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1. fejezet - Szilárdságtani
alapfogalmak. A szilárdságtan tárgya,
anyagmodell, rugalmas alakváltozás,
a szilárd test fogalma, a feszültség
fogalma, méretezés. A csúsztató
feszültségek dualitása. Kapcsolat a
szilárdságtani anyagjellemzők között.
1. A szilárdságtan tárgya és feladata
A szilárdságtan a fizika, azon belül a mechanika tudományága, mely a szerkezetek és gépek méreteinek
meghatározásához szükséges összefüggéseket kutatja.
A külső hatásoknak, terheléseknek kitett szerkezeti elemek méreteinek számítással történő meghatározása a
méretezés. A méretezés célja vagy egy előre tervezett belső feszültség, vagy alakváltozás korlátok között tartása.
A szilárdságtan feladata a méretezéshez szükséges eljárások és összefüggések kidolgozása.
A statika a szerkezetek nyugalmi állapotát vizsgálja, amikor is a szerkezeti elemekre ható külső erők (és azok
forgatónyomatékai) egyensúlyi erőrendszert alkotnak, tehát statikus terhelés hat rájuk. A szerkezeti elemeket
végtelen merevnek tekintettük, feltételezésünk szerint a merev testnek tetszőlegesen nagy statikus terhelés
mellett sem változik meg az alakja, geometriája. A szilárdságtanban is nyugalomban lévő testeket vizsgálunk, de
megengedjük azok rugalmas alakváltozását. A külső statikus terhelés következtében a szilárd test rugalmasan
deformálódik, de a terhelés megszűnte után tökéletesen visszanyeri eredeti alakját, nem szenved maradó
alakváltozást.
A szerkezeti elemek anyagára a továbbiakban néhány feltételezéssel, megszorítással élünk, tudva azt, hogy a
szilárdságtan mai tudománya ennél jóval szélesebb tartományt is magába foglal. Feltételezésünk szerint a
vizsgált szerkezet anyaga a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
• kontinuum (folytonos tömegeloszlású),
• homogén (fizikai tulajdonságai minden pontban azonosak),
• izotrop (az anyag minden irányban azonosan viselkedik).
A mérnöki gyakorlatban a szerkezeti elemek legtöbbször ún. prizmatikus rudak. A prizmatikus rúd
keresztmetszeti méretei jóval kisebbek, mint a hosszmérete. Származtatása úgy történhet, hogy egy
keresztmetszetet annak súlypontjára állított normálisa (merőleges egységvektora) hatásvonala mentén eltolunk.
A súlypont vonala a rúd tengelye. A rúd lehet egyenes vagy görbe tengelyű, keresztmetszete lehet állandó vagy
változó.
Az elemi szilárdságtan az egyenes tengelyű, állandó keresztmetszetű prizmatikus rudak tiszta húzásával,
nyomásával, nyírásával hajlításával és csavarásával foglalkozik.

2. Az anyag szilárdságtani tulajdonságai
Amíg a merev test – bármilyen nagy külső erő éri – nem képes alakváltozásra, a szilárd test a külső terhelések
hatására rugalmasan deformálódik. A terhelés minősége és mértéke, valamint az általa okozott alakváltozás
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közötti törvény nem független a szilárd test anyagának jellemzőitől. Az anyag szilárdságtani tulajdonságait tehát
ismerni kell. Vizsgálatuk, meghatározásuk legegyszerűbben a húzókísérletekkel valósítható meg.
A húzókísérlet során a szerkezeti elem anyagából egy szabványos méretű ún. próbapálca készül, melyet egy
szakítógép segítségével, hosszirányú erővel elszakítunk. A szakítógép pontosan regisztrálja a folyamatosan
növekvő húzóerő, valamint a hozzá tartozó próbapálca megnyúlás értékeit.

1.1. ábra Próbapálca és húzódiagram
A húzódiagram első – „0” és „a” pontok közötti – szakasza egyenes, ezt arányossági, vagy rugalmassági
szakasznak nevezzük. Ha az F húzóerőt nem növeljük az Fa érték fölé, akkor a próbapálca rugalmasan
deformálódik, és a húzóerő megszüntetése után a próbapálca visszanyeri eredeti alakját. A rugalmassági
tartományban nem keletkezik maradandó alakváltozás. Az anyagnak e tulajdonságát rugalmasságnak
nevezzük.
A húzódiagram kezdeti, arányossági szakaszának egyenletét először Robert Hooke (1635–1703) angol
polihisztor írta fel 1660-ban:
ahol c0 egy arányossági tényező.
(1.1)
Fajlagos nyúlásnak nevezzük a próbapálca rugalmas megnyúlásának (Δl) az eredeti hosszához (l0) viszonyított
értékét:

(1.2)
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3. A fajlagos belső erő, mint feszültség
A szerkezeti elemre ható külső erők, terhelések hatására a szerkezet anyagában belső erők keletkeznek. A
szakítópróba pálcáját, mint szerkezeti elemet a szakítógép külső húzóerőnek veti alá, ennek hatására a
próbapálca hossztengelyére merőleges keresztmetszetben egyenletesen megoszló erőrendszer ébred, melynek
intenzitását jelölje σ . Ha képzeletben e keresztmetszet mentén elvágjuk a próbapálcát, akkor a megmaradó
darabra, annak elvágási keresztmetszetére mintegy külső megoszló erőrendszerként rá kell helyezni a megoszló
erőrendszert.

1.2. ábra A húzófeszültség értelmezése
Ha egy rendszer egyensúlyban van, akkor annak bármelyik eleme kiegyensúlyozott, tehát esetünkben a
próbapálca-darab is. Az erőegyensúlyi egyenlet:

(1.3)
A tapasztalat szerint tiszta húzás esetén a megoszló belső erők intenzitása a keresztmetszet minden pontjában
állandó, így σ kiemelhető az integráljel elé. Másrészt az erők z irányúak, ezért a fenti vektoregyenlet könnyen
átírható skaláregyenletté, ha skalárisan megszorozzuk a z irányú k egységvektorral:
(1.4)
amiből a belső erők intenzitása:

(1.5)
A belső, felület mentén megoszló erők intenzitása a feszültség.

4. Az egyszerű Hooke-törvény
A feszültség fogalmának bevezetése után térjünk vissza az 1.1. ábra szerinti húzódiagramra. A diagram kezdeti,
egyenes szakaszának meredeksége (iránytangense) állandó:

(1.6)
Ha a diagram függőleges tengelyén a húzóerő helyett az azzal arányos feszültséget, vízszintes tengelyén pedig a
nyúlás helyett az azzal arányos fajlagos nyúlást ábrázoljuk, akkor a görbe jellege nem változik, hiszen mindkét
változót konstanssal osztottuk el:

(1.7)
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Az ilyen formában értelmezett állandó a rugalmassági modulus, jele: E, mértékegysége N/m2. Anyagjellemző,
melynek értéke egy adott fém szerkezeti anyagra állandó. A rugalmassági modulus kismértékben
hőmérsékletfüggő. Ezzel a fenti egyenlet:
(1.8)
formát ölti, mely a szilárdságtan alaptörvénye, az egyszerű Hooke-törvény.
A következő ábra mutatja a feszültség és fajlagos nyúlás összefüggését:

1.3. ábra Húzódiagram
ahol

σp – az arányossági határ,

σF – folyási határ (anyagtudományban Re),
σB – szakítószilárdság (anyagtudományban Rm).
Megállapodás szerint a rugalmassági határ az a feszültség, mely 0,02% maradó nyúlást eredményez (σ0,02).
Arányossági határ a 0,05% maradó nyúláshoz tartozó feszültség (σ0,05). A terhelt állapotban mért egyezményes
folyáshatár maradandó nyúlása 0,2% (σ0,2 vagy Rp0,2).

5. A keresztirányú méretváltozás
A húzott rúd a húzóerő irányában megnyúlik, ugyanakkor keresztirányban rövidül. A próbapálcákkal végzett
kísérletek tanúsága szerint a hosszirányú és keresztirányú méretváltozások (fajlagos nyúlások) aránya állandó:

(1.9)
ahol a ν arányszám Siméon Denis Poisson (1781–1840) francia fizikusról kapta a nevét. A Poisson-tényező
egyazon anyagminőség mellet állandó, tehát anyagjellemző. Értéke a gyakorlatban 0,25 és 0,4 közötti dimenzió
nélküli szám.
A hosszanti és keresztirányú fajlagos nyúlások egymással ellentétesek, ezért:
(1.10)
Megjegyezzük, könnyen belátható, hogy a Poisson-tényező nagyságára – a rugalmas tartományon belül – egy
felső korlát szabható. Tekintsünk egy egységnyi oldalélekkel rendelkező elemi kockát, és két szembenálló lapja
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mentén húzzuk meg. Az elemi kocka a húzás irányában megnyúlik, a rá merőleges két irányban
összezsugorodik. Térfogatváltozására érvényes, hogy:
(1.11)
Közelítésként felhasználtuk, hogy a fajlagos nyúlások kis értéke következtében azok szorzata elhanyagolható.
Mivel a húzás miatt a kocka térfogat növekedéssel jár ( Δ V >0), az 1.11. egyenlet jobb oldalának pozitív értéket
kell felvennie, ami csak ν <0,5 esetén lehetséges.

6. A csúsztatófeszültségek és dualitásuk
A feszültségnek van iránya és hatásvonala, tehát vektormennyiség. Általános esetben a vizsgált
keresztmetszettel valamilyen szöget zár be. A feszültségvektornak a keresztmetszet normálisának irányába eső
skalár vetületét jelöltük σ-val. A feszültségvektornak a keresztmetszet síkjába eső – a σ-ra merőleges – skalár
vetületét csúsztató vagy nyíró feszültségnek nevezzük, jele a τ.

(1.12)
ahol V a nyíróerő, mely az A keresztmetszet mentén hat:

1.4. ábra A nyíróerő és hatása
Az A keresztmetszeten megoszló csúsztató feszültség eredője tart egyensúly a nyíróerővel:

(1.13)
A tapasztalat szerint a keresztmetszet mentén megoszló τ
integráljel elé, így visszakapjuk az 1.12. egyenletet.

feszültség állandó nagyságú, ezért kiemelhető az

A σ feszültség nyúlást eredményez, a τ feszültség szögváltozást okoz. Terhelje egy befogott kocka egyik lapját
τ feszültség az 1.5. ábra szerint:
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1.5. ábra A nyíróerő okozta szögváltozás
A tapasztalat szerint a rugalmassági tartományon belül a csúsztató feszültség és az általa okozott szögváltozás (
γ ) között egyenes arány van, ezt fejezi ki a nyírásra vonatkozó Hooke-törvény:
(1.14)
ahol a G arányossági tényező az ún. csúsztató rugalmassági modulus, mértékegysége N/m2. Anyagjellemző,
melynek értéke egy adott anyagra állandó.
A nyírásnak kitett A keresztmetszetből képzeletben vegyünk ki egy dxdydz méretű kishasábot, melynek A-val
párhuzamos lapját terhelje τ , a rá merőleges lapot τ1 csúsztató feszültség az 1.6. ábra szerint:

1.6. ábra A csúsztató feszültségek dualitása
A szemközti oldalakon megváltozott csúsztató feszültségek kiiktatásának érdekében az „A” pontra írjuk fel a
nyomatékegyensúlyi egyenletet:
(1.15)
amiből τ = τ1 adódik. A csúsztató feszültségek dualitásának elve kimondja, hogy ha valamely síkban
τ csúsztató feszültség ébred, akkor a rá merőleges síkban is ébred egy vele azonos nagyságú τ csúsztató
feszültség.

