
Trapézlemez gerincű tartók beroppanási 
ellenállásának meghatározása

PhD értekezés tézisfüzete

Kövesdi Balázs
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Témavezetők:

Dunai László, DSc
Egyetemi tanár

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország

Ulrike Kuhlmann, Prof. Dr. -Ing.
Egyetemi tanár

Stuttgarti Egyetem, Németország



Budapest, 2010.

2



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ........................................................................................................................... 2

1.1. Vizsgált szerkezeti kialakítás ...................................................................................... 2

1.2. Kutatási célok …………….......................................................................................... 2

2. Kutatási program bemutatása ............................................................................................ 3

2.1 Beroppanási ellenállás meghatározása központos terhelés alatt ............................... 3

2.2 Kísérletek bemutatása ............................................................................................... 5

2.3. VEM alapú méretezési eljárás kidolgozása ................................................................7

2.4. Beroppanási ellenállás meghatározása a teherszélesség és a külpontos erőbeveztés 
figyelembe vételével ................................................................................................. 9

2.5. Nyírőerő és keresztirányú erő kölcsönhatásának vizsgálata .................................... 11

3. Új tudományos eredmények ............................................................................................. 13

3.1 A PhD értekézés tézisei magyarul ............................................................................... 13

3.2 A PhD értekézés tézisei angolul................................................................................... 15

4. Az értekezéshez kapcsolódó publikációk ......................................................................... 17

5. További lehetséges kutatási irányok ................................................................................ 18

3



1. Bevezetés 

1.1. Vizsgált szerkezeti kialakítás

A trapézlemez  számos  előnyös  tulajdonságának  köszönhetően  széles  körben  alkalmazott  
szerkezeti  elem.  A  1990-es  évektől  egyre  elterjedtebben  alkalmazzák  tartószerkezetek 
gerinclemezeként. Ez a szerkezeti kialakítás elterjedt hídépítés területén is, különösen hibrid 
hidaknál. A hibrid híd egy újszerű hídtípus vasbeton övlemezekkel és acél, többnyire trapéz 
profilú gerinclemezzel. A hídszerkezet sematikus ábrája az 1. ábrán látható.

 
1. ábra: Trapézlemez gerincű hibrid híd sematikus ábrája.

A  trapézlemez  gerincű  kialakítás  következtében  a  hibrid  hidak  számos  kedvező 
tulajdonsággal  rendelkeznek  más  hídszerkezetekkel  összehasonlítva.  A  gerinclemez 
hosszirányú  merevsége  kicsi,  ezért  a  vasbeton  övlemezekbe  bevezetett  feszítőerő  a 
gerinclemezben nem vész el,  hanem az övlemezekben marad. A gerinclemez – lokális és  
globális  –  hordapással  szembeni  ellenállása  a  trapézformájú  profilozás  következtében 
megnő, mely eredményeként az alkalmazott merevítőbordák és diafragmák száma jelentősen 
csökkenthető.  Síkgerincű  tartókkal  összehasonlítva  a  gerincnek  nagyobb  a  keresztirányú 
merevsége,  mely  következtében  a  gerinclemez  vastagsága  csökkenthető,  mely 
önsúlycsökkenést, valamint könyebb és gyorsabb építésmódot tesz lehetővé a hídszerkezet 
betolása  során.  További  előny,  hogy  az  acél  gerinclemez  alkalmazásával  a  keskeny 
gerinclemez betonozási problémái megszűnnek. 

1.2. Kutatási célok

A modern  hídépítési  módok közül  a  betolásos építésmód az egyik  leginkább  elterjedt  a 
trapézgerincű hídszerkezetek esetén.  Betolás során minden egyes  keresztmetszet  legalább 
egyszer  alátámasztás  felé  kerül,  ahol  a  koncentrál  erőbevezetés  következtében  a  vékony 
gerinclemezben  stabilitási  probléma  léphet  fel.  Merevítőbordák  alkalmazása  nem  jelent 
megoldást  mozgó  erőbevezetés  esetén,  szükséges  tehát  ismerni  a  beroppanási  ellenállás 
nagyságát.  A jelenlegi  Eurocode 3-ban nincs szabványos méretezési  eljárás trapézgerincű 
tartók  beroppanási  ellenállásának  meghatározására  és  a  szakirodalomban  is  csak  nagyon 
kisszámú  vizsgálat  található  ebben  a  témában.  A  jelen  értekezés  ezért  a  beroppanási 
ellenállás nagyságának meghatározásával foglalkozik a következő altémák keretében: 

(1) Beroppanási ellenállás értékének meghatározása központos terhelés alatt:
kísérleti program megtervezése és végrehajtása,
analítikus és VEM alapú méretezési eljárás kidolgozása. 

(2) Beroppanási  ellenállás  értékének  meghatározása  a  teherszélesség  és  a  külpontos 
erőbevezetés hatásának figyelembe vételével.  

(3) Nyíró- és keresztirányú erő kölcsönhatásának figyelembe vételével.
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2. Kutatási program bemutatása 

2.1. Beroppanási ellenállás meghatározása központos terhelés alatt

A trapézgerincű tartók lokális keresztirányú erőbevezetés alatti szerkezeti viselkedése olyan  
kutatási terület, ahol eddig igen kisszámú vizsgálatot végeztek. Az eddigi kutatás elsősorban 
tipikusan  csarnokszerkezetekre  jellemő  paramétertartományra  irányult,  ahol  a  gerinc-
karcsúság jellemzően nagy és az erőbevezetési hossz rövid. Ezen vizsgálatokat egészítem ki 
a jelen PhD értekezésben tipikusan hídszerkezetekre jellemző paramétertartományra. 

