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4. CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

 
Acél oszlop és gerenda kapcsolatának statikus és dinamikus vizsgálata 

 
 
Témaválasztás indoklása 
 
Többek között azért választottuk ezt a témát, mert a geotechnikai-, tartószerkezeti- és földrengéses témák 
közül ez állt hozzánk a legközelebb. Érdeklődésünk középpontjában a tartószerkezetek tervezése, becsült- és 
valós viselkedése állt. Ez az oka, hogy ezen a témán dolgozunk segítőinkkel. 
 
Célok és várt eredmények felvázolása 
 
Céljaink, hogy megmodellezett 2 fajta konzolunkat dinamikailag és statikailag terheljük, majd a mérési 
eredményeket kiértékelve összehasonlítsuk a számolt és modellezett eredményekkel. 
Későbbiekben ezt a kutatást kiegészítve tudományos munkát publikálni belőle. 
 
Modell, mérések és mérőeszközök bemutatása 
 
A modellünk egy merev oszlopra csavarkapcsolattal rögzített homloklemezes HEA 100-as konzol, 6- illetve 
20mm-es homloklemezzel. 
 
Statikus terhelésnél mértük a konzol harmad pontjainak és a homloklemez húzott részén 3 ponton a 
függőleges, illetve vízszintes elmozdulást, valamint a csavar, illetve a húzott öv megnyúlását (feszültségét). 
Mérőeszközök: elmozdulás mérő, erőmérő, megnyúlásmérő bélyeg, gyorsulásmérő, adatrögzítő és 
adatfeldolgozó szoftverek  
 
Dinamikus mérés során, a konzolok mágneses gyorsulásérzékelőkkel lettek felszerelve, a vég, illetve 
középpontjain. A konzol terhelése során egy gumikalapáccsal fejtettünk ki erőt, illetve a pontosabb mérések 
érdekében, további súlyokat helyeztünk el a konzolvégen. A mérések további bővítése érdekében csillapító 
eszközöket helyeztünk el, a homloklemez, illetve oszlop közé. Először egy gumilapot felhasználva, majd egy 
falemezt. 
Elmozdulás mérőkkel mértük a tartóvég függőleges, illetve vízszintes alakváltozását.  
Mérőeszközök: elmozdulás mérő, gyorsulásmérő, adatrögzítő és adatfeldolgozó szoftverek 
 
Mérési eredmények elemzése, összehasonlítása 
 
Statikus mérési eredmények: 
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A mérések részben igazolták az általunk számoltakat. Jelentős eltérést az alakváltozások során 
tapasztalhattunk, amit valószínűleg a rosszul feltételezett kapcsolati merevséggel van összefüggésben. Ezt 
részben igazolja az Axisban felállított modell, amikor is a kapcsolatot csuklósként modelleztük. A további 
mérések során meghatároztuk, hogy a keretszerkezet is szenvedett alakváltozást, amire a gerendát rögzítettük. 
 
 
Dinamikus mérési eredmények 
Az analitikus számítás rendre magasabb frekvenciákat prognosztizált, mint amiket a konzolon mértünk. Ennek 
oka, hogy a kapcsolatot tökéletesen merevnek tekintettük a kézi számítás során. A kapcsolat rugalmas jellege 
az Axis modellben figyelembe vehető. A statikus próbaterhelés alapján felvett kapcsolati jellemzőkkel számított 
sajátrezgések jó egyezést mutattak a mérttel. 
 

Mért 38.375 231.35 24.72 155 53.1 216
Axis - Gerenga 29.38 260 20.6 164

Eltérés 23.4% -11.0% 20.0% -5.5%
Axis - Héj 37.26 253.12 25.54 168.2 54.36 213.9

Eltérés -3.0% -8.6% -3.2% -7.8% -2.3% 1.0%
Kézi számítás

Eltérés
Mért 12.5 153 9.46 132 8.926

Axis - Gerenga 11.37 180 7.71 133.67 12.56
Eltérés 10% -15% 23% -1% -29%

Axis - Héj 14.53 160 9.86 143 8.33
Eltérés -13.9% -4.4% -4.1% -7.7% 7.2%

Kézi számítás 13.7
Eltérés 10%

Vízszintes Torziós

Sajátfrekvenciák [Hz]

Homloklemez vastagsága 
20mm, alátétlemez 

nélkül, önsúllyal terhelt

Homloklemez vastagsága 
20mm, alátétlemez 

nélkül, 50kg tömeg a 
konzolvégen

Modell leírása
Függőleges

Nem számítható

Nem számítható

Nem volt 
mérve

Nem Számítható
 

 
További fejlesztési lehetőségek 
 
A továbbiakban lehetőség van az Axis-ban a héj modell további finomítására, továbbá figyelembe venni, hogy a 
keretszerkezet, amire rögzítettük a gerendát, hogyan befolyásolhatja pontosan még az eredményeket. A 
kapcsolat merevségét figyelembe vevő analitikus eljárás levezetése és ellenőrzése. 
 
TMDK dolgozat tervezett felépítése (és felelőse) 
 
Szabó Dalma 
 
Szakirodalmi áttekintés 
Mérések bemutatása 
Mérési eredmények feldolgozása 
Analitikus számítási módszerek 
Numerikusszámítási módszerek (Axis) 
Mért és a számított eredmények összehasonlítása 
Különbségek okai és megszüntetésének lehetőségei 
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