2·b1)

a hozzáadott külpontosság,

(11)

b1

a kisebbik öv szélessége.

(12)

A vékonyfalú C-szelvényekből készített szerkezeti N-csomópontok méretezéséhez új eljárást
fejlesztettem az EC3-1-8 RHS vagy H szelvényekből készített, hasonló topológiájú csomópontokra adott méretezési eljárása alapján. Az eljárás figyelembe veszi az övrúd és a csomópont interakcióját: az övrúd gerince nyírási horpadási kihasználtságának függvényében csökkenti az övrúd által felvehető rúdirányú erőt (13); a vizsgálatot az övrúd nyírási ellenállásának
ellenőrzése egészíti ki (14).
2
N 0,Rd = ⎡(A0,eff − Av ,eff )⋅ f y + Av ,eff ⋅ f y ⋅ 1 − (VEd / Vb ,Rd ) ⎤ / γ M 5
⎢⎣
⎥⎦

(13)

A (13) képletben A0,eff a teljes keresztmetszet felületét jelöli húzott öv esetén; nyomott övben
elhelyezkedő csomópont esetén pedig a tiszta nyomásra számított effektív keresztmetszetet
felületét kell alkalmazni.
A csomópont nyírási ellenállását a következő képlet alapján kell ellenőrizni:
Vb ,Rd =

χ w ⋅ f y ⋅ Av ,eff
≥ VEd
3 ⋅γ M 5

(14)

A (14) formulában Av,eff , ha a csomópont a rácsos tartó húzott övében található, a teljes gerinc
felületét, nyomott övben található csomópont esetén a gerinclemez tiszta nyomás alapján
számítható effektív felületét jelöli.
A fenti képletek a C-szelvényű elemekből készített rácsos tartók méretezésére abban az esetben szabad alkalmazhatók, ha a szerkezeti kialakítás megfelel a tartóra vonatkozó szerkesztési
szabályoknak.
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4. Vékonyfalú szerkezetek numerikus modellezése
A laboratóriumi kísérletekkel párhuzamosan felületszerkezeti végeselemes modelleket fejlesztettem. A modellezés elsődleges célja a kísérleti próbatestek viselkedésének – merevség, teherbírás, tönkremeneteli mód – követése volt; az ezeknek a feltételeknek megfelelő modell
megfelelőnek tekinthető és alkalmas virtuális kísérletek végrehajtására akár a laboratóriumi
kísérletek alapján fejlesztett méretezési eljárás ellenőrzése, akár a méretezési eljárás alapjául
szolgáló kísérletek számának növelése céljából. A modellekben nemlineáris anyagmodellt
alkalmaztam, a kiindulási geometria imperfekciókkal terhelt, a megoldás során nagy elmozdulások és alakváltozások figyelembe vannak véve (GMNIA modellezési szint). A geometriai
modellben a csavarok és csomólemezek pozíciója, illetve a lemezvastagságok a próbatesteken
végzett mérések alapján lettek meghatározva. A fejlesztés során kiemelt fontosságú volt, hogy
a modell alkalmas legyen a próbatestek kísérletekben mért merevségének visszaadására is.
A kétfajta kísérlet (SimpleC, rácsos tartó) modelljeinek megalkotása során egységes megközelítést alkalmaztam a geometriai modellezés és a használt elemtípusok tekintetében; a csavarok és önfúró csavarok modellezésénél az adott kötőelem szerkezeti viselkedését szimulálni
képes, gerendaelemekből álló megoldásokat alkalmaztam. A mechanikai és geometriai
imperfekciókat mindkét modell esetében helyettesítő geometriai imperfekciókkal vettem figyelembe. A modellek jellemző részleteit a 8. ábra és 9. ábra mutatja be.
C-szelvény