Az eddig elvégzett szakirodalmi kísérletek alapján munerikus modellt dolgoztam ki. Ezen a 
modellen  a  tartó  beroppanási  ellenállását  anyagi  és  geometriai  nemlineáris  analízis 
segítségével  határoztam  meg  imperfekciók  alkalmazásával.  A  modell  verifikálását  a 
kísérletekben tapasztalt, valamint a numerikus számítások által kapott szerkezeti viselkedés 
és  teherbírási  értékek összehasonlításával  végeztem el.  A verifikált  modellen  nagyszámú 
numerikus szimulációt hajtottam végre a trapézgerincű tartók koncentrál erőbevezetés alatti 
szerkezeti  viselkedésének  és  beroppanási  ellenállásának  meghatározása  céljából. 
Meghatároztam  a  beroppanás  ellenállást  befolyásoló  geometriai  paramétereket,  és  azok 
tendenciáit. Ezek a következők: gerinclemez globális oldalaránya (hw/tw), gerinclemez lokális 
oldalaránya  (ai/tw),  erőbevezetési  hossz  (ss),  hajlítási  szög  (α),  övszélesség  (bf)  és 
övvastagság  (tf).  A használt  jelölésrendszer  megegyezik  az EC3 szabványos  jelöléseivel,  
jelentésüket az 5. ábra szemlélteti. 

A  gerinclemez  lokális  és  globális  oldalaránya,  valamint  az  erőbevezetési  hossz 
függvényében különböző tönkremeneteli  módokat tapasztaltam, melyeket a 2. ábra mutat.  
Nagy lokális és kis globális oldalarány esetén a tönkremenetel formája jellemzően lokális 
horpadás egy, vagy több lemezmezőben, mely az erőbevezetési hossztól függ. Kis lokális és 
nagy globális oldalarányok esetén a jellemző tönkremeneteli forma a globális horpadás.  

lokális horpadás 1 mezőben → lokális horpadás több mezőben → globális horpadás

 
2. ábra: Különböző tönkremeneteli módok.

A numerikus szimulációk azt mutatták, hogy a tönkremeneteli mód a trapézgerinc profiljától, 
a  lokális  és  globális  oldalarányoktól,  valamint  az  erőbevezetési  hossztól  függ.  Mivel  a  
tipikusan hídszerkezetre jellemző paramétertartományban a jellemző tönkremeneteli mód a 
lokális  horpadás,  ezért  a  jelen  értekezés  csak  a  lokális  horpadáshoz  tartozó  beroppanási 
ellenállás nagyságának és szerkezeti viselkedésének vizsgálatával foglalkozik. 

Egy, a lokális horpadásra jellemző erő – lehajlás és erő – oldalirányú elmozdulás diagramot 
mutat a 3. ábra. A diagram karakterisztikus pontjait számokkal jelöltem. A diagram lineáris 
szakasza  az (1)-es  pontnál  ér  véget,  itt  következik  be az  első folyás,  melyet  a  4/a  ábra 
szemléltet.  
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3. ábra: Jellemző erő-elmozdulás diagramok.

A  (1)-es  és  (2)-es  pontok  között  az  öv-  és  gerinclemezben  egyidejűleg  egyre  nagyobb 
területre terjed ki a képlékenyedés. A diagram tetőpontját a 2. pont után éri el, amikor az  
övlemezben két teljes képlékeny csukló, a gerinclemezben pedig egy összefüggő képlékeny 
vonal  kialakul.  A leszálló  ágban  alakul  ki  az  övlemez  harmadik  és  negyedik  képlékeny 
csuklója,  mely a 3. pontban kezdődik és a 4.  pontban alakul  ki  teljesen (4/b ábra).  Ez a  
mechanizmus vezet a tartó tönkremeneteléhez. 

a, b,
4. ábra: Folyási vonalak különböző kerekterisztikus teherszinteken.

A modell verifikálása után nagyszámú numerikus szimulációt hajtottam végre. Mindegyik 
geometriai  paraméter  teherbírást  befolyásoló  hatását  megvizsgáltam  és  a  jellemző 
tendenciákat megállapítottam: 

- erőbevezetési hossz növelése  → közel lineáris teherbírásnövekedést okoz,
- lokális oldalarány növelése → csökkenti a beroppanási ellenállást, ha a tönkre-

meneteli mód lokális horpadás,
- globális oldalarány növelése → csökkenti a beroppanási ellenállást, ha a tönkre-

meneteli mód globális horpadás,
- hajlítási szög növelése  → egyenletes teherbírásnövekedést okoz,
- övvastagság növelése  → közel lineáris teherbírásnövekedést okoz,
- övszélesség növelése  → egyenletes teherbírásnövekedést okoz.

A szakirodalomban talált korábban kifejlesztett méretezési módszereket összegyüjtöttem és 
használhatóságukat a hidakra jellemző paramétertartományban kiértékeltem. A vizsgálataim 
alapján Braun és Kuhlmann egy módosított  méretezési eljárást dolgozott ki  trapézgerincű 
tartók beroppanási ellenállásának meghatározására a Stuttgarti Egyetemen, mely a tipikusan 
hídszerkezetekre jellemző paramétertartományban is alkalmazható.  
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2.2. Kísérletek bemutatása

Egy 12 próbatestből álló kísérleti programot dolgoztam ki és hajtottam végre a BME Hidak 
és  Szerkezetek  Tanszékének  Szerkezetvizsgáló  Laboratóriumában  2009-ben.  A kísérletek 
keretében  a  trapézgerincű  tartók  koncentrált  erőbevezetés  alatti  szerkezeti  viselkedését,  
valamint  a  beroppanási  ellenállás  értékét  vizsgáltam  különböző  kísérleti  elrendezésben, 
különböző erőbevezetési  hosszak és teherpozíciók alkalmazásával.  A vizsgált  próbatestek 
nagyléptékű  próbatestek  voltak  tipikus  hídszerkezetre  jellemző geometriai  arányokkal.  A 
kísérletek  során  tapasztalt  tönkremeneteli  módokat  a  vizsgált  paraméterek  függvényében 
kiértékeltem. A kísérleti kialakítás és a vizsgált próbatest az 5. ábrán látható. 