7. A rugalmas anyagjellemzők közötti kapcsolat
Az anyag rugalmas viselkedését kifejező egyszerű törvények (1.8.; 1,10. és 1.14.) anyagállandói, a rugalmassági
modulus (E), a csúsztató rugalmassági modulus (G) és a Poisson-tényező ( ν ) nem függetlenek egymástól.
Kérdés, hogy milyen összefüggés, kapcsolat van közöttük?
Tekintsünk az 1.7. ábra szerint egy l oldalélű kocka alakú testet, melynek két szemközti oldalát σ
húzófeszültség, másik két szemközti lapját vele azonos σ nyomófeszültség terheli. A kocka ABCD oldallapját és
vele szemközti párját nem éri terhelés.
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1.7. ábra Egyidejű húzással és nyomással előállított tiszta nyírás
Képzeletben szeleteljük fel a kockát az ábra szerint 45º-os síkokkal négy darabra. Az A1D1 jelű sík tiszta
nyírásnak van kitéve, melynek oldalait terhelő erőrendszerek eredője:

(1.16)
Az erők vektorábrájából következik:

(1.17)
A V nyíróerő az A0 felületen oszlik meg:

(1.18)
ezt felhasználva az A1-D1 vonalra merőleges felületen a csúsztató feszültség:

(1.19)
A speciális feladatnak köszönhetően a csúsztató feszültség megegyezik a normális irányú feszültséggel.
Most vizsgáljuk meg a rugalmas alakváltozást.
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1.8. ábra Alakváltozások
A σ1 feszültség hatására az AD él nyúlik, a keresztirányú AB zsugorodik, míg a σ2 feszültség hatására az AB
zsugorodik, és az AD él nyúlik:

(1.20)

(1.21)
Mivel σ = σ1 = - σ2, ezért a fenti két egyenlet:

(1.22)

(1.23)
A két nyúlás abszolút értéke azonos, ezért a továbbiakban hagyjuk el a nyúlások indexeit: |Δl1|=|Δl2|=Δl :

(1.24)

Az

derékszögű háromszögből:

(1.25)
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A két szög tangensére vonatkozó trigonometrikus azonosság alapján, és mert a kis γ szögre érvényes az ismert
közelítés (tg(γ/2 ≈ γ/2), tisztán matematikai meggondolásból a következő írható:

(1.26)

A fenti két egyenlet összehasonlításából:

(1.27)
Helyettesítsük be az 1.27. egyenletbe az 1.24., az 1.19. és az 1.14. számú egyenleteket, az eredmény:

(1.28)
amiből σ-val történő egyszerűsítés után megkapjuk a rugalmas anyagjellemzők közötti, keresett kapcsolatot:
(1.29)
A műszaki gyakorlatban a Poisson-tényező méréssel történő meghatározása körülményes, ezért a rugalmassági
modulusok mérése után a fenti összefüggéssel számolják ki az értékét.
1.1. PÉLDA
A sárgaréz rugalmassági modulusa E = 116 GPa, csúsztató rugalmassági modulusa 42 GPa. Határozzuk meg a
Poisson tényezőt!
A rugalmas anyagjellemzők közötti kapcsolatot az 1.29. egyenlet írja le:

ahonnan a sárgarézre érvényes Poisson-tényező:
1.2. FELADAT
Az üveg rugalmassági modulusa E = 72 GPa, Poisson-tényezője ν = 0,23. Határozzuk meg a csúsztató
rugalmassági modulust!
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2. fejezet - Az általános
feszültségállapot: pont elemi
környezetének feszültségi állapota.
Feszültségvektor és -tenzor.
Egy általánosan értelmezett, tetszőleges geometriával rendelkező szerkezeti elemre ható külső terhelések a
szerkezet anyagában belső erőrendszereket, feszültségeket ébresztenek. Ezek ismerete a tervező mérnök
számára elengedhetetlen, mert az esetleges tönkremenetel legfőbb okozói. A szerkezeti elemek méreteinek
meghatározása során elsődleges szempont, hogy az anyagban keletkező legnagyobb feszültség is kisebb legyen
a rugalmassági határnál, vagy néhány kivételes esetben a folyáshatárnál. A szerkezeti elemek tönkremenetelét a
feszültségek okozzák.
Akkor mondhatjuk, hogy ismerjük a feszültségállapotot, ha egy tetszőleges szerkezeti elem tetszőleges
pontjában ismerünk minden irányhoz tartozó feszültséget, természetesen tetszőleges terhelés mellett. Ez az
igény a számítástechnika fejlettségének mai szintjén könnyen teljesíthető feladat. A mérnöki tervező rendszerek
mindegyike tartalmaz ún. végeselemes segédprogramot, mely a megtervezett szerkezeti elem geometriájára
nagyon jó közelítéssel illeszt egy térbeli hálót. Az anyagjellemzők és a külső terhelések – egyensúlyi
erőrendszerek – megadása után a program a térbeli háló összes csomópontjában kiszámítja az eltolódásokat,
ebből az alakváltozásokat és a feszültségeket, majd mindezeket szemléletesen ismerteti a tervezővel. A program
segítségével a tervező könnyen módosíthatja tervét, a túl nagy feszültségek helyén erősítheti, a túl kis
feszültségek helyén gyengítheti, könnyítheti a szerkezetet. A végeselemes program megfelelő, mérnöki szintű
alkalmazásának is elengedhetetlen feltétele, hogy a mérnök ismerje azokat az általános összefüggéseket – az
általános feszültség- és alakváltozás állapotot –, melyek szerint a szoftver működik.
Az általánosan értelmezett külső terhelések a szerkezeti elem tetszőleges P pontjában (annak egy képzeletbeli
elvágási felülete mentén), a ponton átmenő és n normálisú síkon (felületelemen) qn feszültséget ébresztenek:

2.1. ábra A külső erők hatására ébredő feszültségek a P pont véges környezetében
A feszültségvektor értelmezése:

(2.1)

ahol ΔB a ΔA felületen megoszló erőrendszer eredője. A 2.1 ábra a P pont végtelen kis környezetében a
következőképpen módosul:

2.2. ábra Feszültségek a P pont közvetlen környezetében
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Az általános feszültségállapot: pont
elemi környezetének feszültségi
állapota. Feszültségvektor és -tenzor.
A 2.2. ábra jelöléseivel a qn az n normálisú felületelemhez tartozó fajlagos belső erő, feszültségvektor. Általános
esetben a qn feszültségvektor ν szöget zár be az n normálissal:

2.3. ábra A feszültségvektor összetevői
Az általános helyzetű feszültségvektor normális, és arra merőleges összetevői:
(2.2)
(2.3)
Ugyanazon külső terhelés mellett az n egységvektorra merőleges m normálisú síkhoz qm feszültségvektor
tartozik, de a qn és a qm nem függetlenek egymástól.
A P ponthoz tartozó feszültségvektorok összessége a P pont feszültségállapotát jelenti. A feszültségállapot egy
kétváltozós vektor-vektor függvény:

2.3. ábra A P ponthoz tartozó feszültségvektorok
(2.4)
Az Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) francia matematikusról elnevezet Cauchy-féle reciprocitási tétel:
(2.5)
azaz vektoriálisan:
(2.6)
A tétel kimondja, hogy ha egy n irányú egységvektorhoz qn feszültségvektor tartozik, és az n-re merőleges mhez qm, akkor a feszültségvektoroknak a másik egységvektorra eső derékszögű vetületeik nagyságra és előjelre
nézve egyenlők. A tétel nem bizonyítjuk, mert valójában a már korábban igazolt, csúsztató feszültségek
dualitásának tételét jelenti.
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A qn feszültségvektornak az n normális egyenesére eső skalár vetületet a σn :
(2.7)
A qn feszültségvektornak az m normális egyenesére eső skalár vetületet a τn :
(2.8)
Értelmezzünk a P pont környezetében egy végtelen kis oldalélekkel rendelkező ún. kiskockát, melynek élei
legyenek párhuzamosak egy x-y-z térbeli koordinátarendszer tengelyeivel:

2.3. ábra A P ponthoz tartozó kiskocka
A kiskocka felületelemeihez tartozó feszültségvektorok:

(2.9)

(2.10)

(2.11)

A reciprocitási tétel értelmében qxy = qyx, azaz τxy = τyx, tehát visszakaptuk a dualitási tételt. A P pont
feszültségállapotának jellemzésére (ismeretéhez) tehát
hat skalár szám szükséges, az x-y-z
koordinátarendszerben ezek: σx,σy,σz,τxy,τyz,τzx .
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2.4. ábra Feszültségek a kiskocka oldallapjain
A továbbiakban vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy amennyiben ismert egy x-y-z koordinátarendszerben a
feszültségállapot, akkor hogyan lehet meghatározni az egy tetszőleges n irányhoz tartozó qn feszültségvektort?
Legyen az ismert, általános helyzetű egységvektor:

2.5. ábra Általános helyzetű egységvektor

(2.12)

Az n normálisú felületelemhez tartozó qn feszültségvektor:
(2.13)
A reciprocitási tétel (2.5.) értelmében:
(2.14)
(2.15)
(2.16)
A fenti három egyenletet behelyettesítve a 2.13. egyenletbe:
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elemi környezetének feszültségi
állapota. Feszültségvektor és -tenzor.
azaz
(2.17)

ahol
a P pontbeli feszültségtenzor. A feszültségállapot a feszültségtenzor egy koordinátarendszerben
értelmezett mátrixával adható meg, pl. az x-y-z koordinátarendszerben:

(2.18)

A feszültségtenzor ismeretében bármely irányhoz tartozó feszültségvektor meghatározható a 2.17. egyenlettel.
A feszültségvektor n normálisú síkra merőleges összetevője:
(2.19)
A felületelem síkjában ébredő csúsztató feszültség legegyszerűbben Pithagorász tételével számolható:
(2.20)
ahol a 2.13. egyenletből:
(2.21)
2.1. PÉLDA
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségállapot az x-y-z koordinátarendszerben:

Határozzuk meg az n egységvektor irányába eső σn, valamint a rá merőleges τn feszültségeket, ha

Az n normálishoz tartozó feszültségvektor a 2.17. egyenlet alapján:

A feszültségvektor n normálisú síkra merőleges összetevője (2.19.):
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A 2.21. egyenlet szerint:

Végül a felületelem síkjában ébredő csúsztató feszültség a Pithagorász tételből (2.20.):

2.2. PÉLDA
Határozzuk meg a 2.6. ábrán látható, tiszta húzó igénybevételnek kitett rúd n egységvektor irányába eső σn,
valamint a rá merőleges τn feszültségeket!

2.6. ábra
A tiszta húzáskor z irányban keletkező feszültség:

A feszültségtenzor mátrixa a P pontban:

Az n normális és a rá merőleges m egységvektor:

és
Az n normálishoz tartozó feszültségvektor a 2.17. egyenlet alapján:
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A feszültségvektor n normálisú síkra merőleges összetevője (2.19.):

Az m egységvektor irányába eső τn feszültség számítása:

2.3. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségállapot a főirányok x-y-z koordinátarendszerében:

Forgassuk el a koordinátarendszert az x főtengely körül 45° fokkal, és határozzuk meg a feszültségtenzor
mátrixát az elforgatott koordinátarendszerben!
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3. fejezet - Főfeszültségek és
főirányok. A feszültségállapot Mohrféle ábrázolása.
1. A főfeszültségek és főirányok
Általános esetben az n normálisú felületelemhez tartozó qn feszültségvektor ν szöget zár be az n egységvektorral
a P pontban. Kérdés, hogy van-e olyan helyzetű felületelem a pont környezetében, melyre a u szög zérus? E
speciális felületelemre a csúsztató feszültség τn = 0, tehát:
(3.1)
A 2.17. egyenlet most is érvényes, így:
(3.2)
A fenti két egyenlet bal oldalai azonosak, ezért a jobb oldalak is egyenlők:
(3.3)
Az indexeket elhagyva, majd az egységtenzor alkalmazásával a 3.3. egyenlet átrendezhető:
(3.4)
Egy három ismeretlenes, homogén lineáris egyenletrendszerhez jutottunk, melynek ismeretlenjei a σ és az n
vektor három eleme: l,m,n. A megoldáshoz szükséges harmadik egyenlet kifejezi, hogy n egységvektor, tehát az
abszolút értéke:
(3.5)
A homogén lineáris egyenletrendszernek a triviálistól különböző megoldása akkor van, ha az
együtthatómátrixból képzett determináns értéke zérus, a 3.4. egyenlet esetében tehát:
(3.6)
azaz

(3.7)

A determináns kifejtésével kapjuk a karakterisztikus egyenletet, mely jelen esetben egy harmadfokú polinom:
(3.8)
ahol TI, TII és TIII a feszültségtenzor skalár invariánsai, értékük független a koordinátarendszer felvételétől. A
skalár invariánsok számítása:
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(3.9)

(3.10)

(3.11)

Matematikailag bizonyítható, hogy a szimmetrikus mátrixokból képzett karakterisztikus egyenletek gyökei – a
szimmetrikus mátrix sajátértékei – valós számok. A feszültségtenzor sajátértékei – a 3.8. egyenlet gyökei – a
főfeszültségek. Számozásuk nagyságuk szerint változik:
(3.12)
A sajátértékekhez (főfeszültségekhez) tartozó sajátvektorok a főirányok. A főirányok meghatározása a
következő egyenletek segítségével történik:
(3.13)
(3.14)
(3.15)
Mivel a zárójelben lévő együtthatómátrix determinánsa zérus, a fenti egyenleteknek csak két-két egymástól
független megoldást adnak, így harmadikként fel kell használni az |ni|=1 egyenleteket is. Az n1, n2 és n3
egységvektorok (normálisok) jelentik a főfeszültségek irányait.
A főirányok mindig merőlegesek egymásra, koordinátarendszer tengelyeit alkotják. Ennek bizonyítása:
(3.16)
(3.17)
A reciprocitási tétel értelmében:
(3.18)
Behelyettesítve a 3.16. és 3.17. egyenleteket:
(3.19)
(3.20)
Ez csak akkor lehetséges, ha n1 és n2 vektorok merőlegesek egymásra.
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A főirányokra merőleges síkok a főfeszültségi síkok. A főirányok koordinátarendszerében a feszültségtenzor
mátrixa:

(3.21)

A feszültségtenzor skalár invariánsai a főfeszültségekkel kifejezve:
(3.22)
(3.23)
(3.24)
A legáltalánosabb, térbeli feszültségállapotot háromtengelyű feszültségállapotnak nevezzük.

