
Tartószerkezetek I.
3. előadás

Építőmérnöki BSc hallgatók számára

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék
Papp Ferenc egy. tanár



Húzott acélrudak
Húzott acélrudak előfordulása
UTE Stadion ING House Amsterdam Gruppama Aréna



Kialakítás főbb szempontjai
- szimmetrikus szelvény (v. szimmetrikusan elhelyezett szelvények) 
- központos elhelyezés (húzóerő a keresztmetszet súlypontjában hat)

Húzott acélrudak kialakítása

Szelvények főbb típusai
- hengerelt v. hegesztett   I (IPE)
- hengerelt v. hegesztett   H (HEA)
- melegen v. hidegen alakított cső (CHS)
- melegen v. hidegen alakított zárt szelvény (RHS)
- hengerelt U (UAP, UPN)
- hengerelt L (L)

CS



Húzott acélrúd bekötése (illesztése)

CS

Csomólemezes bekötés
- vázlatterv a táblán… + ConSteel

Hevederes illesztés
- vázlatterv a táblán… + ConSteel

FONTOS!
(1) A bekötések és illesztések kialakítását és méretezését a későbbiekben részletezzük.
(2) Amennyiben a bekötés (illesztés) során a húzott rúd keresztmetszete lecsökken (pl. csavarlyuk miatt), 

akkor a csökkenést a húzott rúd méretezésekor figyelembe kell venni! 



Húzott acélrúd méretezése
1. lépés: Statikai modell és analízis

1

Tervezési húzóerő

Nt.Ed



Húzott acélrúd méretezése
2. lépés: Tervezési ellenállás

L

Fajlagos alakváltozás

ε=∆L/L [-]

Húzófeszültség

σ=Nt/A     [N/mm2]

σy

folyási  szilárdság

Nt

Nt

2.1 Folyási szilárdság mérése

σu

szakító szilárdság



2.2 Folyási szilárdság tervezési értéke

n (próbatest száma)

σy (folyási szilárdság)

σy,min σy,maxσy,átlagfy

például:

σy,max=363N/mm2

σy,min=231N/mm2

σy,átlag=320N/mm2

fy=235N/mm2



2.3 Tervezési szilárdság szabványos értéke

Acélanyag minősége Tervezési szilárdság  - fy (N/mm2)

S235… 235

S275… 275

S355… 355

http://www.inter-tradekft.hu/acel_jelolesi_rendszer.htm

Tszakító szilárdság  - fu (N/mm2)

360

430

510



2.4 Hasznos keresztmetszet

b

t

D

A=b t

Anet=A-Aw=(b-D) tAw=D t

1. keresztmetszet

2. keresztmetszet



2.5 Tervezési ellenállás és kihasználtság (EC3 képletek)
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Gyakorlati feladat



ez volt a
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Köszönöm a figyelmet!
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