 
5. ábra: A kísérleti kialakítás és a vizsgált próbatest.

A kísérleti kutatási program keretében a következő paramétereket vizsgáltam: 
 erőbevezetési hossz (90 mm; 200 mm; 380 mm),
 terhelt lemezmező (ferde-, párhuzamos mező vagy a kettő találkozása), 
 övvastagság (20 mm; 30 mm),
 fesztáv (1140 mm; 1500 mm; 1875 mm),
 keresztirányú teherkülpontosság. 

A kísérletek során két különböző tönkremeneteli módot tapasztaltam. Ha az erőbevezetési  
hossz rövidebb, mint egy gerincmező hossza, a gerinchorpadás többnyire egy lemezmezőre 
korlátozódik és a horpadási hullámhossz a gerinc magassága  mentén rövid.  Ha horpadás 
megjelent a szomszédos lemezmezőkben is, akkor a horpadás minden lemezmezőben azonos 
irányban következett be. Ezt a tönkremeneteli módot a 6/a ábra szemléltet. 

Ha  az  erőbevezetési  hossz  hosszabb,  mint  egy  lemezmező,  akkor  egyidejűleg  több 
lemezmező  vesz  részt  a  teherviselésben,  mely  következtében  a  gerinchorpadás  minden 
terhelt  lemezmezőre  kiterjed  és  a  horpadási  hullámhossz  a  gerinc  magassága  mentén 
hosszabb lesz. A szomszédos lemezmezőkben a horpadási alak alternáló irányú, melyet a 6/b 
ábra  mutat.  A két  tönkremeneteli  mód között  éles  határt  nem találtam.  A tönkremenetel  
típusa  az  erőbevezetési  hossztól,  a  trapézgerinc  profiljától  és  oldalarányaitól  függ.  
Mindegyik  próbatest  esetében  e  két  tönkremeneteli  alak  valamelyike  jelent  meg  a 
kísérletekben.  A  kísérletek  során  az  alkalmazott  erőt,  az  alsó  és  a  felső  övlemez 
elmozdulását,  valamint  a  gerinclemez  oldalirányú  elmozdulását  mértük  és  diagrammok 
formájában közöltük.  
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a, gerinc gyűrődés b, lokális gerinchorpadás
6. ábra: Kísérletben tapasztalt tönkremeneteli módok.

Egy jellemző erő – elmozdulás diagramot és a hozzá tartozó tönkremeneteli alakot mutatja a 
7.  ábra.  A három görbe az alsó és a felső övlemez függőleges  elmozdulását,  valamint  a 
gerinclemez erőbevezetés alatti vízszintes keresztirányú elmozdulását mutatja az alkalmazott  
erő függvényében.  A bemutatott  esetben a  horpadási  alak három lemezmezőre  terjed ki, 
melyekben a horpadási irányok mezőnként váltakoznak. 
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7. ábra: Jellemző erő-elmozdulás görbe és tönkremeneteli mód.

Az  erő  –  keresztirányú  elmozdulás  diagram  jellege  érdekes  tendenciát  mutat.  A  görbe 
negatív  irányba  indul,  majd  egy  magasabb  teherszint  elérése  után  hírtelen  átpattan  és  a 
horpadás  az  ellenkező  irányban  következik  be.  Ez  a  jelenség  a  kezdeti  geometriai 
imperfekcióval  indokolható.  Ha a  kezdeti  imperfekció  ellentétes  irányú,  mint  a  végleges 
horpadási alak, a tönkremenetel a 7. ábra szerinti mechanizmus formájában következik be. 
Azonos szerkezeti viselkedés volt  megfigyelhető több próbatest esetében is, és a jelenség 
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sokkal dominánsabban érződött azon próbatesteknél, melyek párhuzamos lemezmező felett 
voltak terhelve, mely a terhelt keresztmetszet aszimmetrikus voltával magyarázható.

A  kísérletek  eredményei  alapján  a  Braun  és  Kuhlmann  által  a  Stuttgarti  Egyetemen  
kidolgozott méretezési módszert tovább fejlesztettem és módosítottam. Minden interakciós 
hatást kivettem a méretezési eljárásból és olyan alakra hoztam, mellyel a tiszta beroppanási 
ellenállás értékét lehet meghatározni. A különböző egyidejű hatások kölcsönhatását további 
numerikus számításokkal  vizsgáltam.  A módosított  méretezési  módszert  a saját,  valamint  
szakirodalmi kíséreltek és numerikus számítási eredmények alapján verifikáltam. A mért és 
számított  teherbírási  értékek  nagyon  jó  egyezést  mutattak,  így  a  méretezési  módszer 
megfelelő biztonsággal alkalmazható a vizsgált paramétertartományban. 
2.3. VEM alapú méretezési eljárás kidolgozása