önfúró csavarok
Kontakt felület

Csomólemez talpa

Megtámasztások

8. ábra: SimpleC kialakítású próbatest vég9. ábra: Rácsos tartó felső öve szerkezeti
megtámasztása.
csomópontjának modellje.
A SimpleC kialakítású próbatestek modellje esetében a helyettesítő geometriai imperfekciókat
a kényszermátrixokat alkalmazó végessávos módszerrel (cFSM) meghatározott, tiszta lokális,
globális és torzulási horpadási stabilitásvesztéshez tartozó keresztmetszeti alakokból vezettem
le. A 10. ábra a cFSM analízis eredményéül kapott stabilitási jelleggörbét, a 11. ábra a lokális,
globális és torzulásos horpadási tönkremenetelhez tartozó keresztmetszeti alakokat mutatja. A
modellezett próbatest imperfekt alakját a stabilitásvesztési módokhoz tartozó keresztmetszeti
alakokat vezérgörbeként használva, azokat a szelvényen egy szinusz-jellegű alkotó mentén
végighúzva hoztam létre. Az eljárás előnye, hogy lehetővé teszi a tiszta stabilitásvesztési alakok amplitúdójának kontrollálását, így a sajátalakokon alapuló imperfekció-generálással
szemben megteremti a vizsgált szerkezet imperfekcióérzékenysége vizsgálatának lehetőségét.
A SimpleC kialakítású próbatestek merevségének pontos visszaadásához az önfúró csavarok
szerkezeti viselkedését szimulálni képes, lineáris gerendaelemekből felépített, a felületszerkezeti elemekkel kompatibilis modellt alkottam, melynek merevsége két merevségi paraméterrel
változtatható.
A modell kalibrálását a csavarmerevségek és az imperfekciók figyelembevételével végeztem
el; a kalibrált modell széles paraméter tartományban jó pontossággal adja vissza a kísérletben
mért merevséget, teherbírást és tönkremeneteli módot (12. ábra).
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10. ábra: cFSM stabilitási jelleggörbe a tiszta
alakok modális súlyával (fent) a modális
súlyok változása (lent).

11. ábra: Tiszta lokális, torzulásos horpadási
és globális kihajlási alakok (balról jobbra).

Figure 12: Kísérleti úton és modellel meghatározott erő-összenyomódás diagrammok.
A rácsos tartó modellje esetében az imperfekciókat a modell sajátalakjai alapján határoztam
meg, mivel ezek típusa egymástól jól megkülönböztethető; az amplitúdókat az EC3-1-1 előírásai alapján vettem fel. A próbatestben alkalmazott metrikus csavarok szerkezeti viselkedését lineáris és nemlineáris gerendaelemekből felépített csavarmodellel szimuláltam. A csavarmodell merevsége egy, a palástnyomási ellenállás merevségét kifejező paraméterrel állítható. A rácsos tartó modelljével numerikusan reprodukáltam az ötödik, utolsó laboratóriumi
kísérletet (7. ábra). Bemutattam, hogy a modell segítségével a kísérleti mérési programban
nem vizsgált részletek is tanulmányozhatóak. A kísérletileg és modellel megállapított erőelmozdulás diagrammot a 13. ábra, a modell tönkremeneteli alakját a 14. ábra mutatja.

13. ábra: Kísérleti és numerikus úton megha- 14. ábra: A felső öv tartósíkra merőleges kitározott erő-lehajlás diagramok.
hajlása. Eredő elmozdulások 6x nagyítással.
Az eredmények igazolják a modellezési koncepciót is: az alkalmazott elemek és modellezési
technikák a két szerkezet esetében egységesek, alkalmazásukkal a vékonyfalú szerkezetek fő
jellegzetességei virtuális kísérletekkel nagy pontossággal visszaadhatóak.
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5. New scientific results
5.1 The theses of the PhD dissertation in English
The presented research and its scientific results can be summarized as follows:
Thesis 1

I worked out and completed an experimental test program on compression members made of
cold-formed C-sections with cross-sectional configurations and supporting conditions, which
were not analysed previously.
I determined and classified the stability behaviour of
a) single C-section members with load introduction in the web or in the web and the
flanges using self-drilling screws, and load introduction in the flanges using bolts,
b) single C-section members with load introduction in the web using self-drilling screws,
laterally supported by hat sections in discrete points at one flange,
c) members made of two C-sections in a back-to-back arrangement connected to eachother at the webs by self-drilling screws, with load introduction in the web or in the
flanges using bolts,
d) members made by sticking two C-sections in each-other, connected at the flanges by
self-drilling screws, with load introduction in the webs or in the web and the flanges
using self-drilling screws,
e) members made by sticking a C- and a U-section in each-other, connected at the
flanges by self-drilling screws, with load introduction in web of the C-section and the
flanges using self-drilling screws.
Publications connected to the thesis: 3, 7, 8, 9, 10, 11.
Thesis 2

I developed Eurocode-based design methods for the members studied in the laboratory tests
based on the comparative analysis of the test-based design resistances and behaviour modes.
a) I defined the eccentricity to be taken into account in the design of single C-section
members without lateral support,
b) I defined the interaction formula of single C-section members without lateral support
in compression and bending about the weak axis,
c) I developed a design method for single C-section members laterally supported at one
flange,
d) I derived the design resistances of members with complex cross-sectional arrangement
on the basis of the design resistance of single members.
Publications connected to the thesis: 1, 4, 11.
Thesis 3