2. A feszültségállapot Mohr-féle ábrázolása
Ha ismerjük a főfeszültségeket és a főirányokat, akkor egy tetszőleges n normálisú felületelemhez tartozó qn
feszültségvektor számítása a következő módon történhet:

(3.25)

Speciális esetben helyezkedjen el az n vektor az x-y síkban, ekkor γ = 90°, tehát cos γ = 0, valamint β = 90°-α ,
tehát cosβ = sinα , így a fenti egyenlet:

(3.26)

A feszültségvektor normális irányú skalár vetülete:

(3.27)

A felületelem síkjában ébredő csúsztató feszültséget Pithagorász tételével számolva:
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(3.28)

Felhasználva az alábbi koordinátageometriai összefüggéseket:

(3.29)

(3.30)

(3.31)
és elhagyva az „n” indexeket, a 3.27. és 3.28. egyenletek alakilag egyszerűbb formába hozhatók:

(3.32)

(3.33)
Vegyük figyelembe, hogy bármely szögre sin22α +cos22α=1, ezért az egyenleteket négyzetre emelve kiejthetők a
trigonometrikus tagok. Ezzel a következő egyenlethez jutunk:

(3.34)

Egy kör egyenletéhez jutottunk, mely a σ-τ koordinátarendszerben értelmezett, sugara ( σ1 – σ2 )/2, és
középpontja a σ tengely ( σ1 + σ2 )/2 pontjában helyezkedik el. A 3.34. egyenletnek megfelelő geometriai alakzat
a feszültségállapot Mohr-köre:
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3.1. ábra A feszültségállapot Mohr-féle kördiagramja
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1. animáció: Mohr-kör szerkesztésének lépései.
A koordinátatengelyek síkjaiban mozgó e egységvektorok minden helyzetéhez a „k” jelű Mohr-kör (főkör) egyegy „N” pontja tartozik, ezt mutatja az első három ábra. Az egységvektor elforgatásának szöge kétszeresét a
Mohr-körön mindig az S’ pontoktól mérjük. Ha általános helyzetű az egységvektor (n), akkor az „N” pont a k1k2-k3 „körívháromszögbe” esik, ahogy az a negyedik ábrán látszik.
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2. animáció: A másodrendű nyomatékok Mohr-körének szerkesztési lépései
3.1. PÉLDA
Ismert egy terhelésnek kitett szerkezeti elem P pontjában a feszültségállapot tenzorának mátrixa az x-y-z
koordinátarendszerben:

Határozzuk meg a főfeszültségeket és a főirányokat! Rajzoljuk fel a feszültségállapot Mohr-körét!
A főfeszültségek a
történik.

mátrix sajátértékei, ezért meghatározásuk a matematikában ismert sajátérték számítással

A karakterisztikus egyenletet adó determináns a 3.6-7. egyenletek szerint:

A determinánst kifejtve, és a mértékegységgel az egyenletet elosztva kapjuk a karakterisztikus egyenletet (3.8.):

A harmadfokú polinom gyökei a főfeszültségek:
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σ1 = 438,6 MPa; σ2 = 11,4 MPa és σ3 = -70 MPa.
A feszültségállapot tenzorának mátrixa a főirányok koordinátarendszerében:

A főirányok meghatározása a 3.13-15. egyenletek segítségével történik. A σ1 főfeszültséghez tartozó főirány
számítása:

Behelyettesítés és a mértékegységgel történő osztás után:

azaz a három ismeretlenes lineáris egyenletrendszer:
-138,6x1 -200y1 = 0;
-200x1 -288,6y1 = 0;
-508,6z1 = 0;
A harmadik egyenletből z1 = 0. Az első két egyenlet lineárisan nem független egymástól, de meghatározzák az
ismeretlenek arányát:

A megoldáshoz vezető újabb egyenletet abból a meggondolásból kapjuk, hogy n1 egységvektor, tehát abszolút
értéke 1:

Az egyenletrendszer megoldása után a σ1 főfeszültség irányát adó egységvektor:

A σ2 főfeszültséghez tartozó főirány számítása:

Behelyettesítés és a mértékegységgel történő osztás után:
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azaz a három ismeretlenes lineáris egyenletrendszer:
288,6x2 -200y2 = 0;
-200x2 +138,6y2 = 0;
-58,6z2 = 0;
A harmadik egyenletből z2 = 0. Az első két egyenletből az ismeretlenek aránya:

A megoldáshoz vezető újabb egyenlet:

Az egyenletrendszer megoldása után a σ2 főfeszültség irányát adó egységvektor:

Végül a σ3 főfeszültség irányát adó egységvektor:

A feszültségállapot Mohr-köre:
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3.2. ábra
3.2. FELADAT
Ismert egy terhelésnek kitett szerkezeti elem P pontjában a feszültségállapot tenzorának mátrixa az x-y-z
koordinátarendszerben:

Határozzuk meg a főfeszültségeket és a főirányokat! Rajzoljuk fel a feszültségállapot Mohr-körét!
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4. fejezet - Általános alakváltozási
állapot: pont elemi környezetének
elmozdulási-, alak-változási állapota.
Az elmozdulásmező gradiense
(derivált tenzora). Forgástenzor.
Alakváltozási tenzor.
1. A térbeli alakváltozás
A merev testekről feltételezzük, hogy bármilyen nagy mértékű külső terhelésnek is vannak kitéve, alakjukat
nem változtatják meg. Ez idealizálás, mert a valóságban még a legridegebb anyagok is képesek csekély mértékű
deformációra. A rugalmas testek alakváltozásának az a jellemzője, hogy – egy bizonyos tartományon, a
rugalmassági határon belül – a külső hatások, terhelések megszűnte után tökéletesen visszanyerik eredeti
alakjukat.
A térbeli rugalmas alakváltozás legáltalánosabb elemzése érdekében tekintsünk egy tetszőleges geometriával
rendelkező, folytonos tömegeloszlású szerkezeti elemet, melyet az általános külső erőrendszer a rugalmassági
határon belül terhel. A terhelés következtében a test deformálódik: alakja eltorzul, és bizonyos irányban meg is
nyúlik, vagy rövidül. Ennek során egy tetszőleges P pont a terhelés hatására elmozdul, és a tér P’ pontjába kerül.

4.1. ábra A térbeli elmozdulás általános értelmezése
A P és P’ pontok között értelmezett u elmozdulásfüggvény és három skalár összetevője az x-y-z
koordinátarendszerben:
(4.1)
(4.2)
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(4.3)
(4.4)
Feltételezzük, hogy az eredetileg is folytonos tömegeloszlású anyagban az alakváltozás során sem keletkezik
repedés, lyuk, ebben az esetben a fenti elmozdulásfüggvények folytonosak, tehát deriválhatók.
Értelmezzünk a P pont kis környezetében egy a sugarú gömböt. Miközben a terhelés hatására a P pont P’-be
vándorol, a kis gömb is követi, és kismértékben deformálódik:

4.2. ábra A P pont gömbi környezetének elmozdulása és deformálódása
A 4.2. ábrán a P pontot kijelöli az r helyvektor, míg a kis gömb felületén lévő N pont helyvektora az
r+an vektor. A P és P’ pontok között értelmezett elmozdulásvektor az r függvénye, az N és N’ közötti
elmozdulásfüggvény pedig a r+an függvénye:
(4.5)
A fenti elmozdulásfüggvényt Taylor-sorba fejtve nem követünk el nagy hibát, ha csak a Taylor-sor első két
tagjával közelítünk, mert az elmozdulások, alakváltozások mértéke nagyon kicsi:

(4.6)

ahol az n egységvektor:

(4.7)

Mivel az u elmozdulásvektor az x-y-z koordinátarendszerben u = ui+vj+wk, ezért a 4.6. egyenlet parciális
deriváltjai:

(4.8)
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(4.9)

(4.10)
Ezekkel a 4.6. egyenlet zárójeles tagja a következő formába hozható:

(4.11)

ahol

az u elmozdulásvektor derivált tenzora (az elmozdulásmező gradiense):

(4.12)

A

derivált tenzor mátrixa általában nem szimmetrikus.

Visszahelyettesítve 4.11-et a 4.6. egyenletbe:
(4.13)
A 4.2. ábrán látható, hogy a P pontból az N’ pontba kétszer két vektor összegzésével juthatunk, ezért a két
vektorösszeg egymással egyenlő:
(4.14)
Felhasználva a 4.13. közelítő egyenletet:
(4.15)
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azaz
(4.16)
amiből a-val történő osztás és átrendezés után:

(4.17)
A fenti egyenletben bevezetett tn az n irányhoz tartozó alakváltozás vektora.
Egy mátrix mindig felbontható egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus mátrix összegére. Ez érvényes a
derivált tenzor mátrixára is:

(4.18)

ahol
a mátrix transzponáltja (transzponáláskor a mátrix sorait és oszlopait felcseréljük). Vezessük be az
alakváltozási tenzor:

(4.19)
és a forgástenzor (verzor) fogalmait:

(4.20)
Az alakváltozási tenzor mátrixa mindig szimmetrikus. Igazolható, hogy az alakváltozások számításakor –
amennyiben az origót P pontba helyezzük – a forgástenzorral leképzett vektorok hossza és egymással bezárt
szögük nem változik, ezért a forgástenzor figyelmen kívül hagyható. E meggondolások után az alakváltozás
vektora a 4.17. egyenlet alapján:

(4.21)
Határozzuk meg az alakváltozás vektorának az n normális egyenesére eső skalár vetületét:

(4.22)

Felhasználtuk, hogy az nn és n’n skaláris szorzatok értéke 1, illetve közel 1. Az alakváltozás vektorának az n
normális egyenesére eső skalár vetülete az n irányú fajlagos nyúlás.
Legyen m egységvektor merőleges az n egységvektorra. Számoljuk ki az alakváltozás vektorának az m
egységvektor egyenesére eső skalár vetületét:
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(4.23)
mert mn = 0, és mert a kis szögek szinusza jól egyezik a szög radiánban mért értékével. Az m és n’ vektorok
szögét mutatja a következő ábra:

4.3. ábra Az egymásra merőleges egységvektorok elmozdulása
Az n egységvektorhoz tartozó alakváltozási vektor m irányú vetülete:
(4.24)
Hasonlóan az m egységvektorhoz tartozó alakváltozási vektor n irányú vetülete:
(4.25)
Mivel mátrix két vektorral történő szorzásakor a vektorok felcserélhetők, a fenti két egyenlet jobb oldala azonos,
így a bal oldalak is megegyeznek:
(4.26)
A 4.3. ábráról leolvasható, hogy az eredetileg egymással 90°-os szöget bezáró n és m egységvektorok szöge az
alakváltozás után 2ν szöggel csökken, tehát a γ szögváltozás:
(4.27)
amiből felhasználva a 4.25. egyenletet:

(4.28)
A fentiek ismeretében térjünk vissza az alakváltozási tenzorra, melynek mátrixát írjuk fel az i, j és k
egységvektorokkal jelzett x-y-z koordinátarendszerben:
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(4.29)

Az x tengely irányába eső alakváltozás vektora:

(4.30)

Az x irányú nyúlás a 4.22. egyenlet alapján:

(4.31)

Az i és j derékszögben álló vektorok szögváltozása a 4.28. egyenlet alapján:

(4.32)

Az i és k vektorok szögváltozása:

(4.33)

Hasonlóan, a ty és tz segítségével meghatározható a 4.29. számú alakváltozási tenzor többi eleme is. Az
eredmény:

(4.34)
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Az alakváltozási tenzor mátrixa szimmetrikus. Akkor mondhatjuk, hogy ismerjük egy szerkezeti elem P
pontjában az alakváltozási állapotot, ha ismerjük a P pontban az alakváltozási tenzort, mely az x-y-z
koordinátarendszerben a következő hat jellemző: εx,εy,εz,γxy,γxz,γzx ismeretével azonos. Az alakváltozási tenzor
mátrixának segítségével meghatározható egy tetszőleges irányhoz tartozó alakváltozási vektor:
(4.35)
4.1. PÉLDA
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert az alakváltozási állapot az x-y-z koordinátarendszerben:

Határozzuk meg az n egységvektor irányába eső en fajlagos nyúlást, valamint a rá merőleges γ n szögváltozást,
ha

Az n normálishoz tartozó alakváltozási vektor a 4.30. egyenlet alapján:

Az alakváltozási vektor n normálisú síkra merőleges összetevője (4.22.):

Az alakváltozási vektor abszolút értéke:

Végül a felületelem síkjában ébredő szögváltozás a Pithagorász tételből:

4.2. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert az alakváltozási állapot a főirányok x-y-z koordinátarendszerében:
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Forgassuk el a koordinátarendszert az x főtengely körül 45 fokkal, és határozzuk meg az alakváltozási tenzor
mátrixát az elforgatott koordinátarendszerben!
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5. fejezet - Az alakváltozás
főtengelyei és a főnyúlások
A mechanikai terhelésnek kitett szerkezeti elem deformálódik, ezzel együtt egy tetszőleges P pontja környezete
is megváltoztatja alakját. Kérdés, hogy van-e a P pont körül olyan irány, amely az alakváltozás során változatlan
marad? Ha van, akkor az alakváltozási vektor kifejezhető az illető irány egységvektorának valamilyen mértékű
nyújtásával, skaláris szorzásával:
(5.1)
Legyen ismert az alakváltozási tenzor mátrixa az x-y-z koordinátarendszerben:

(5.2)

A 4.30. egyenlet most is érvényes, így:
(5.3)
A fenti két egyenlet bal oldalai azonosak, ezért a jobb oldalak is egyenlők:
(5.4)
Az egységvektor alkalmazásával a 3.3. egyenlet átrendezhető:
(5.5)
Az általános feszültségelméletnél tárgyaltakhoz hasonlóan ismét egy három ismeretlenes, homogén lineáris
egyenletrendszerhez jutottunk, melynek ismeretlenjei a ε és az n vektor három eleme: l,m,n. A megoldáshoz
szükséges harmadik egyenlet kifejezi, hogy n egységvektor, tehát az abszolút értéke:
(5.6)
A homogén lineáris egyenletrendszernek a triviálistól különböző megoldása akkor van, ha az
együtthatómátrixból képzett determináns értéke zérus, a 3.4. egyenlet esetében tehát:
(5.7)
azaz
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(5.8)

A determináns kifejtésével kapjuk a karakterisztikus egyenletet, mely jelen esetben egy harmadfokú polinom:
(5.9)
ahol SI, SII és SIII az alakváltozási tenzor skalár invariánsai, értékük független a koordinátarendszer felvételétől.
A skalár invariánsok számítása:
(5.10)

(5.11)

(5.12)

Az alakváltozási tenzor sajátértékei – az 5.8. egyenlet gyökei – a főnyúlások. Számozásuk nagyságuk szerint
változik:
(5.13)
A főnyúlások irányába mutató egységvektorok meghatározása sajátvektorok a számításával történik:
(5.14)

(5.15)

(5.16)
Mivel a zárójelben lévő együtthatómátrix determinánsa zérus, a fenti egyenleteknek csak két-két egymástól
független megoldást adnak, így harmadikként fel kell használni az |ni|=1 egyenleteket is. Az n1, n2 és n3
egységvektorok (normálisok) mutatják a főnyúlások irányait, továbbá mindig merőlegesek egymásra,
koordinátarendszer tengelyeit alkotják.
Az n1, n2 és n3 egységvektorok koordinátarendszerében az alakváltozási tenzor mátrixa:
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(5.17)

5.1. PÉLDA
Ismert egy terhelésnek kitett szerkezeti elem P pontjában az alakváltozási állapot tenzorának mátrixa az x-y-z
koordinátarendszerben:

Határozzuk meg a fő alakváltozásokat és a főirányokat!
A fő alakváltozások az
számítással történik.

mátrix sajátértékei, ezért meghatározásuk a matematikában ismert sajátérték

A karakterisztikus egyenletet adó determináns a 5.7-8. egyenletek szerint:

A determinánst kifejtve, és 10-5-nel az egyenletet elosztva kapjuk a karakterisztikus egyenletet (5.9.):

A harmadfokú polinom gyökei a fő alakváltozások:
ε1 = 0,00175; ε2 = 0,00050 és ε3 = -0,00050.
Az alakváltozási állapot tenzorának mátrixa a főirányok koordinátarendszerében:

A főirányok meghatározása az 5.14-16. egyenletek segítségével történik. Az ε1 főfeszültséghez tartozó főirány
számítása:

Behelyettesítés és rendezés után:
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Az alakváltozás főtengelyei és a
főnyúlások
azaz a három ismeretlenes lineáris egyenletrendszer:
-25 x1 -50 y1 = 0;
-50 x1 -100 y1 = 0;
-225 z1 = 0;
A harmadik egyenletből z1 = 0. Az első két egyenlet lineárisan nem független egymástól, de meghatározzák az
ismeretlenek arányát:

A megoldáshoz vezető újabb egyenletet abból a meggondolásból kapjuk, hogy n1 egységvektor, tehát abszolút
értéke 1:

Az egyenletrendszer megoldása után az ε1 fő alakváltozás irányát adó egységvektor:

Az ε2 fő alakváltozáshoz tartozó főirány számítása:

Behelyettesítés és rendezés után:

azaz a három ismeretlenes lineáris egyenletrendszer:
100 x2 -50 y2 = 0;
-50 x2 +25 y2 = 0;
-50z2 = 0;
A harmadik egyenletből z2 = 0. Az első két egyenletből az ismeretlenek aránya:

A megoldáshoz vezető újabb egyenlet:
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Az alakváltozás főtengelyei és a
főnyúlások
Az egyenletrendszer megoldása után az ε2 fő alakváltozás irányát adó egységvektor:

Végül az ε3 fő alakváltozás irányát adó egységvektor:

5.2. FELADAT
Ismert egy terhelésnek kitett szerkezeti elem P pontjában az alakváltozási állapot tenzorának mátrixa az x-y-z
koordinátarendszerben:

Határozzuk meg a fő alakváltozásokat és a főirányokat!
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6. fejezet - A feszültségi és
alakváltozási állapot kapcsolata. Az
általános Hooke-törvény.
A rugalmasságtanban a feszültségek és az általuk okozott alakváltozások között lineáris kapcsolat van, erre utal
az egyszerű Hooke-törvény. Ha ismerjük az alakváltozást, megfelelő összefüggés alkalmazásával ki tudjuk
számolni a szerkezeti elemben ébredő feszültségeket. A végeselemes program a térbeli háló összes
csomópontjában előbb meghatározza az alakváltozásokat, majd újra végighaladva a hálón, pontonként
kiszámítja a feszültségeket.
A továbbiakban vizsgáljuk meg, milyen matematikai összefüggés van az alakváltozási és a feszültség tenzor
között?
A rugalmas anyagjellemzők nem függetlenek egymástól, az 1.29. egyenlet szerint:
(6.1)
Az elemi szilárdságtanban, tiszta húzás esetén az alakváltozás és a húzófeszültség közötti kapcsolatot az
egyszerű Hooke-törvény meghatározza. Ennek a tenzoros tárgyalási módban is teljesülnie kell. Egytengelyű
húzás esetén a feszültségtenzor mátrixa:

(6.2)

azaz σ2 = σ3 = 0. Érvényes, hogy

(6.3)
és

(6.4)
Ezekkel az alakváltozási tenzor mátrixa:

(6.5)

ahol

az egységtenzort jelenti, és
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A feszültségi és alakváltozási állapot
kapcsolata. Az általános Hooketörvény.
Mivel a feszültségtenzor első skalár invariánsa tiszta húzás esetén TI = σ1, ezért a fenti egyenletben az (1+ ν )/E
kiemelése után írható:

(6.6)

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a húzás tengelye a másik két főirányba esik.
Most vizsgáljuk meg, hogy a tiszta nyírás esetére érvényes Hooke-törvény hogyan illeszkedik a tenzoros
tárgyalási módhoz? Tiszta nyírás esetén pl. az x-y síkon csak τ csúsztató feszültség ébred, ekkor a
feszültségtenzor mátrixa:

(6.7)

Érvényes az egyszerű Hooke-törvény:

(6.8)
Ezzel az alakváltozási tenzor mátrixa:

(6.9)

A 6.1. egyenlet felhasználása után, és figyelembe véve, hogy a feszültségtenzor mátrixának első skalár
invariánsa tiszta nyírás esetén TI = 0, a fenti esetre is igaz a 6.6. egyenlet.
Ugyanez elmondható akkor is, ha a csúsztató feszültség az y-z vagy a z-x síkban ébred. Mivel az alakváltozás és
az igénybevétel (feszültség) kapcsolata lineáris, alkalmazható a szuperpozíció elve. A tenzoregyenletek
(összesen hat!) összegzése után megkapjuk az általános Hooke-törvényt:

(6.10)

vagy

(6.11)

Ha az alakváltozási tenzorból szeretnénk meghatározni a feszültségtenzort, akkor a következő egyenletekkel
számolunk:
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A feszültségi és alakváltozási állapot
kapcsolata. Az általános Hooketörvény.
(6.12)

vagy

(6.13)

3. animáció: Kihajlás
6.1. PÉLDA
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségállapot az x-y-z koordinátarendszerben:

Határozzuk meg az alakváltozási állapot tenzorának mátrixát! (Az anyag rugalmassági modulusza E=210000
MPa, Poisson-tényezője ν =0,3.)
Az általános Hooke-törvény (6.10.):
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A feszültségi és alakváltozási állapot
kapcsolata. Az általános Hooketörvény.

melyben a feszültségtenzor első skalár invariánsa:

Ezzel az alakváltozási állapot tenzorának mátrixa:

azaz

6.2. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségállapot a főirányok x-y-z koordinátarendszerében:

Határozzuk meg az alakváltozási állapot tenzorának mátrixát! (Az anyag rugalmassági modulusza E=210000
MPa, Poisson-tényezője ν =0,3.)
6.3. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert az alakváltozási állapot az x-y-z koordinátarendszerben:

Határozzuk meg a feszültségállapot tenzorának mátrixát! (Az anyag rugalmassági modulusza E=210000 MPa,
Poisson-tényezője ν =0,3.)
6.4. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert az alakváltozási állapot az x-y-z koordinátarendszerben:
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A feszültségi és alakváltozási állapot
kapcsolata. Az általános Hooketörvény.
Határozzuk meg a feszültségállapot tenzorának mátrixát! (Az anyag csúsztató rugalmassági modulusza
G=77000 MPa, Poisson-tényezője ν =0,3.)
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7. fejezet - Rugalmas test fajlagos
alakváltozási energiája
A rugalmas alakváltozáskor a külső erőrendszer (terhelés) által végzett munka a testben belső energiaként
halmozódik fel, mely a belső erők (feszültségek) okozta rugalmas alakváltozásban nyilvánul meg, ezt a belső
energiát alakváltozási energiának nevezzük. Az alakváltozási energia a test különböző pontjaiban más és más
lehet, hiszen a feszültség és az alakváltozás is pontonként különbözhet. Ezért célszerű bevezetni a térfogatra – a
P pont környezetében lévő végtelen kis térfogatra – jutó energiasűrűség fogalmát, mely az alakváltozási energia
változását jobban kifejezi.
Az energiasűrűséget az alábbiak szerint értelmezzük:

(7.1)
ahol U a V térfogatban tárolt alakváltozási energia.
Az energia általában egy erőhatás következtében létrejövő elmozdulásból számolható. Figyelembe véve, hogy
rugalmasságtanban az alakváltozás és az erő közötti kapcsolat lineáris, az energiát eredményező erő-elmozdulás
görbe (jelen esetben természetesen egyenes!) alatti terület tiszta húzás esetén az alábbi módon számolható:

7.1. ábra Rugalmas alakváltozási energia

(7.2)
A fenti egyenletet elosztva a próbapálca V = Al térfogatával, megkapjuk az anyagban egyenletesen eloszló
energiasűrűséget:
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Rugalmas test fajlagos alakváltozási
energiája
7.2. ábra Az alakváltozási energiasűrűség

(7.3)
Hasonlóan tiszta nyírás esetén:

(7.4)
A rugalmas hatások összegződnek, így alkalmazhatjuk a szuperpozíció elvét, tehát az energiasűrűség egy P
pontban általánosan a következő egyenlettel számolható:

(7.5)
A vektorok közötti skaláris szorzat mintájára – melynek számításakor az egymásnak megfelelő tagokat
összeszorozzuk, majd a szorzatokat összeadjuk – a tenzorok skaláris szorzatát, és jelöljük két ponttal. Ezzel a P
pontban értelmezett energiaűrűség:

(7.6)
Az energiasűrűség ismeretében a szerkezetben tárolt rugalmas alakváltozási energia:

(7.7)
Alkalmazva az általános Hooke-törvényt

a 7.6. egyenlethez, az alábbi eredményre jutunk:

(7.8)

ahol felhasználtuk, hogy
egyenletet:

, valamint, hogy E=2G(1+ν). Kifejtve a fenti

(7.9)
Ha a feszültségtenzor mátrixa a főfeszültségek koordinátarendszerében ismert, akkor az energiasűrűség:

(7.10)
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Rugalmas test fajlagos alakváltozási
energiája
7.1. PÉLDA
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségi és az alakváltozási állapot az x-y-z koordinátarendszerben:

és
Számoljuk ki a fajlagos energiasűrűség értékét a P pontban!
Az energiasűrűséget a feszültségi és az alakváltozási tenzor mátrixainak skaláris szorzatával, a 7.6. egyenlet
szerint számolhatjuk:

7.2. PÉLDA
Egy acélból készült szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségi állapot az x-y-z koordinátarendszerben:

Számoljuk ki a fajlagos energiasűrűség értékét a P pontban! (Az acél rugalmassági modulusza E=210000 MPa,
és a Poisson-tényező ν=0,3.)
Az energiasűrűséget a feszültségi tenzor mátrixából a 7.9. egyenlet szerint számolhatjuk:

7.3. FELADAT
Egy szerkezeti elem P pontjában ismert a feszültségi és az alakváltozási állapot az x-y-z koordinátarendszerben:

és
Számoljuk ki a fajlagos energiasűrűség értékét a P pontban!
7.3. FELADAT
50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Rugalmas test fajlagos alakváltozási
energiája
Egy alumíniumból készült szerkezeti
koordinátarendszerben:

elem

P

pontjában

ismert

a

feszültségi

állapot az

x-y-z

Számoljuk ki a fajlagos energiasűrűség értékét a P pontban! (Az alumínium rugalmassági modulusza E=70000
MPa, és a Poisson-tényező ν=0,35.)
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8. fejezet - Egytengelyű húzókísérlet.
Egyenes prizmatikus rúd húzása,
nyomása.
1. A feszültségek vizsgálata
A gépészmérnök által tervezett gépek szerkezeti elemeire külső erők, igénybevételek hatnak. A mérnök úgy
választja ki a szerkezeti elem anyagát, határozza meg geometriáját, hogy az kibírja a terheléseket. Ha a
szerkezeti elemre csak két, közös hatásvonalú, azonos nagyságú, de ellentétes irányú erő hat, akkor húzó vagy
nyomó igénybevétel keletkezik. Ha az erők egymástól elmutatnak, akkor húzó az igénybevétel (megállapodás
szerint ezt tekintjük pozitívnak), ha egymás felé mutatnak, akkor nyomó (negatív).
A húzó vagy nyomó igénybevétel a legtöbbször rudak terheléseként fordul elő. Tiszta húzás vagy nyomás
keletkezik, ha a terhelő erők hatásvonala azonos a rúd azon hossztengelyével, mely a rúd keresztmetszetének
súlypontján halad keresztül, ezért a húzó vagy nyomó igénybevételt szokták normális irányú igénybevételnek is
nevezni. Az ilyen húzást vagy nyomást központos vagy centrikus névvel illetjük. Ha a terhelő normális irányú
erő hatásvonala átmegy a rúd hossztengelyére merőleges keresztmetszet súlypontján, akkor a hatására ébredő
megoszló erő, feszültség intenzitása állandó a keresztmetszet minden pontjában, és eredője a súlypontban lesz.
Tekintsünk egy állandó keresztmetszetű, prizmatikus rudat, melyet a tengelye mentén terheljenek húzóerők:

8.1. ábra A húzott rúd vizsgálata
A képzeletben elvágott rúd jobb oldalának erőegyensúlyi egyenlete:

(8.1)
Mivel az F húzóerő a prizmatikus rúd keresztmetszetének súlypontjában hat, a keresztmetszetben ébredő σz
feszültség állandó, tehát kiemelhető az integráljel elé:
(8.2)
azaz

(8.3)
A σz feszültségen kívül más feszültség az F erő hatására nem keletkezik, így a feszültségtenzor mátrixa
(elméletileg a rúd valamennyi pontjában):
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

(8.4)

A σz egyben főfeszültség is.
A húzó igénybevételkor keletkező feszültségállapot Mohr-köre:

8.2. ábra A húzott rúd Mohr-köre
A nyomó igénybevételkor keletkező feszültségállapot Mohr-köre:

8.3. ábra A nyomott rúd Mohr-köre
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

4. animáció: Egytengelyű húzás, kontrakció megjelenése.

2. Az alakváltozás vizsgálata
Az általános Hooke-törvény 6.10. egyenletének ismertében az alakváltozás tenzora meghatározható az alábbiak
szerint:

(8.5)

azaz a fajlagos nyúlások (egyben főnyúlások):

(8.6)
és
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

(8.7)

3. A rugalmas alakváltozási energia
A rugalmas alakváltozási energia sűrűségének számítási módja (a főfeszültségekből kiindulva, a 7.10. egyenlet
alapján):

(8.8)
Mivel σ1 = σz és σ2 = σ3 = 0, ezekkel a fenti egyenlet:

(8.9)

Behelyettesítve, hogy

, a következő egyenletet kapjuk:

(8.10)
A húzott rúd minden pontjában azonos az energiasűrűség (u), ezért a teljes térfogatában felhalmozódott energia
a 7.7. összefüggés szerint:

(8.11)
8.1. PÉLDA
Határozzuk meg a 8.4. ábrán látható, tiszta húzó igénybevételnek kitett rúd n egységvektor irányába eső en
fajlagos nyúlást, valamint a rá merőleges εn szögváltozást! A rúd anyagának rugalmassági modulusza
E=210000 MPa, Poisson-tényezője ν=0,3. A rúd keresztmetszete A=125 mm2, és a terhelő erő F=14 kN.

8.4. ábra
Az x-y-z koordinátarendszer tengelyei egybeesnek a főirányokkal. A tiszta húzáskor z irányban keletkező
feszültség (8.3.):

A z irányban keletkező fajlagos nyúlás, valamint a rá merőleges x és y irányú fajlagos nyúlások (8.6-7.):
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

,

és

Az alakváltozási tenzor mátrixa a P pontban:

Az n normális és a rá merőleges m egységvektor:

, és
Az n normálishoz tartozó alakváltozási vektor:

Az alakváltozási vektor n normálisú síkra merőleges összetevője:

Az m egységvektor irányába eső γn szögváltozás számítása:

8.2. PÉLDA
Két azonos rézcsövet csavarkötéssel ütközésig összeszorítunk a 8.5. ábra szerint. Ezután megfeszítjük a kötést
olyan módon, hogy még egyszer körbeforgatjuk az anyát. Mekkora feszültség keletkezik a csavarban és a
csőben? Mekkora erő keletkezik a kötésben? A jellemző hosszméret l=80 mm, a menetemelkedés m=1 mm. A
csavar rugalmassági modulusza E1=210000 MPa, keresztmetszete A1=150 mm2. A cső rugalmassági modulusza
E2=70000 MPa, keresztmetszete A2=450 mm2. (A menet okozta átmérőváltozástól és az alátét magasságától,
hosszméretétől tekintsünk el!)
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

8.5. ábra
Megfeszítés után a keletkező hosszirányú erő hatására az „l” hosszméretű cső Δl1 mértékben összenyomódik, a
meghúzáskor pedig l-m hosszúságúra csökkentett csavar Δl2 mértékben megnyúlik. A csavar és a cső
megváltozott hossza megegyezik:
azaz
Hooke törvényéből:

illetve
Mindkét egyenletből kifejezve a hosszméretváltozásokat, majd behelyettesítve a fenti egyenletbe, kapjuk a
következőt:

Ebből a csavarkötésben ébredő erő:

A csavarban és a csőben ébredő feszültségek:

illetve
8.3. FELADAT
Azonos keresztmetszetű, de különböző hosszúságú acél és alumínium rudat hézagmentesen elhelyezünk két
végtelen merev fal közé a 8.6. ábra szerint, majd megemeljük a hőmérsékletüket ΔT=50K értékkel. Mekkora erő
keletkezik a rudakban? Az acél rugalmassági modulusza E 1=210000 MPa, lineáris hőtágulási együtthatója
α1=1,2x10-5 K-1, a rúd hossza l1=0,4 m. Az alumínium rugalmassági modulusza E2=70000 MPa, lineáris
hőtágulási együtthatója α2=2,4x10-5 K-1, a rúd hossza l2=0,7 m.
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Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes
prizmatikus rúd húzása, nyomása.

8.6. ábra
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9. fejezet - Az önsúlyával terhelt és az
egyenszilárdságú rúd. Az
alakváltozás energiája.
A húzó- és nyomófeszültségek vizsgálatánál különleges feladatokkal is találkozunk. Az egyik ilyen feladat az
önsúlyával terhelt rúd problémája, amikor a húzást és nyomást a saját tömegből származó terhelés
figyelembevételével számítjuk ki.

1. Az önsúlyával terhelt rúd
A függőleges helyzetű rudakat – megfogásától függően - húzásra vagy nyomásra veszi igénybe az önsúlya. Ez a
külső terhelések mellett többlet-igénybevételt okoz a tartóelemen.
Határozzuk meg a 9.1. ábrán látható F erővel terhelt felső részén befogott tartó húzó igénybevételeit a saját
tömegének figyelembe vételével!

9.1. ábra Önsúlyával és „F” húzóerővel terhelt rúd és a benne keletkező feszültségek
Húzó feszültség a tartó végen (csak a külső terhelésből):

(9.1)
Húzó feszültség a „K” keresztmetszetben a statika 18.1-es fejezetének 18.4-es egyenlete alapján (külső teherből
+ önsúlyból):

(9.2)
ahol ρ a test anyagának sűrűsége, g a gravitációs gyorsulás, míg Gz a z hosszúságú rúdrész súlyereje.
Húzó feszültség a befogásnál (legnagyobb feszültség a z = l helyen):
(9.3)
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A keresztmetszet állandó, így a feszültség a hossz mentén lineárisan változik.
A rúd aljától z távolságban levő dz hosszúságú elemi rúdrész fajlagos megnyúlása:

(9.4)
A 9.4-t átalakítva és σ helyére a 9.2. szerint behelyettesítve:

(9.5)
A rúdszerkezet teljes megnyúlása az elemi rúdrészek megnyúlásának összeghatárértékéből adódik:

(9.6)

A különféle fonalak, huzalok fontos jellemzője a szakítóhosszúság (Lsz). Ez azt a hosszúságát adja meg a
huzalnak, amely mellett külső erő nélkül (σ0=0 illetve F=0) már a saját súlyától elszakad.
(9.7)

(9.8)
(pamutfonál 10-11 km, gyapot 36-54 km)

2. Egyenszilárdságú rúd
Egy rudat akkor nevezünk egyenszilárdságúnak, ha valamennyi keresztmetszetében azonos feszültség ébred. Ha
ezt szeretnénk elérni, akkor a hossz mentén változó keresztmetszettel kell kialakítani a rudat. Az
egyenszilárdságra való törekvést a gazdaságos kialakítás és a célszerű méretezés hozta létre, de emellett még
különleges esztétikai formák is elérhetőek. Az önsúly figyelembe vételével a húzás és nyomás esetén az
egyenszilárdságú tartó alakja az erő irányába eső logaritmikus görbével írható le.
Egy egyenszilárdságú rudat mutat be a 9.2. ábra

9.2. ábra „F” erővel és önsúlyával terhelt egyenszilárdságú húzott rúd
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A rúdban a teherből ébredő húzó feszültség:

(9.9)
A rúd aljától z távolságban levő keresztmetszethez tartozó feszültség:

(9.10)

, azaz
(9.11)
A rúd aljától z+Δz távolságban levő keresztmetszetben a keletkező feszültség:

(9.12)

, azaz
(9.13)
A 9.4.-ből és a 9.5.-ből adódik, hogy:
(9.14)
Mivel a dA · dz≅0 így a 9.14. a következőképpen alakul:
(9.15)
A képlet rendezése majd a változók integrálása után:

(9.16)

(9.17)

(9.18)

(9.19)
A 9.9. képlet alapján behelyettesítve „A0” helyére:

61
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az önsúlyával terhelt és az
egyenszilárdságú rúd. Az
alakváltozás energiája.
(9.20)

Ez az egyenszilárdságú rúd egyenlete.
A feszültség állandósága miatt – a Hooke-törvény figyelembevételével - a fajlagos alakváltozásnak is
konstansnak kell lennie.

(9.21)

A rúd megnyúlása meghatározható:

(9.22)

3. Az alakváltozás energiája
Az energiasűrűség:

(9.23)
Mivel a tartón csak húzás vagy nyomás – a támasz helyzetétől függően- lép fel σ1=σz és σ2=σ3=0, ezért

(9.24)

A 9.24.-be behelyettesítve, hogy

, kapjuk

(9.25)

A V térfogatban felhalmozódott energia:

(9.26)

9.1. PÉLDA
Egy 20mmx40mm téglalap keresztmetszetű rudat a vízbe engedünk, és ott hagyjuk szabadon felfüggesztve.
Milyen mélyre ereszthetjük le a rúd végét, hogy a rúdban ébredő feszültség ne haladja meg a σ meg=50MPa
értéket?
Az adott méretű rúd folyóméterenkénti tömege: 12 kg/m, anyagának sűrűsége 7850 kg/m3.
A rúd keresztmetszete:
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A=20 mm · 40 mm=800 mm2
A rúd megengedett legnagyobb terhelése:
Fmeg=A·σmeg=800 mm2·50 MPa= 40000 N
A vízbe merített rúdra ható felhajtóerő úgy vehető figyelembe, hogy a súlyerőt a sűrűségekkel képezhető

arányban csökkentjük.
Így a vízbe merített rúd 1m-es darabját terhelő súlyerő
Fsúly=k·q·g=0,872·12 kg/m·9,81 m/s=102,651N/m
Ezzel számolva tovább, a vízbe ereszthető rúd hosszúsága

9.2. FELADAT
Mekkora a σmeg= 1600 MPa szakítószilárdságú anyagból készült acélhuzal szakadó hosszúsága, ha a huzal
anyagának sűrűsége ρ= 7,85·103 kg/m3?
9.3. FELADAT
Egy h=25 m-es hídpillért F=2·106 N terhelésre kell méretezni.
Az önsúlyt is figyelembe véve hány m3 térfogatú falazatra van szükség, a pillér
a, egyetlen hasábból áll (V=?)
b, két azonos magasságú, de eltérő keresztmetszetű hasábból áll.
σmeg=150 N/cm2, γ=18·10-3 N/cm3 (V1=?, V2=?)
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10. fejezet - A nyíró és a hajlító
igénybevétel. A hajlított tartóban
fellépő nyírófeszültségek.
1. A nyíró igénybevétel
Ha egy egyenes tengelyű prizmatikus rúdra (vagy rúdelemre) a határoló keresztmetszetének síkjába eső és a
súlyponton áthaladó ellentett erők működnek, akkor a rúd (vagy rúdelem) tiszta nyírásra van igénybe véve.
Ezek az erők illetve a hatásukra a keresztmetszet síkjában keletkező τ feszültségek igyekeznek egymáson
elcsúsztatni a párhuzamos keresztmetszeteket.