Az elvégzett kísérletek alapján ajánlást dolgoztam ki végeselem módszer alapú méretezési 
eljárás  alkalmazására  trapézgerincű  tartók beroppanási ellenállásának meghatározására.  A 
végeselemes szimuláció célja a beroppanási ellenállás tervezési értékének meghatározása, 
melynél döntő fontosságú a helyettesítő geometriai imperfekció alakjának és nagyságának 
helyes felvétele. Trapézlemez gerincű tartókra nincs ajánlás szabványos imperfekció alakra  
és amplitúdóra az EC3-ban, ezért az értekezés keretében célom az volt, hogy alkalmazható 
imperfekciós  alakokat  vizsgáljak  és  a  hozzájuk  tartozó  szükséges  amplitúdót 
meghatározzam. A kísérleti háttérre alapozva numerikus modellt dolgoztam ki minden egyes 
próbatesthez,  melyen  a  beroppanási  ellenállás  értékét  anyagi  és  geometriai  nemlineáris 
analízissel  határoztam  meg  imperfekció  alkalmazásával.  A  kísérleti  és  numerikus 
tönkremeneteli  módot,  a  számított  és  mért  teherbírási  értékeket,  valamint  az  erő  – 
elmozdulás  diagramot  hasonlítottam  össze  minden  próbatest  esetében.  A  8.  ábra  a 
tönkremeneteli alakok összehasonlítását mutatja egy próbatestre. Az összehasonlítás nagyon 
jó egyezést mutatott a kísérletben mért és a numerikus számított eredmények között.   

      

Figure 8: Experimental and numerical failure modes - specimen #10.
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A  számított  és  mért  erő  –  elmozdulás  diagramokat  szintén  összehasonlítottam  és  az  
összehasonlítás  több  esetben  lényeges  különbséget  mutatott  a  leszálló  ág  jellegében.  Az 
eltérés okának megértésére a numerikus modellt alaposabban megvizsgáltam. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy az eltérés oka az imperfekció alakjának és nagyságának felvétele, ezért a 
nemlineáris  analízisben  alkalmazott  imperfekció  alakját  és  amplitúdóját  részletesen 
elemeztem  és  a  szerkezeti  vselkedésre,  valamint  a  teherbírásra  kifejtett  hatását 
meghatároztam.  A vizsgálatok  azt mutatták,  hogy az imperfekció  jelentős  hatással van a 
szerkezeti  viselkedésre,  és  a  megfelelő  imperfekciós  alak  és  nagyság  alkalmazásával  a  
numerikus számítások ugyanazt az eredményt adják, mint a kísérletek. A 9. ábra a mért és  
számított erő – elmozdulás diagramokat szemlélteti egy próbatest esetében. A két folytonos  
vonal a kísérleti lehajlás és oldalirányú elmozdulás értékét mutatja, míg a szaggatott vonalak  
a numerikus számítások eredményeit mutatják. 

Különböző  imperfekciós  alakokat  vizsgáltam  és  a  vizsgálatok  eredményeként  ajánlást 
dolgoztam ki  a  helyettesítő  geometriai  imperfekció  alakjának  és  nagyságának  gyakorlati  
alkalmazására  trapézgerincű tartók esetében.  A vizsgált  imperfekciós alakokat  a 10.  ábra 
mutatja.  Az  EC3  megengedi  a  sajátalakok  helyettesítő  geometriai  imperfekcióként  való 
alkalmazását, ezért az általam vizsgált első imperfekció alak egy lokális horpadáshoz tartozó 
sajátalak.   
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9. ábra: Kísérleti és numerikus erő – elmozdulás görbék, 2. próbatest.

A második az EC3 hosszú keskeny lemezmezőkre ajánlott több fél-színuszhullámból álló 
imperfekció modellje. A harmadik vizsgált  alak a próbatest tönkremeneteli alakja, melyet 
egy előzetes, perfekt alakon elvégzett számítás eredményeként kapunk az erő – elmozdulás  
diagram  tetőpontjához  tartozó  teherlépcsőből.  Továbbá  egy  alternatív  imperfekcióként 
kidolgoztam egy módosított  színuszhullám alakú imperfekció  alakot,  mely a trapézlemez 
gerincű tartók lokális erőbevezetés alatti első sajátalakjának egy közelítése. Ennek a célja,  
hogy megadjunk egy függvénnyel  leírható imperfekció  alakot,  mely trapézgerincű  tartók 
beroppanási ellenállásának számításához alkalmazható. 

 
10. ábra: Vizsgált imperfekciós alakok.
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A végrehajtott kísérletek alapján ajánlást dolgoztam ki a fent bemutatott alakokhoz tartozó  
imperfekció nagyságának felvételére. Imperfekció érzékenységi vizsgálatot hajtottam végre 
melyben a numerikus számítások eredményét  a kísérleti  ellenállás értékével hasonlítottam 
össze (11. ábra). A görbék és a kísérleti érték metszéspontjából meghatároztam a szükséges  
nagyságú imperfekciót. A számítások azt mutatták, hogy a lemezmező szélesség osztva 200-
zal  az  az  imperfekció  amplitúdó,  mely  a  sajátalak  formájú,  a  színusz-  és  a  módosított  
színuszhullám alakú imperfekció alakok esetében alkalmazható.  
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11. ábra: Imperfekció érzékenységi diagram – szimmetrikus eset (ferde gerincmező terhelt).
2.4. Beroppanási  ellenállás  meghatározása  a  teherszélesség  és  a  külpontos 
erőbeveztés figyelembe vételével

A  betolásos  építésmód  során  a  gyakorlatban  a  koncentrált  erőbevezetés  keresztirányú 
külpontossága  szinte  elkerülhetetlen  (12.  ábra),  ezért  a  vizsgálatok  célja  a  külpontosság 
beroppanási ellenállást befolyásoló hatásának meghatározása. 

 
12. ábra: Külpontos erőbevezetés és a betoló himbarendszer.