I completed an experimental test program on prototypes of a truss system made of coldformed C-sections. The specialities of the structural arrangement are: i) the chord members
consist of two C-sections in a back-to-back arrangement, with a distance equal to the web
height of the brace members, ii) brace members are stuck between the chord members, iii)
structural joints are made using fitted bolts, iv) brace members may be of single sections or
doubled in a back-to-back arrangement, v) in the ridge joint both webs and flanges of the
chord members are connected to each-other.
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I determined and characterized the behaviour of the truss based on the following observed
failure modes:
a) interaction of out-of-plane global and local buckling of compression chord members,
b) interaction out-of-plane global and local buckling of built-up compression chord
members,
c) strength failure of compression brace members at the element end,
d) strength failure of brace-to-chord and chord-to-chord structural joints.
Based on the observed behaviour I defined constructional rules regarding the detailing of the
joints ensuring favourable structural behaviour.
Publications connected to the thesis: 5, 6.
Thesis 4

I developed Eurocode-based design methods for the structural members of the trusses studied
in the laboratory tests based on the observed behaviour and failure modes and validated them
based on the measured load-bearing capacities.
a) I defined the modelling level to be applied in global analysis and verified the model
based on the results of strain and deflection measurements,
b) I defined the magnitude of eccentricity to be taken into account in the design of compression chord and brace members,
c) I developed a design method to calculate the design resistance of structural joints, taking into account the interaction of structural members and joints.
Publications connected to the thesis: 5, 6.
Thesis 5

I developed shell finite element models of the single C-section members with load introduction in the web using self-drilling screws and of the truss girders, both capable of carrying out
virtual experiments by materially and geometrically nonlinear analysis. The specialities of the
models are the modelling of equivalent geometrical imperfections and modelling connector
elements.
I generated the imperfections of the models as follows:
a) in the case of the single C-section members using the constrained finite strip method
enabling the control of the weight of pure – local, distortional, global – buckling
modes in the generated imperfect shape,
b) in the case of the truss girders based on selected eigenshapes of the model.
I developed models of connector elements used in the laboratory tests, compatible with shell
elements and capable of following the structural behaviour as: tilting and pull-out in the case
of self-drilling screws, shear and bearing in the case of bolts.
I used the laboratory test results to determine the stiffness parameters of the models of the
connector elements and the shape and amplitude of imperfections to be applied in the model.
Publications connected to the thesis: 2.
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5.2 The theses of the PhD dissertation in Hungarian
Az ismertetett kutatás és annak eredményei a következőképpen foglalhatóak össze:
1. Tézis

Megterveztem és végrehajtottam egy kísérleti programot korábban nem vizsgált keresztmetszeti elrendezésű és megtámasztási viszonyokkal rendelkező vékonyfalú, hidegen hajlított Cszelvényű nyomott szerkezeti elemek vizsgálatára.
Meghatároztam és stabilitási viselkedésük alapján osztályoztam a vizsgált szerkezeti elemek
viselkedését. A vizsgált kialakítások:
a) egy C-szelvényből álló, gerincén vagy gerincén és övein önfúrócsavaros kapcsolaton
keresztül, vagy övein csavarozott kapcsolaton keresztül terhelt elemek,
b) egy C-szelvényből álló, gerincén önfúrócsavaros kapcsolaton keresztül terhelt, egyik
övén pontonként kalapszelvényekkel oldalirányban megtámasztott elemek,
c) két egymásnak háttal fordított, gerincüknél önfúró csavarokkal összekapcsolt szelvényből készített, gerincén vagy övein csavarozott kapcsolaton keresztül terhelt elemek,
d) két egymásba illesztett és öveiknél önfúró csavarokkal összekapcsolt C-szelvényből
készített, a gerinceken vagy egy gerincen és az öveken önfúrócsavaros kapcsolaton keresztül terhelt elemek,
e) egy C- és egy U-szelvény egymásba illesztésével és öveik önfúró csavarokkal való
összekapcsolásával készített, a C-szelvény gerincén és az öveken önfúrócsavaros kapcsolaton keresztül terhelt elemek.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 3, 7, 8, 9, 10, 11.
2. Tézis