10.1. ábra A nyíróerő jelképes ábrázolása
A 10.1-es ábrához tartozó egyensúlyi egyenlet:

(10.1)
Feltételezve, hogy a keresztmetszet síkjában a feszültségek eloszlása egyenletes (τ=áll.)
10.1 egyenletből a τ feszültséget kifejezve:

(10.2)
A gyakorlatban tiszta nyírás nagyon ritkán fordul elő. Általában hajlítással párosul, amit az az erőpár hoz létre,
amelyet a nyíróerők egymástól való eltolódása eredményez. Ha az így keletkezett hajlítás túl kicsiny, akkor nem
szükséges a figyelembevétele.
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10.2. ábra A nyírt rész elemi hasábja és a feszültségi állapot Mohr-köre
A nyírt részből kivágott elemi hasábot mutat a 10.2.a ábra, és a hozzátartozó feszültségi állapot Mohr-körét a
10.2.b. ábra. A dualitás miatt τxy=τyx. A harmadik síkban nem keletkezik feszültség.
A feszültségtenzor mátrixa:

A főfeszültségek a Mohr-körről (10.2.b.ábra) leolvashatóak vagy számíthatóak.
Síkbeli feszültségi állapotot vizsgálunk, így σx=σy=0.

(10.3)

A tiszta nyírásra történő méretezéshez használt alapképletünk a 10.2. alapján:

(10.4)

2. A hajlító igénybevétel
Ha egy egyenes tengelyű prizmatikus rúdra (vagy rúdelemre) a határoló keresztmetszetének síkjára merőleges
síkban levő erőpárok működnek, akkor a rúd (vagy rúdelem) hajlításra van igénybe véve. Általánosságban tiszta
hajlításnak nevezzük, ha a rudat más igénybevétel nem terheli. Ha minden terhelőerő és erőpár a hajlított rúd
szimmetriasíkjában működik, akkor egyenes hajlításról beszélünk. Amennyiben az előzőleg megfogalmazott
mindkét kritérium egyszerre teljesül akkor pedig tiszta egyenes hajlítás veszi igénybe a rudat.
A terhelések hatására fellépő feszültségek, és a létrejövő alakváltozások vizsgálata során az hajlítás okozta
alakváltozásra vonatkozóan Jacob Bernoulli (1645-1705) svájci matematikus és Claude-Louis Navier (17851838) francia mérnök és fizikus feltevéseit kell alkalmaznunk. Fontos tudnunk, hogy a rúd súlyponti
hossztengelye a geometriai tengely, ez a tengely az egyes keresztmetszeteket az S súlypontban metszi. (10.3.
ábra)

10.3. ábra Befogott tartó tiszta egyenes hajlítása
Bernoulli-Navier féle feltevések:
- A rúd tengelyére merőleges sík keresztmetszetek a hajlítás után is síkok és önmagukkal egybevágók maradnak;
- A rúdnak a geometriai tengelye és az azzal párhuzamos síkok (szálak) a meggörbülés után is merőlegesek
maradnak az elfordult keresztmetszet síkjára.
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10.4. ábra A hajlított rúd elméleti alakváltozása
Egy egyenes tengelyű, prizmatikus hajlított rúd –melynek anyaga homogén és izotróp- dz hosszúságú elemét
vizsgáljuk a statikai egyensúlyi egyenletek alkalmazásával!
A kiválasztott rúdrész egyik oldalára (jelen esetben bal) felvesszük a külső terhelő nyomatékot adó „M” erőpárt,
majd a másik oldalára (jobb) a dA elemi felülethez tartozó dF elemi erőt (10.5.ábra).

10.5. ábra A hajlított rúd „dz” elemének vizsgálata egyensúlyi egyenletekkel
A z tengelyre vonatkozó vetületi egyensúlyi egyenletnek megfelelően:

(10.5)
Nyomatéki egyensúlyi egyenletet felírva
- y tengely körül:
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(10.6)
- x tengely körül:

(10.7)

A Hooke-törvényt alkalmazva, ésε helyére

- t behelyettesítve, kapjuk

(ρ: a görbületi sugár, ε: fajlagos alakváltozás)

(10.8)
A 10.8-as egyenletet a 10.7. nyomatéki egyensúlyi egyenletbe beírva:

(10.9)

ahol a statika 19.10-es egyenlete alapján

a másodrendű nyomaték.

Ezt felhasználva
(10.10
)
A 10.10-es egyenletet felhasználva felírható a görbületi sugár és a feszültség közötti összefüggés is.
(10.11
)
Ebből a hajlítás során ébredő feszültség:
(10.12
)
Ezt a képletet a tiszta, egyenes hajlítás Navier-féle feszültségképletének nevezik.
Egy adott keresztmetszetben az M és az Ix állandó, így a feszültség csak az x tengelytől való távolságtól függ. Az
x tengelyen y = 0, tehát a feszültség is zérus.
Azt a tengelyt, ahol a feszültség zérus, semleges tengelynek nevezzük, tiszta, egyenes hajlításnál ez egybeesik a
súlyponti x tengellyel. A keresztmetszet mentén a σ feszültség lineáris eloszlású, ugyanazon y koordinátához
tartozó sávban a feszültség értéke is azonos.
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10.6. ábra A σ feszültség lineáris eloszlása a keresztmetszetben
Mivel egyszerű igénybevételeket vizsgálunk, azaz a hajlításon kívül más igénybevétel nem hat így a
feszültségmátrix a

(10.13
)

formában adható meg.
A hajlításra történő méretezéshez használt alapképletünk tehát:
(10.14
)

3. A hajlított tartóban fellépő nyírófeszültségek
Az igénybevételi ábrák közötti összefüggések meghatározásánál találkoztunk a
képlettel, amely a
nyíró- és a hajlító igénybevétel közötti összefüggést jellemzi. Ebből látható, hogy tiszta hajlítás csak akkor
valósulhat meg, ha a nyomaték (M) állandó hisz, így a nyírás (F T) zérus. Nagyon ritkán találkozunk állandó
nyomatékkal a tartószerkezeteken, ezért szinte mindenesetben nyíró igénybevétel is társul a hajlító
igénybevételhez.
A 10.7. ábrán ábrázolt megoszló terhelésű kéttámaszú tartón válasszunk ki, az „A” alátámasztástól z távolságra
egy keresztmetszetet. Itt legyenek az igénybevételek: M,FT.
Innen dz távolságra levő keresztmetszetben pedig M+dM és FT + dFT igénybevételek keletkeznek. Ezt a dz
szélességű rudat a tartóból kivágva mutatja a 10.7. ábra. A külön felrajzolt rúdelem lapjait a hajlításból (σ) és a
nyírásból (τ) származó feszültség is terheli.
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10.7. ábra Egy megoszló erővel terhelt kéttámaszú tartó igénybevételei „z” és „z+dz” keresztmetszetben

A Navier-féle feszültségképletet (10.12.) z szerint deriválva, majd a
hogy:

-t behelyettesítve kapjuk,

(10.15
)
Most pedig vágjuk el ezt az elemi rúdrészt az x tengellyel η távolságra, egy a z-x tengelyekkel párhuzamos
síkkal. Az alsó e-η vastagságú idomot mutatja a 10.8.c. ábra. Most vizsgáljuk ennek egyensúlyát. Az oldal és
fedőlapon fellépő τ feszültségek dualitása miatt azonos feszültség ébred.

10.8. ábra Elemi rúdrész vizsgálata hajlítással egyidejű nyírásra
(10.16
)
A z irányú vetületi egyensúlyi egyenletet felírva:

(10.17
)
dz -vel elosztva mindkét oldalt:

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyíró és a hajlító igénybevétel. A
hajlított tartóban fellépő
nyírófeszültségek.
(10.18
)

A 10.15.-ből behelyettesítve

helyére kapjuk, hogy:

(10.19
)
Az integrálos kifejezés a 10.8.b. ábrán vonalkázott rész x tengelyre vett statikai nyomatéka:

(10.20
)
és így már kifejezhető a feszültség:
(10.21
)
Ezt a képletet Dimitrij Ivanovics Zsuravszkij (1821-1891) orosz mérnők megállapítása alapján Zsuravszkij - féle
összefüggésnek nevezzük. Az egyenletben az s érték a vizsgált helyen a keresztmetszet szélessége.
Érdekességként megjegyezzük, hogy ahol a keresztmetszet hirtelen nagymértékben lecsökken ott a τ feszültség
ugrásszerűen megnövekedik, és fordítva.

10.9. ábra A keresztmetszet nagymértékű változásának hatása a τ feszültségre
Ahhoz, hogy tartószerkezetünk megfeleljen, a vizsgált keresztmetszetben egyszerre kell teljesülnie, hogy:
(10.22
)
Ebből következően a tartószerkezet vizsgálatát mind a maximális hajlítófeszültség, mind a maximális
nyírófeszültség keresztmetszetében el kell végezni!
10.1. PÉLDA
Határozzuk meg az alábbi keresztmetszet nevezetes keresztmetszeteiben ébredő nyírófeszültséget ha a nyíró erő
FT =83,2 kN!
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10.10. ábra
A Zsuravszkij féle összefüggés alapján:

ahol, az F terhelő erő:
F=83,2 kN
Ix a keresztmetszet másodrendű nyomatéka:

Sx a vizsgált pont feletti rész statikai nyomatéka
a súlypontban:
Ssx=30mm ·120mm · 15mm = 54 · 10 3 mm3
az „C” pont felett:
Sc'x=40mm ·40mm · 30mm = 48 · 103 mm3
a „C” pont alatt:
Sc,x=40mm ·40mm · 30mm = 48 · 103 mm3
„s” a vizsgált keresztmetszet húsvastagsága:
a súlypontban:
Ss= 120 mm
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a „C” pont felett:
Sc'= 40mm
a „C” pont alatt:
Sc,= 120mm
A fenti részeredmények behelyettesítésével kapjuk a keresztmetszet egyes részein a nyíró feszültségeket
A súlypontban a:

a „C” pont felett:

A „C” pont alatt:

10.11. ábra
10.2. PÉLDA
Határozzuk meg az alábbi ábrán látható kéthevederes szegecskötés szükséges szegecseinek számát, valamint
egyes lapjainak szélességét (x), ha adott a lemezek vastagsága és a szegecsek átmérője d = 20 mm!
σmeg=210MPa, τmeg=90MPa
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10.12. ábra
A lapszélesség meghatározása húzó igénybe vételre:
A 15mm vastagságú anyag 240 kN nagyságú erőnek van kitéve. Az anyag megengedett húzófeszültség értéke
adott, de a szélességét nem ismerjük. Ezek alapján a számított minimálisan megkövetelt teljes felület nagysága:

ebből
Az x teljes szélesség áll a szegecs átmérőjéből és az x1 kétszeres értékéből:
x=2·x1+d=2·38,0952+20=96,19mm
Ezek alapján célszerű a lap szélességét 100 mm-re venni.
A szegecseket 2 helyen nyírjuk, így az összes szegecs keresztmetszet nagyságának meghatározása:

ebből
Egy darab szegecs keresztmetszete:

A szükséges szegecsszám:

Azaz minimum 5 db szegecsre van szükségünk.
10.3. FELADAT
Határozzuk meg az alábbi tartó szerkezet reakcióerőit, igénybevételi ábráit, maximális hajlító és nyíró
feszültséget, valamint azok helyét! Továbbá a tartó K keresztmetszetének P pontjában a hajlító és nyíró
feszültség nagyságát! F1=10 kN, F2=12 kN, q=6 kN/m
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10.13. ábra
10.4. FELADAT
Két azonos vastagságú és szélességű lapos acélt egymásra helyezve úgy szegecseltek össze, hogy 20kN húzóerőt
tudjon közvetíteni. A kötés egynyírású. A két szegecs az erő hatásvonalában egymás mögött fekszik. A lapos
acél vastagságának és szélességének aránya 6, az anyagára megengedett húzófeszültség 120 N/mm 2, a szegecs
anyagára megengedett nyírófeszültség 80 N/ mm2.
Határozzuk meg
a., a szegecsek szükséges átmérőjét
b., a lapos acél vastagságát és szélességét
c., a szegecsekben fellépő nyírófeszültséget
d., a lapos acél keresztmetszetében ébredő húzófeszültséget!
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11. fejezet - A hajlított tartó
alakváltozása, feszültségi állapota és
alakváltozási energiája. Ferde
hajlítás.
1. A hajlított tartó alakváltozása
Az előző fejezetben bemutatásra került a hajlított rúdra érvényes 10.9. egyenlet, mely tartalmazza a görbületi
sugár (ρ) és a hajlító nyomaték (M) közötti összefüggést.
Emlékeztetőül álljon itt még egyszer ez az összefüggés, mely a hajlított rúd alakváltozásának vizsgálatakor
kiindulási pontunkat jelenti.