A külpontos  erőbevezetés  vizsgálata  előtti  lépés  a  teherszélesség  teherbírást  befolyásoló  
hatásának  vizsgálata  volt.  Ahhoz,  hogy  külpontos  erőbevezetést  tudjuk  elérni,  a  terhelő 
lemez  szélességének  kisebbnek  kell  lennie,  mint  az  övlemez  szélessége.  Csökkentett  
erőbevezetési szélesség azonban önmagában, központos terhelésnél is teherbíráscsökkenést 
eredményez, melyet szintén figyelembe kell venni a méretezésnél. A szakirodalomban nem 
találtam ezzel  a  témával  foglalkozó  szakirodalmat,  ezért  egy referencia  kísérletet  és  egy 
átfogó  numerikus  paramétervizsgálatot  hajtottam végre,  mely keretében megvizsgáltam a 
teherbírást  befolyásoló  paramétereket  és  azok  hatását  a  szerkezeti  viselkedésre  és  a 
beroppanási  ellenállásra.  A  teherszélesség  hatásának  vizsgálata  után  a  külpontosság 
teherbírást befolyásoló hatását vizsgáltam.

11



Különböző  terhelési  pozíciók  mellett  megvizsgáltam  a  szerkezeti  viselkedést  és  a 
tönkremeneteli módot. A vizsgált esetek a következők: (i) koncentrált lokális erőbevezetés a 
teljes  övszélesség  mentén;  (ii)  csökkentett  erőbevezetési  szélességgel;  (iii)  külpontos 
erőbevezetés.  A jellemző erő - elmozdulás diagramokat  elemeztem és összehasonlítottam 
egymással, ezt mutatja a 13. ábra. 
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13. ábra: Különböző terhelési pozíciók alatti szerkezeti viselkedés összehasonlítása.

Az (1) jelű görbe mutatja a központos erőbevezetés alatti szerkezeti viselkedést, ha a tartó a 
teljes  övszélesség  mentén  terhelt.  Ez  a  terhelési  elrendezés  eredményezte  a  legnagyobb  
teherbírást. A (2) jelű görbe azt az esetet mutatja, amikor az erőbevezetés központos, de a 
terhelő  lemez  szélessége  fele  az  övlemez  szélességének.  A  bemutatott  diagram  és  a 
megfigyelt tönkremeneteli mód is azt mutatta, hogy a két szerkezeti viselkedés megegyezik,  
és a teherbírásban sincs jelentős változás. A (3) jelű görbe a külpontos erőbevezetés alatti  
szerkezeti viselkedést szemlélteti. Ennek a görbének más a jellege a leszálló ágban, mint az 
előző  kettőnek  és  a  teherbírás  is  jelentősen  lecsökkent.  Ezt  az  eltérő  tönkremeneteli  
mechanizmust és teherbíráscsökkenést részletesen vizsgálom a jelen PhD értekezésben.  

Majd numerikus paramétervizsgálat  keretében megvizsgáltam a csökkentett  erőbevezetési 
szélesség hatására bekövetkező teherbíráscsökkenés mértékét.  A vizsgálatok azt mutatták, 
hogy csökkenő erőbevezetési szélesség a beroppanási ellenállás kis mértékű csökkenéséhez 
vezet. A teherbíráscsökkenés jellege látható a 14. ábrán. A diagram két paraméterrel írható 
le, az egyik a töréspontja, a másik a diagram csökkenésének mértéke.  
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14. ábra: Teherbíráscsökkenés az erőbevezetési szélesség függvényében.

Megvizsgáltam azokat a geometriai paraméterek, melyek ezt a két paramétert befolyásolják  
és  a  teherbírást  befolyásoló  hatásukat  meghatároztam.  A  megállapított  összefüggésekkel 
kiegészítettem a korábban kidolgozott és bemutatott méretezési eljárást. 

Az  erőbeveztési  szélesség  vizsgálata  után  a  keresztirányú  külpontosság  teherbírást 
befolyásoló  hatását  vizsgáltam.  Trapézlemez  gerincű  tartók  esetére  nem  találtam 
szakirodalomban elérhető kutatást ebben a témában, csak síkgerincű tartók esetére. Ezért egy 
nagyszámú paramétervizsgálat keretében meghatároztam azokat a geometriai paramétereket, 
melyek a külpontos erőbevezetés következtében bekövetkező teherbíráscsökkenés nagyságát 
befolyásolják.  A számítások azt mutatták, hogy a teherbíráscsökkenés három paramétertől 
függ  trapézgerincű  tartóknál,  az  övlemez  vastagságától,  a  gerinclemez  keresztirányú 
merevségétől  és  az  erőbevezetési  szélességtől.  Ezen  paraméterek  ellenállást  befolyásoló 
hatását és tendenciáját meghatároztam. A numerikus számítások és a saját kísérletek alapján 
a  tapasztaltakat  összefoglaltam  és  javaslatot  dolgoztam  ki  a  keresztriányú  külpontosság 
méretezési módszerben való figyelembe vételére trapézgerincű tartók esetén.  

2.5. Nyíróerő és keresztirányú erő kölcsönhatásának vizsgálata

A gyakorlatban a betolásos építésmód során a nyíróerő diagram folyamatosan változik (15. 
ábra). Mielőtt a hídszerkezet elérné a pillért az előző támasznál egyidejűleg nagy nyíró- és 
nagy koncentrált keresztirányú erő terheli a szerkezetet, ezért a két hatás kölcsönhatásának 
vizsgálata  kiemelt  fontosságú.  Nagy  hajlítónyomaték  szintén  terheli  a  keresztmetszetet  
egyidejűleg,  melynek  hatását  a  kutatás  további  részében  szándékozom vizsgálni,  a  PhD 
értekezés keretében csak a nyíró- és keresztrányú erő kölcsönhatásával foglalkozom. 
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15. ábra: Nyíróerő diagram betolás közben. 

