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4. csoport munkaterv 
 

Acél oszlop és gerenda kapcsolatának statikus és dinamikus vizsgálata 
 
 
 
Probléma megfogalmazása 
 
Oszlop gerenda kapcsolatok statikus és dinamikus terhelésre adott válaszát vizsgáljuk a tábor 8 napja alatt. A 
vizsgált szerkezet egy acél konzol, melyet egy merevnek tekintett oszlophoz rögzítettünk homloklemezes 
kapcsolattal. 
Vizsgáljuk az acél konzol lehajlását, illetve a kapcsolatot biztosító szerkezet teherbírását statikus terhelés 
hatására. A konzol sajátrezgéseit dinamikus vizsgálatok segítségével határozzuk meg. 
 
Célok és várt eredmények felvázolása 
 
Célunk a szerkezet elmozdulásainak, teherbírásának és sajátrezgésszámának meghatározása analitikus és 
numerikus módszerekkel. A számítások helytállóságát 1:1 próbaterheléssel szeretnénk igazolni. Az Eurocode 
alapján számított teherbírást és elmozdulásokat összehasonlítjuk a mért értékekkel, így a számítási eljárásban 
lévő tartalékok becsülhetők. A szerkezet saját-rezgésalakjait numerikus módszerekkel számítjuk, melyeket 
dinamikus vizsgálatokkal ellenőrzünk. 
A számításokat többféle módszerrel elvégezzük melyek a következők: kézi számítások, gerenda elemekből 
felépített végeselemes modellek illetve héjelemekből felépített végeselemes modellek. 
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Tervezett mérések bemutatása 
 
A konzol egy HEA100 szelvényből készült, ami körbefuttatott sarokvarrattal rögzítettek a homloklemezhez. A 
konzol hossza 1,5m. A vizsgáló kerethez mereven 6db (d=16) metszett menetes köracéllal (S235) mereven 
rögzítjük. Három mintadarab készült: kettő 6mm-es homloklemezzel és egy 20mm-es homloklemezzel.  
 
A statikus próbaterhelés során a konzolt a padlóról felfelé nyomva terheljük a konzol végétől 3cm-re 
elhelyezett egyenletes felületi terhet biztosító teherelosztó lapon keresztül. A terhelést több lépcsőben visszük 
fel a számított teherbírás 20-40-60-80-100-150-200%-val terhelve. Minden esetben legalább háromszor 
megismételjük a méréseket ily módon a durva mérési hibák kiszűrhetőek, illetve a mért értékek átlagolhatók. A 
mért és a számított eredményeket összehasonlítjuk, majd értékeljük. 
 
Több pontban végzünk feszültségmérést, melyekkel a számítások helyessége ellenőrizhető: Az alsó (húzott) 
csavarsorban lévő csavarok egyikének mérjük az alakváltozásait 4 mérőhídba kötött nyúlásmérő bélyeggel. A 
HEA100 szelvényen a húzott övön 5cm-re a homloklemez külső síkjától számítva gerincének vonalában (hátsó, 
oszloppal csatlakozó vég) szintén négy nyúlásmérő bélyeggel mérünk alakváltozásokat. 
Elmozdulás mérést mindösszesen 6 pontban végeztünk. A függőleges elmozdulást a konzolvégen illetve a két 
harmadoló pontban mértük. Ennek a kialakításnak az előnye, hogy nem csak a gerenda deformációiról, hanem 
A homloklemez deformációi illetve a rögzítő csavarok megnyúlása miatt a homloklemezen vízszintes 
elmozdulások alakulnak ki, amiket 3 pontban mértünk: Homloklemez alsó (húzott) oldalán az alsó csavarsor 
tengelyében, a homloklemezen a szelvény és az alsó csavarsor tengelye között ott ahol az első pillanatban 
mérni tudunk, homloklemez alsó pontja a tengelyben. 
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A dinamikus próbaterhelés során gyorsulásmérőket helyezünk el a konzolon. Dinamikus lökésszerű terhelés 
után mérjük a szerkezet szabad lengését. A FFT algoritmus segítségével meghatározzuk a szerkezet 
sajátfrekvenciáit, beleértve a felharmónikusokat is. A homloklemez és az oszlop kapcsolatának merevsége 
jelentősen befolyásolja a sajátfrekvenciákat. A homloklemez és az oszlop közé betéteket helyezünk el, 
melyekkel a kapcsolat merevsége változtatható, a merevség hatása mérhető. Az Axis végeselemes programmal 
modellt készítünk, mellyel a sajátrezgés számítható. A gerendamodellel és héjmodellel készített eredményeket 
összehasonlítjuk a mért értékekkel. 
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2013.01.29. Kedd: Axis modellek elkészítése, a mért és a számított eredmények összehasonlítása 
2013.01.30. Szerda: Beszámolók, poszterek készítése. 