(11.1)
Az analitikus geometriában ρ értékét akkor tekintjük pozitívnak, ha a görbén a z tengely pozitív irányában
haladva a görbületi középpont balra esik. (11.1. ábra)

, ahol g a görbületet jelenti.

11.1. ábra Hajlított tartó alakváltozása
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A hajlított tartó alakváltozása,
feszültségi állapota és alakváltozási
energiája. Ferde hajlítás.

5. animáció: Példa a kéttámaszú hajlított tartó alakváltozására.
Mivel a balra eső +M hatására ρ negatív, ezért előjelet kell váltanunk:

(11.2)
A 11.2. ábrán, mely egy befogott tartószerkezetet ábrázol, mutatjuk be az alakváltozás meghatározásához
szükséges geometriai paramétereket.
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A hajlított tartó alakváltozása,
feszültségi állapota és alakváltozási
energiája. Ferde hajlítás.

11.2. ábra Befogott tartó alakváltozása

6. animáció: Példa a befogott hajlított tartó alakváltozására.
Az egyik ezek közül az érintő hajlásszöge (φ) ami akkor pozitív, ha az a 11.1. ábra alapján az óramutató
járásával ellentétes. A másik a lehajlás (y), aminél a lehajlás negatív, míg a felemelkedés pozitív előjelű. A
lehajlást az
így:

függvénnyel adhatjuk meg. Ezt a függvényt deriválva az érintő iránytangensét kapjuk,
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A hajlított tartó alakváltozása,
feszültségi állapota és alakváltozási
energiája. Ferde hajlítás.

(11.3)
a kis szögeknél tgφ=φ közelítést alkalmazva. Számunkra az eredmény pontossága megfelelő, hiszen
példáinkban csak kis alakváltozásokat engedélyezünk tartószerkezeteinknek.
A 11.3. egyenletet újra deriválva z szerint:

(11.4)

Ez a rugalmas vonal differenciálegyenlete.
A tartó szögelfordulása a 11.3. alapján

(11.5)

2. A hajlított tartó alakváltozási energiája
A hajlított tartóban a σ feszültség hatására keletkező fajlagos alakváltozási energia meghatározható:

(11.6)
A képletben szereplő σ és ε egyaránt a rúd tengelyének irányába eső feszültségi és alakváltozási összetevő. A
fajlagos alakváltozásra (ε) vonatkozóan lásd az (5.2.) összefüggést.
A dV=dA·dz elemi térfogatban felhalmozódó alakváltozási energia a 11.6. alapján:

(11.7)

A képletbe behelyettesítve a

összefüggést, kapjuk hogy:

(11.8)

Az l hosszúságú rúdszakaszban felhalmozódó alakváltozási energia:

(11.9)

(A szögletes zárójelben szereplő mennyiség egyenlő a másodrendű nyomatékkal!)
Ha az M nyomaték nem folytonos függvény z szerint, akkor az integrálás csak szakaszonként hajtható végre.
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A már több helyen használt –legutóbb 11.2. – összefüggés:
(11.10
)
E két utóbbi képletből következik, hogy az alakváltozási energia:
(11.11
)
és
(11.12
)
Tehát a tartót terhelő hajlító nyomatékok munkája megegyezik az alakváltozási energiával.
(11.13
)

3. Ferde hajlítás
Egyenes hajlításról (10.2. fejezet) akkor beszélünk, ha a terhelő erőpár nyomatékvektora egybeesik a
keresztmetszet valamelyik súlyponti tehetetlenségi főirányával.
Ferde hajlításról akkor beszélünk, ha a terhelő erőpár nyomatékvektora nem esik a keresztmetszet valamelyik
súlyponti tehetetlenségi főtengelyére. Az egymásra halmozás (ún. „szuperpozíció”) elve alapján, a ferde hajlítás
mindenesetben két egyenes hajlítás összegére vezethető vissza.
A feszültségek meghatározásához az alábbi összefüggést használhatjuk:
(11.14
)
Ahol M1 és M2 az M nyomaték 1-es és 2-es súlyponti tehetetlenségi főirányra vett vetülete, míg I1 és I2 a
súlyponti tehetetlenségi főirányokhoz tartozó tehetetlenségi nyomatékok.
Az M nyomatékvektor és az 1. főirány által bezárt szög (α) ismeretében:
M1=M·cosα és M2=M·sinα
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A hajlított tartó alakváltozása,
feszültségi állapota és alakváltozási
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11.3. ábra A ferde hajlítás értelmezése
Ferde hajlításnál a semleges tengely nem esik egybe a hajlítás tengelyével azaz, β≠α.

Ha feltételezzük, hogy a 11.4-es egyenletben szereplő tagok pozitívak
az egyenletet rendezve

akkor,

(11.15
)
kapjuk.
Ezek alapján meghatározhatjuk a semleges tengely helyzetét:
(11.16
)
11.1. PÉLDA
Ellenőrizzük a 11.4 ábrán látható gerendát hajlításra, ha a gerendára 8 kNm nagyságú hajlító nyomaték
működik, és a megengedett feszültség σmeg=180MPa! Számítsuk ki a gerenda görbületi sugarát is! (E=210GPa)
Egyenes hajlításként kezelhetjük a feladatot mivel a keresztmetszetünk szimmetrikus és a hajlító nyomaték a
szimmetria síkban terhel.
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11.4. ábra
A súlypont helyének meghatározása:

Az inercianyomaték kiszámolása:

Maximális húzó- és nyomófeszültségek meghatározása a szélső szálakban:

Mivel:
, ezért a tartó hajlításra MEGFELEL!
A görbületi sugár kiszámítása:

11.2. PÉLDA
Vizsgáljuk meg a 11.5. ábrán látható megoszló terheléssel terhelt kéttámaszú tartó igénybevételi és
alakváltozási függvényeit és ábráit!
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11.5. ábra
Az ábrából leolvasható támaszerők:

A rugalmas vonal differenciál egyenlete:
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A hajlított tartó alakváltozása,
feszültségi állapota és alakváltozási
energiája. Ferde hajlítás.
A kéttámaszú tartó egy szakaszból áll, így a felírható nyomatéki igénybevételi egyenlet:
0≤z≤l tartományban,

A rugalmas vonal differenciál egyenlete alapján, abba behelyettesítve:

A 11.3. egyenletet felhasználva a rugalmas vonal differenciál egyenletének első integrálja adja a tartó
szögelfordulását:

A rugalmas vonal differenciál egyenletének második integrálja adja a tartó lehajlását:

A tartó alakváltozására jellemző peremfeltételek:
Ha z = 0 és z = l, akkor y = 0
Ezeket behelyettesítve az első és másik integrál egyenletbe írva kaphatjuk a C1 és C2 integrálási konstansokat.
Az első integrál egyenletet felhasználva z=l/2 helyen:

az első integrálási konstans.
Ezt behelyettesítve az első integrálegyenletbe és rendezve azt kapjuk a

szögelfordulás harmadfokú egyenletét.
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A C2 integrálási konstanst megkapjuk ha figyelembe vesszük, hogy a lehajlás a tartó két végén nulla, azaz z = 0nál és z=l-nél az y = 0, továbbá a korábban meghatározott C1 segítségével:

azaz, c2=0.
Ezt behelyettesítve

és rendezve az egyenletet megkapjuk az

lehajlás negyedfokú egyenletét.
A maximális lehajlás és szögelfordulásra vonatkozó járulékképlet a 19.1. táblázatban található.
11.3. FELADAT
Mekkora a konzolt terhelő legnagyobb hajlító nyomaték a 11.6 ábrán látható I 260-as acél konzol hajlítása
esetén, ha a tartót a futómacska kereke szélső állásban l= 1,4 m-nél, F=50kN erővel terheli? Ellenőrizzük
hajlításra, ha a megengedett feszültség σmeg=180MPa!
Számítsuk ki a gerenda görbületi sugarát is! (E=210GPa)

11.6. ábra
11.4. FELADAT
Mekkora a konzol alakváltozási energiája (nyomaték munkája) a 11.7. ábrán látható I 260-as acél konzol
hajlítása esetén, ha a tartót a futómacska kereke szélső állásban l= 1,4 m-nél, F=50 kN erővel terheli? (E=210
GPa)

11.7. ábra
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12. fejezet - Csavaró igénybevétel.
Vékony falú csövek tiszta,
szabadcsavarása. Kör- és körgyűrűkeresztmetszetű rúd csavarása. A
csavarás alakváltozási energiája.
Csavaró igénybevételről akkor beszélünk, ha egy rúdelemre olyan erőpárok működnek, melyeknek síkja
párhuzamos a határoló keresztmetszetek síkjával. Ebből következően vektoruk arra merőleges. A csavaró
igénybevételt okozó nyomatékot T csavaró (torziós) nyomatéknak nevezzük. Általános keresztmetszet esetében
a csavarásból keletkező feszültségek és alakváltozások meghatározása roppant bonyolult, ezért mi csak a kör- és
körgyűrű-keresztmetszetek vizsgálatát mutatjuk be. Végül bemutatunk néhány formulát a vékony falú csövek
csavarására vonatkozóan.

1. Kör- és körgyűrű-keresztmetszetű rúd csavarása
A 12.1 ábrán ábrázoltunk egy „r” sugarú, kör keresztmetszetű rúd dz szélességű elemét. Határoló
keresztmetszeteit két egymással azonos nagyságú, de ellentétes irányú „T” csavaró nyomaték terheli.

12.1. ábra Kör keresztmetszetű rúd alakváltozása csavaró igénybevétel hatására
A keresztmetszetek a tengely körül elfordulnak, de alakjuk nem változik, azaz önmagukkal egybevágók
maradnak. A kör- és körgyűrű-keresztmetszetű rudak csavarásakor a keresztmetszet csak z tengely körül végez
elfordulást, az összes egyéb elmozdulása zérussal egyenlő.
Vizsgáljuk meg a dz szélességű korong egyensúlyát a 12.2. ábra segítségével.
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Csavaró igénybevétel. Vékony falú
csövek tiszta, szabadcsavarása. Körés körgyűrű-keresztmetszetű rúd
csavarása. A csavarás alakváltozási
energiája.

12.2. ábra Egy dz vastagságú rúdrész feszültség és alakváltozás vizsgálata
Csak a relatív elmozdulásokat vizsgáljuk, ezért azt tételezzük fel, hogy az egyik oldali keresztmetszet – az ábrán
baloldali - mozdulatlan marad, s csak a jobb oldali keresztmetszet fordul el saját síkjában dφ értékkel. A
tengellyel eredetileg párhuzamos AA1 szál pedig a z tengelyhez képest γ szöggel fordul el.

A

ívhossz kétféleképpen számolható:
(12.1)

amiből

(12.2)

A keresztmetszet egységes egészként fordul el, így

, tehát γ a sugárral együtt növekedik.

A Hooke-törvény alapján:

(12.3)

A 12.3. képletben szereplő G és
állandók, a γ szög pedig a sugárra merőleges síkban található, így
megállapítható, hogy a nyírófeszültségek (τ) melyek az igénybevett keresztmetszetben keletkeznek, a ρ sugárral
lineárisan változnak, és arra merőlegesek. Normálfeszültség a keresztmetszetben nem ébred. Ez azt jelenti, hogy
a csavaró nyomaték egyenlő a felületen működő feszültségek eredőjével.
Tekintsük meg most a 12.3. ábrán látható kör keresztmetszetet, majd írjuk fel a csavart rúd alakváltozásának
egyenletét a nyomatéki egyensúlyi feltétel alkalmazásával!
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12.3. ábra „T” csavaró nyomatékkal terhelt rúd keresztmetszete
A ΔdA felületelemhez tartozó elemi erő nyomatéka:
(12.4)
A nyomatéki egyensúlyi egyenlet:

(12.5)
A 12.3. képletből τ-t behelyettesítve kapjuk:

(12.6)

(12.7)

A képletben felismerhető a
, ami a keresztmetszet súlypontjára vonatkozó poláris tehetetlenségi
nyomatékot jelöli. Ezt alkalmazva az egyenletben:

(12.8)

(12.9)

Mivel

(12.3.-ból), így
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(12.10
)

(12.11
)
a csavaró feszültség maximuma:
(12.12
)
A 12.9. egyenlet átrendezésével
(12.13
)
A csavart rúd alakváltozásának egyenlete egy l hosszúságú rúd esetében:

(12.14
)
Ebből
(12.15
)
ahol φ az l hosszúságú rúd két végső keresztmetszetének elfordulása, ha a rúd hosszában minden paraméter
állandó.
Belátható, hogy az így kapott eredmények körgyűrű alakú keresztmetszet esetében is alkalmazhatók, ekkor
azonban Ip a körgyűrű poláris tehetetlenségi nyomatékát jelenti.
Méretezéshez a 12.12. képlet szolgál alapul
(12.16
)

Ahol

a poláris keresztmetszeti tényező.
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Csavaró igénybevétel. Vékony falú
csövek tiszta, szabadcsavarása. Körés körgyűrű-keresztmetszetű rúd
csavarása. A csavarás alakváltozási
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7. animáció: Kréta csavarása

2. A csavarás rugalmas alakváltozási energiája
A csavarásnál csak nyírófeszültségek és szögváltozások jönnek létre, melyek a keresztmetszet mentén
állandóak.
A fajlagos alakváltozási energia a 12.3. felhasználásával:
(12.17
)

Egy

térfogatú rúdelemben felhalmozódott alakváltozási energia, a 12.6. behelyettesítve:

(12.18
)

Ide újra behelyettesíthetjük a
kifejezést és megkapjuk a tiszta csavarásra igénybevett kör- illetve
körgyűrű keresztmetszetű rúdelemben a csavarás során felhalmozódott fajlagos rugalmas energia mennyiségét:
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(12.19
)
Számolásainkhoz általában ezt a képletet alkalmazzuk.