Hídszerkezeteknél,  melyek jellemzően magas gerinclemezzel épülnek,  a nyírási  ellenállás 
legnagyobb  részét  a  gerinclemez  ellenállása  adja.  A  betolással  épülő  hídszerkezetek 
jellemzően  vastag  gerinclemezzel  készülnek,  valamint  az  erőbevezetési  hossz  a  betoló 
himbarendszeren jellemzően nagy,  ezért  a beroppanási ellenállás jelentős részét szintén a  
gerinclemez  adja.  Trapézlemez  gerincű  szerkezetek  esetében  ezek  a  megállapítások 
fokozottan igazak, mivel a gerinclemez hajtogatása által a keresztirányú merevség megnő, 
mely a nyírási  horpadási és a beroppanási ellenállások értékét  is megnöveli  a síkgerincű  
tartókéhoz  képest.  A  gerincnek  tehát  mindkét  ellenállásban  megnövekedett  szerepe 
következtében a nyíró- és keresztirányú erő kölcsönhatását különös tekintettel figyelembe 
kell venni, ezért az értekezés keretében ezek kölcsönhatását vizsgálom. 

Az acél tartók nyíró- és keresztirányú erő közti kölcsönhatásának vizsgálatára nagyon kevés  
szakirodalmi adat található. Még síkgerincű tartók esetében is csak kevés kutatás érhető el a  
szakirodalomban,  és  nincs  szabványos  ajánlás  sem  a  kölcsönhatás  figyeleme  vételére. 
Trapézgerincű  tartók  esetében  nem találtam kísérleti  hátteret  ennek  a  kölcsönhatásnak  a 
vizsgálatára és csak kisszámú numerikus vizsgálatot végeztek korábban, mely csak egy elég 
szűk paramétertartományt fed le.   

A  jelen  kutatás  célja  ezeknek  a  vizsgálatoknak  a  kiterjesztése  egy  szélesebb 
paramétertartományra, továbbá a kölcsönhatás következtében kialakuló szerkezeti viselkedés 
vizsgálata  és  egy,  a  tervezésben  használható  interakciós  görbe  kidolgozása.  Numerikus  
paramétervizsgálat  keretében  változatos  trapézlemez  profilozást,  hosszú  erőbevezetési  
hosszakat és a gerinclemez lokális és globális oldalarányának széles skáláját vizsgáltam. A 
numerikus számítások alapján egy u.n. „alsó korlát”-ot jelentő interakciós görbét dolgoztam 
ki, mely mindig alkalmazható a kiterjesztett paramétertartományban (16. ábra). A diagram 
vízszintes  tengelye  a  tönkremenetelt  okozó keresztirányú  erő nagyságát  mutatja  osztva  a 
beroppanási ellenállás értékével. A függőleges tengely a tönkremenetelhez vezető nyíróerő 
nagyságát mutatja osztva a nyírási horpadási ellenállás értékével.  

A 16.  ábra  az  mutatja,  hogy a  Kuhlmann és  Braun által  síkgerincű  tartókra  kidolgozott 
interakciós  görbe  felülbecsüli  a  teherbírást  trapézgerincű  tartók  esetében.  E  azzal 
magyarázható, hogy a gerinclemez hajtogatása megnöveli a gerinclemez nyírási horpadási és 
beroppanási ellenállásának érékét is, ezért a gerinclemez az alkalmazott teher nagyobb részét 
képes  felvenni,  mely  szigorúbb  kölcsönhatási  összefüggéshez  vezet.  A  numerikus  
számítások azt mutatják,  hogy az Elgaaly és Seshadri  által  kidolgozott  interakciós görbe  
nagyon  jó  becslést  ad  a  kiterjesztett  paramétertartományban  is.  Az  összes  számítási  
eredmény közül összesen néhány van ez alatt az interakciós görbe alatt. A teljes vizsgált  
paramétertartomány lefedése érdekében egy módosított „alsó korlát”-ot megadó interakciós 
görbét  dolgoztam  ki,  mely  alkalmazható  a  tervezésben  minden,  a  vizsgált  geometriai 
tartományba eső tartó esetében.  
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16. ábra: Nyíró- és keresztirányú erő kölcsönhatása - „alsó korlát” interakciós görbe.

A számítási eredmények nagy szórása miatt megvizsgáltam azokat a paramétereket, melyek  
az interakciós  viselkedést  befolyásolják.  A vizsgálatok azt  mutatták,  hogy az interakciós 
viselkedés jól jellemezhető a gerinc és övlemez beroppanási ellenállásának arányával. Ha az 
övlemez  beroppanási  ellenállása  nagy,  akkor  a  koncentrált  erő  kisebb  része  jut  a 
gerinclemezre, mely így hatékonyabban tud dolgozni nyírási horpadás ellen, tehát a két hatás  
kölcsönhatása  kisebb  teherbíráscsökkenést  eredményez.  A  számítási  eredményeket  ezért 
kiértékeltem az öv- és gerinclemez beroppanási ellenállásának függvényében (FR,w/ FR,fl). Az 
eredményt a 17. ábra mutatja. 
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Figure 17: Effect of FR,w/FR,fl ratio on the interaction behaviour.

Az ábrán látható, hogy ha az  FR,w/FR,fl arány nagyobb, a két hatás kölcsönhatása nagyobb 
teherbíráscsökkenéshez  vezet.  Ezek az eredmények alapján egy u.n.  „mozgó” interakciós 
görbét dolgoztam ki, melynél az interakciós egyenlet kitevője figyelembe veszi a vizsgált  
tartó geometriai és terhelési viszonyait,  mely eredményeként gazdaságosabb tervezést tesz 
lehetővé. 