A laboratóriumi kísérletekben vizsgált szerkezeti elemek stabilitási viselkedése és a kísérletek
alapján megállapított tervezési ellenállások összehasonlító elemzése alapján kifejlesztettem a
vizsgált kialakítású elemek Eurocode 3 alapú méretezési eljárásait.
a) Meghatároztam az egy C-szelvényből álló, oldalirányú megtámasztással nem rendelkező szerkezeti elemek méretezése során figyelembe veendő külpontosságot.
b) Meghatároztam az egy C-szelvényből álló, oldalirányú megtámasztással nem rendelkező szerkezeti elemek normálerő-nyomatéki interakciós képletét.
c) Méretezési eljárást fejlesztettem az egyik övükön kalapszelvénnyel oldalirányban
megtámasztott C-szelvényű elemek teherbírásának meghatározására.
d) Az egy C-szelvényből álló elemek méretezési eljárása alapján eljárást adtam a több
szelvényből összetett szerkezeti elemek méretezésére.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 1, 4, 11.
3. Tézis

Kísérletsorozatot hajtottam végre hidegen hajlított, C-szelvényű elemekből készített rácsos
tartók prototípusain. A vizsgált szerkezet különlegessége, hogy i) az övrudak két, egymásnak
háttal fordított C-szelvényből állnak, távolságuk egyenlő a rácsrudak gerincmagasságával, ii)
a rácsrudak az övrúd elemek közé illeszkednek, iii) a szerkezeti csomópontok illesztőcsavaros
kialakításúak, iv) a rácsrudak egy szelvényből, vagy két, háttal egymásnak fordított Cszelvényű elemből készülnek, v) a taréjcsomópontban az övrudak gerincei és övei is csavarozott kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz.
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A kísérleti viselkedés alapján meghatároztam és osztályoztam a tartók tönkremeneteli módjait.
a) A nyomott övrudak tartósíkra merőleges globális stabilitásvesztésének és lokális horpadásának interakcióját.
b) Az összetett szelvényű nyomott övrudak tartósíkra merőleges globális stabilitásvesztésének és lokális horpadásának interakcióját.
c) A nyomott rácsrudak elemvégi szilárdsági tönkremenetelét.
d) A szerkezeti rácsrúd-övrúd és övrúd-övrúd csomópontok szilárdsági tönkremenetelét.
A tartók kísérletek során megfigyelt viselkedése alapján a szerkezeti kialakításra vonatkozó,
kedvező szerkezeti viselkedést biztosító szerkesztési szabályokat dolgoztam ki.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 5, 6.
4. Tézis

A laboratóriumi kísérletek során megfigyelt szerkezeti viselkedés és tönkremeneteli módok
alapján Eurocode 3 alapú eljárást fejlesztettem ki a rácsos tartók szerkezeti elemeinek méretezésére, az eljárások alkalmazhatóságát a mérési eredményekkel igazoltam.
a) Meghatároztam a rácsos tartók erőjátékának vizsgálatához szükséges modellezési
szintet, a modell alkalmazhatóságát nyúlás- és lehajlásmérési eredményekkel igazoltam.
b) Meghatároztam a nyomott övrudak, illetve nyomott- vagy húzott rácsrudak méretezési
eljárásában alkalmazandó külpontosság nagyságát.
c) A rácsrúd elemeinek és csomópontjainak interakcióját figyelembe vevő méretezési eljárást dolgoztam ki a szerkezeti csomópontok teherbírásának meghatározására.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 5, 6.
5. Tézis

Virtuális kísérletek végrehajtására alkalmas anyagilag és geometriailag nemlineáris felületszerkezeti végeselemes modellt fejlesztettem az egy C-szelvényből álló, gerincén
önfúrócsavaros kapcsolaton keresztül terhelt elemek és a rácsos tartók vizsgálatához. A modellek különlegessége a helyettesítő geometriai imperfekciók és a kapcsolóelemek figyelembe
vétele.
A helyettesítő geometriai imperfekciókat
a) a C-szelvényű elemek esetében a kényszermátrixokat alkalmazó végessávos módszerrel határoztam meg, lehetővé téve az alkalmazott imperfekt alakban a tiszta – lokális,
torzulásos horpadási és globális – stabilitásvesztési alakok súlyának beállítását.
b) a rácsos tartó modellje esetében a modell sajátalakjaiból állítottam össze.
A felületszerkezeti modellel kompatibilis modelleket fejlesztettem a kísérletekben alkalmazott
kapcsolóelemek releváns szerkezeti viselkedésének figyelembe vételére, melyek az önfúró
csavarok esetében a ferdülés és kihúzódás, a csavarok esetében pedig nyírás és palástnyomás.
A laboratóriumi kísérletek eredményei alapján megállapítottam a kapcsolóelemek modelljeinek merevségi paramétereit és a globális modellben alkalmazandó imperfekciók alakját és
nagyságát.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 2.
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