3. Új tudományos eredmények

3.1. A PhD értekézés tézisei magyarul

1. tézis
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Meghatároztam azokat  a geometriai  paramétereket,  melyek  befolyásolják a trapézgerincű 
tartók  beroppanási  ellenállását  és  meghatároztam  ezek  hatását  a  szerkezeti  viselkedésre  
nemlineáris végeselemes analízis alapján.

a, Kidolgoztam  egy  adatbázist,  mely  a  trapézgerincű  tartók  beroppanási 
ellenállási  értékeit  tartalmazza  a  hídszerkezetekre  jellemző  paraméter-
tartományban.

b, Meghatároztam  a  keresztirányú  erő  hatására  létrejövő  lehetséges 
tönkremeneteli módokat, mely lehet az egyes lemezmezők lokális horpadása, 
valamint a teljes gerinclemez globális horpadása. 

c, Meghatároztam  a  beroppanási  ellenállás  és  a  vizsgált  paraméterek  közti 
összefüggéseket, ha a tönkremenetel módja a gerinclemez lokális horpadása. 
A  vizsgált  paraméterek  az  erőbevezetési  hossz,  a  lemezmező 
szélesség/vastagság  aránya,  a  hajlítási  szög,  az  övlemez  szélessége  és 
vastagsága, valamint az erőbevezetés szélessége és a külpontosság.  

d, Meghatároztam  egy  minimális  teherelosztólemez  méretet,  mely 
alkalmazásával  a  hidak  betolása  közben  a  koncentrált  erőbevezetés 
következtében  a  lokális  keresztirányú  övhajlítási  tönkremenetelt  el  lehet 
kerülni.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1], [5], [6], [7]. 

2. tézis

A trapézlemez  gerincű tartók beroppanási  ellenállásának meghatározására  egy módosított 
méretezési  eljárás lett  kidolgozva  a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke és a Stuttgarti  
Egyetem Konstruktion und Entwurf Tanszékének együttműködésében. A méretezési eljárás 
szakirodalmi kísérleteken és a kísérletek által verifikált  numerikus számítások alapján lett 
kidolgozva. A tézis a témakörben elvégzett saját kutatási eredményeket foglalja össze. 

a, Megvizsgáltam  és  elemeztem  a  korábban  kidolgozott  trapézgerincű  tartók 
beroppanási  ellenállását  meghatározó  méretezési  eljárásokat,  és 
megállapítottam, hogy Kähönen méretezési eljárása adja a legjobb eredményt  
a  vizsgált  paramétertartományban,  ha a  tönkremeneteli  mód a  gerinclemez 
lokális horpadása. 

b, Kiegészítettem a méretezési módszert az erőbevezetési szélesség teherbírást 
befolyásoló hatásának, valamint az erőbevezetés külpontosságából származó 
teherbíráscsökkenés figyelembe vételével. 

d, A méretezési eljárás eredményeit statisztikailag kiértékeltem és kiszámítottam 
az alkalmazandó parciális tényező értékét  az ellenállás tervezési szintjének 
meghatározásához. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1], [10].

3. tézis

Megterveztem  és  végrehajtottam  egy  kísérleti  programot  trapézlemez  gerincű  tartók 
beroppanási ellenállásának meghatározására 12 nagy léptékű próbatesten. 

a, Meghatároztam  és  jellemeztem  a  kísérletben  tapasztalt  tönkremeneteli 
módokat és szerkezeti viselkedéseket a vizsgált paraméterek függvényében. 
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b, Megállapítottam,  hogy  a  beroppanási  ellenállásban  az  övlemez  ellenállása 
függ az öv- és gerinclemez vastagságának arányától (tf/tw) is, és a köztük lévő 
összefüggést meghatároztam.

c, A  kísérletek  alapján  a  Braun  és  Kuhlmann  által  kidolgozott  méretezési 
eljárást pontosítottam. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1], [2].

4. tézis

Kidolgoztam  egy  végeselem-módszer  alapú  méretezési  eljárást  trapézgerincű  tartók 
beroppanási ellenállásának meghatározására. 

a, Meghatároztam  a  helyettesítő  geometriai  imperfekció  hatását  a  szerkezeti 
viselkedésre  (a  merevségre,  a  beroppanási  ellenállásra,  a  leszálló  ágra, 
valamint a tönkremeneteli módra).

b, Három  különböző  imperfekciós  alakot  vizsgáltam  és  meghatároztam  a 
hatásukat  a szerkezeti  viselkedésre.  Egy módosított  alakot  dolgoztam ki  a 
helyettesítő  geometriai  imperfekció felvételére,  mely a lokális horpadáshoz 
tartozó sajátalakon alapszik és zárt képlet formájában megadható. 

c, Az  imperfekcióérzékenységi  vizsgálat  és  a  kísérleti  eredmények  alapján 
ajánlást  dolgoztam  ki  a  helyettesítő  geometriai  imperfekció  nagyságának 
felvételére. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [2], [9].

5. tézis

Interakciós  görbét  dolgoztam  ki  a  koncentrált  keresztirányú  erő  és  nyíróerő 
kölcsönhatásának figyelembe vételétre. 

a, Igazoltam, hogy az Elgaaly és Seshadri által kidolgozott ajánlás a nyírás és a 
koncentrált  keresztirányú  erő  interakciójának  figyelembe  vételére  egy  jó 
közelítést ad, egy, az általuk vizsgált paramétertartománynál sokkal szélesebb 
tartományban is. 

b, Kidolgoztam  és  bevezettem  egy  ún.  „mozgó”  interakciós  görbét,  mely 
figyelembe veszi az interakciót befolyásoló geometriai paraméterek hatását és 
a tartó terhelési viszonyát, mely eredményeként gazdaságosabb tervezést tesz 
lehetővé. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: [3].
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3.2. A PhD értekézés tézisei angolul

Thesis 1.

I identified the geometric parameters which have influence on the patch loading resistance 
and I determined the behavioural tendencies of them by nonlinear finite element analysis. 

a, I  developed  a  numerical  database  where  the  patch  loading  resistance  of 
trapezoidally corrugated web girders is determined in a parameter range what 
is typical for bridges. 

b, I determined and characterised the failure modes which can be local buckling 
of the folds or global bucking of the whole web. 

c, I determined the relationships between the patch loading resistance and the 
loading  length,  local  web  ratio,  corrugation  angle,  flange  width,  flange 
thickness, loading width and the loading eccentricities if the failure mode is 
local buckling of the corrugated web.

d, I determined a minimal launching plate geometry which should be applied to 
avoid the local transverse flange bending failure which can occur due to the 
concentrated transverse force.

Publications linked to the thesis: [1], [5], [6], [7]. 

Thesis 2.

A modified analytical design method is developed to determine the patch loading resistance 
of  girders  with  corrugated  webs  in  the cooperation  between  the University  of  Stuttgart,  
Institute of Structural Design and BME Department of Structural Engineering. The design  
method development is based on experimentally verified finite element simulations and on 
experimental results taken from literature. The following part of the thesis focuses only on 
my own research results. 

a, I investigated the previously developed design models and I determined that 
the  design  method  of  Kähönen  gave  the  best  approach  in  the  analysed 
parameter range if the failure mode is local buckling of the corrugated web. 

b, I extended the design method to take the effect of the load introduction width, 
and the loading eccentricities into account. 

c, The developed design methods are statistically evaluated and partial factors 
are derived to determine the design resistance level. 

Publications linked to the thesis: [1], [10].

Thesis 3.

I designed and executed an experimental research program on 12 large scale test specimens 
to determine the patch loading resistance of girders with corrugated webs. 

a, I analysed and described the observed failure modes and structural behaviours 
in the function of the investigated parameters.  

b, I determined that the patch loading resistance is depending also on the flange 
and web thickness ratio (tf/tw) and the tendency of it is clarified. 

c, I modified the resistance model developed by Braun and Kuhlmann based on 
the experimental results.

Publications linked to the thesis: [1], [2].
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Thesis 4.

I developed a finite element based design method to determine the patch loading resistance  
of girders with corrugated web. 

a, I  determined  the  effect  of  the  equivalent  geometric  imperfection  on  the 
structural  behaviour  (stiffness,  patch  loading  resistance,  post-ultimate 
behaviour and failure modes). 

b, I analysed three different imperfection shapes and I determined their effects 
on  the  structural  behaviour.  I  developed  a  new  equivalent  geometric 
imperfection shape which is based on the first local buckling mode and what 
can be given in a closed form equation. 

c, I  determined  the  proposed  scaling  factor  of  the  equivalent  geometric 
imperfection  shape  based  on  the  imperfection  sensitivity  analysis  and  the 
experimental results.  

Publications linked to the thesis: [2], [9].

Thesis 5.

I developed an interaction equation to determine the resistance of the corrugated web girders 
under combined shear and transverse forces. 

a, I proved that the interaction proposal of Elgaaly and Seshadri gives a good 
"lower limit" interaction approximation for corrugated web girders in a larger 
parameter range than they analysed. 

b, I developed and introduced a "moving" interaction equation which takes the 
girder  geometry  and  the loading conditions  also into  account,  therefore  it 
leads to a more economic design. 

Publication linked to the thesis: [3].
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1. B. Kövesdi, B. Braun, U. Kuhlmann, L. Dunai: „Patch loading resistance of girders 
with  corrugated  webs”,  Journal  of  Constructional  Steel  Research.  (publikálásra 
elfogadva) 
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20



5. További lehetséges kutatási irányok

A tézisben  bemutatott  eredményekre  alapozva  a  témában  folytatott  kutatást  a  következő 
lehetséges irányokban tervezem folytatni: 

A  beroppanási  ellenállás  meghatározására  kidolgozott  és  az  értekezésben  bemutatott 
méretezési  eljárás  nem  veszi  figyelembe  az  összes  egyidejű  hatásból  származó 
kölcsönhatást.  Külön  interakciós  görbét  dolgoztam  ki  a  keresztirányú-  és  nyíróerő 
kölcsönhatásának figyelembe vételére, de a hajlítónyomaték és a keresztirányú erő, valamint 
a  három  hatás  együttes  kölcsönhatásának  vizsgálatát  még  szükségesnek  tartom.  A 
hajlítónyomaték és keresztirányú erő kölcsönhatásának vizsgálata kiemelt fontosságú, mivel 
a  hajlítónyomaték  jelentősen  csökkenti  a  beroppanási  ellenállásban  az  övlemezek 
ellenállását.  

Az  értekezésben  bemutatott  eredmények  és  következtetések  trapézgerincű  tartókra  lettek 
kidolgozva,  de a kutatást  ki  lehet bővíteni  színuszhullám gerincű tartókra.  A koncentrált 
erőbevezetés  alatti  szerkezeti  viselkedés  és  tönkremeneteli  mechanizmus  a  két  szerkezet  
esetében közel  azonos,  ezért  az értekezésben bemutatott  méretezési eljárás és interakciós  
görbe színuszhullám gerincű tartók esetére átdolgozható. 

További  lehetséges  kutatási  terület  a  beroppanási  ellenállásban  a  vasbeton  övlemezek 
hatásának  figyelembe  vétele.  Ha  a  hídszerkezetet  vasbeton  övekkel  együtt  tolják  be,  a 
vasbeton  övek is  részt vesznek a teherviselésben  és  megnövelik a szerkezet  beroppanási 
ellenállását.  Lehetséges  kutatási  irány  tehát  ennek  az  ellenállásnövekmény  mértékének 
vizsgálata.
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