3. Vékony falú csövek csavarása
A vékonyfalú csövek esetében olyan prizmatikus rudakat vizsgálunk, melyek keresztmetszetében a két határoló
vonal távolsága (a falvastagság) kicsiny a keresztmetszet egyéb méreteihez képest (D-átmérő). Vékonyfalúnak
tekintjük a szelvényt akkor, ha D/v ≥ 20.

12.4. ábra Vékony falú cső csavarása
Feltételezzük, hogy a keresztmetszetben normál feszültségek nem keletkeznek, és azt, hogy a nyírófeszültségek
mindenütt párhuzamosak a vastagságot felező rk középvonallal (12.4 ábra), nagyságuk pedig állandó a
vastagság mentén.
τ(p)=τ=állandó közelítést alkalmazunk.
Felírva az egyensúlyi egyenletet:
(12.20
)
Közelítésünk szerint rk·τ=állandó, ezért az integrálból kiemelhető.
(12.21
)
(12.22
)
Mivel A≅ 2·π·rk·ν, ezért
(12.23
)
Kifejezve ebből a nyírófeszültséget:
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(12.24
)
Ahol Ak=π·rk2 az rk sugarú kör területe. Ez az ún. Bredt-féle képlet.
Alkalmazásánál észrevehető, hogy a legnagyobb nyírófeszültség a legvékonyabb falvastagság helyén keletkezik.
(12.25
)
A Bredt-féle képlet előnye, hogy nemcsak kör keresztmetszet esetén alkalmazható, és változó falvastagságú
csövekre is megoldást nyújt.
12.1. PÉLDA
Az 12.5. ábrán vázolt forgattyús tengely terhelése F=6 kN. A forgattyúkar sugara r=0,3 m. A tengely anyaga
E295 (295MPa folyáshatár) alapacél. Határozzuk meg a szükséges tengelyátmérőt és az 1m-re jutó fajlagos
szögelfordulást, ha a tengely hossza l=0,5 m.
Az E295 megengedett nyírófeszültség τmeg=54 MPa. Csúsztató rugalmassági modulusz G=80000 MPa.

12.5. ábra
A tengelyt terhelő csavarónyomaték:
T = F·r =6000N·0,3m=1800Nm
A csavaró igénybevétel okozta feszültség alapegyenletéből:

Ebből kifejezve az átmérőt:

Az átmérő értékét felfelé kerekítve kapjuk a
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d=60mm-t.
Az elcsavarodás szöge radiánban:

1m-es tengelyhosszra számítva:

Fokban:

Ez az érték sokkal nagyobb, mint az általában javasolt 0,25°/m. Emiatt méretezésnél ezt a határértéket is
figyelembe kell venni.
A radiánban megengedett szögelfordulás:

Az alakváltozás egyenletéből:

Ebből az átmérő:

dmin=71,6mm, ami felfelé kerekítve d=75mm
Természetesen

ebben

az

esetben

a

tengely

anyaga

nincs

kihasználva,

mivel

a

tengelyben

csavaró feszültség ébred.
12.2. PÉLDA
Az 12.6. ábrán három közös tengelyre szerelt tárcsa látható. Az egyik a csavarónyomaték bevitelét (motor), a
másik kettő a csavarónyomaték levételét (munkagépek) jelképezi. Tegyünk javaslatot a hajtástechnikai elemek
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csavarása. A csavarás alakváltozási
energiája.
elhelyezésére, és a kedvezőbb elrendezés esetén φmeg=0,25°/m szögelfordulásra méretezve határozzuk meg a
tengelyátmérőket, majd az ébredő feszültséget!
Adatok: T1=450 Nm (motor), T2=-150 Nm (munkagép), T3=-300 Nm (munkagép). A negatívelőjel a
nyomatéklevételre utal.
Méretek: l1=0,5 m, l2=0,6 m
A rugalmassági modulus: G= 80000 MPa.

12.6. ábra
Az elrendezést háromféle képen variáljuk:
A 12.6.b., ábrán a hajtómotort jelképező T1=450 Nm nyomatékot a szélső tárcsára tesszük.
A 12.6.c., ábrán a T1 középre kerül, úgy hogy a rövidebb l1=0,5m hosszúságú tengely végén helyezzük el a
T2=150 Nm munkagép nyomatéklevételét.
A 12.6.d., ábrán a T1 szintén középre kerül, de ebben az esetben úgy hogy a hosszabb l 2=0,6m tengelyszakasz
végére helyezzük el a kisebb T2 = 150 Nm nyomatékú munkagépet.
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Csavaró igénybevétel. Vékony falú
csövek tiszta, szabadcsavarása. Körés körgyűrű-keresztmetszetű rúd
csavarása. A csavarás alakváltozási
energiája.
A 12.6. b., c.,d., ábrák szemléletesen igazolják, hogy a d., ábra szerinti elrendezés a legkedvezőbb, mivel a
hosszabb tengelyszakaszon hat kisebb csavaró igénybevétel, és így kisebb a szögelfordulás. A három
elrendezési lehetőség matematikailag az alakváltozás egyenletével vizsgálható:

Megjegyezzük, hogy a 12.6.b., ábra szerinti elrendezés a szögelfordulások összegződése miatt nagyon
hátrányos:

Az ábrák alapján azt is érzékeljük, hogy a nyomatékátvitel teljesen megvalósul és a rendszer egyensúlyba kerül.
A csavaró nyomatékok előjelhelyes összege:
T1+T2+T3=0
A 12.6.d., ábra szerint maradva az „A” tengelyszakasz megengedett szögelfordulása:

és a d2 átmérő ezek alapján kifejezve:

d2=40,26mm, felkerekítve d2=45mm
Az ébredő feszültség:

A „B” tengelyszakaszt hasonlóan vizsgálhatjuk. A d1 átmérő

d1=45,74mm, felkerekítve d1=50mm
Az ébredő feszültség:
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12.3. FELADAT
Egy tengely 400 1/min fordulatszámon 120 kW teljesítményt visz át. Anyagának megengedett csúsztató
feszültsége 25 N/mm2
a., Mekkora a tengely minimális átmérője tömör tengely esetén?
b., Mekkora az átmérő csőtengely esetén, ha a külső és belső átmérő aránya D/d=2,5?
c., Mekkora százalékosan az anyagmegtakarítás, ha csőtengelyt alkalmazunk tömör tengely helyett?
12.4. FELADAT
25 mm átmérőjű 1,5 m hosszú rudat csavaró igénybevételnek teszünk ki. A rúd 300 mm sugarú forgatókarjának
végeire 200 N-200 N nagyságú erő hat.
Mekkora a rúd végeinek szögelfordulása?
12.5. FELADAT
250 1/min fordulatszámon 1470 kW teljesítményt kell átvinnie egy acél csőtengelynek. Anyagának határ csavaró
feszültsége 60 N/mm2. Külső és belső átmérőjének aránya D/d=1,5.
Mekkora a tengely külső és belső átmérője?
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13. fejezet - Karcsú nyomott rudak. A
rugalmas és a plasztikus kihajlás.
A karcsú rudak vizsgálatát egy egyenes tengelyű, „l” hosszúságú prizmatikus rúdon mutatjuk be, amit a
keresztmetszet súlypontjában - azaz központosan- támadó nyomóerő terhel. Az egyszerűség kedvéért először azt
az esetet nézzük meg, amikor a rúd mindkét vége térbeli csuklóhoz kapcsolódik, amelyek közül az egyik
lehetővé teszi a rúd tengelyirányba történő elmozdulását is. A rúd anyaga rugalmasnak tekintendő,
keresztmetszete tetszőleges és a nyomóerő hatására a Hooke-törvény szerint rövidül. Szemléletes gyakorlati
példa a kihajlás elkerülésére a spagetti tésztából épülő modell hidak. Ezeknél megfigyelhető a jellegzetesen
vastag tésztából készített nyomott rudak, valamint a jóval vékonyabb csupán húzó igénybevételnek kitett tartó
rudak.

13.1. ábra A kihajlás

Az „A” keresztmetszetű rúdban az F központos nyomóerő hatására
feszültség ébred. A ν(z) jelölés a
keresztmetszet z tengelyre merőleges eltolódása. A rugalmas és a képlékeny alakváltozás határán, amikor a tartó
egy kritikus erő (Fk) hatására labilis helyzetbe (egyensúlyi állapotba) kerül, kritikus feszültségről beszélhetünk:

(13.1)
A központosan nyomott egyenes tengelyű rudak kihajlásának vizsgálatát először Leonard Euler (1707-1783)
dokumentálta.
Amikor a kritikus értéket eléri a nyomóerő a rúd kihajlott állapotban is nyugalomban van. Vegyük fel a „z”
tengelyt a rúd tengelyével egybeesőnek, az „y” tengelyt pedig a „z”-re merőlegesen az alakváltozás síkjában.
Látható, hogy az y irányú elmozdulás hatására nemcsak központos nyomás, hanem hajlítás is terheli a
keresztmetszetet. Az így keletkező hajlító nyomaték (M) biztosítja azt, hogy a kigörbült tartó nyugalomban
maradjon.
(13.2)
A rugalmas szál differenciál egyenlete:
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(13.3)

ahol I2 a kisebbik fő másodrendű nyomaték, tehát a legkisebb a súlyponti tengelyre számítottak közül. Az
egyenlet átrendezésével az Euler-féle differenciálegyenlethez jutunk

(13.4)

, ahol

(13.5)

A homogén, lineáris másodrendű differenciálegyenlet általános megoldása:
(13.6)
, ahol C1 és C2 ismeretlen állandót jelöl.
A peremfeltételek felírása:
A rúd két végén a vízszintes eltolódás zérus, így felírható:
I. z=0 helyen y=0
az általános megoldásba helyettesítve C2 = 0 adódik így a megoldás
y=C1·sinαz
II. z=1 helyen Y=0
így viszont az C1·sinα1=0 egyenletet kapjuk, melynek két megoldása lehet:
1., C1 = 0, így y = 0 ez azt eredményezi, hogy a rúd egyenes tengelyű marad. Ez az eset a feladat elsőrendű
elmélettel történő megoldásának felel meg.
2., sinα1=0 α1=n·π, ahol n=0,±1,±2,±3.......
A negatív és a 0 értékű n nem értelmezhető!
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13.2. ábra A kihajlás modellezése szinusz-hullámmal
A 13.5. egyenletbe behelyettesítve, majd Fk-ra kifejezve:

(13.7)

(13.8)
Ez a képlet n-től és I2-től függően végtelen sok megoldást adhat. Nekünk a legkisebbet kell ismernünk, hisz ez a
mértékadó.
Fk értéke akkor adódik a legkisebbnek, ha n=1 illetve ha I értéke is a legkisebb. Ez utóbbit már a 13. 3.
egyenletben biztosítottuk. Így az egyenlet:

(13.9)
Ez az Euler-féle kritikus erő.
A Euler szerinti kritikus feszültség:
(13.10
)

A képletben felismerhető az

második főtehetetlenségi sugár („inerciasugár”) négyzete.

A karcsúsági tényező fogalmát bevezetve:
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(13.11
)
Így az Euler-féle kritikus feszültség:
(13.12
)
Ez a levezetés a Hooke-törvény segítségével felállított rugalmas vonal differenciálegyenlete alapján készült el.
Így ez csak akkor érvényes, ha a kihajlás az arányossági határnál kisebb feszültségnél következik be, tehát:
(13.13
)
Ebből az egyenlőtlenségből a karcsúsági tényezőt kifejezve:
(13.14
)
majd egyenlővé téve bevezethetjük a határkarcsúsági tényezőt
(13.15
)
Csak akkor beszélhetünk rugalmas kihajlásról, ha a rúd karcsúsági tényezője nem kisebb a határ karcsúsági
tényezőnél, azaz λ≥λ0. Ebből következik, hogy a rugalmas kihajlás elmélete az ún. karcsú rudaknál
alkalmazható.

Az α·l=n·π (13.7.-ből) képletben n-et 1-re felvéve, majd α-ra kifejezve

egyenletet kapjuk. Így

eredményhez jutottunk. A rúd meggörbült alakja tehát a csuklókon keresztülmenő fél szinusz
hullám. A fél hullám hossza (ebben az esetben a rúd l hossza) a kihajlási hossz.
Amennyiben a megtámasztási viszonyok a 13.1 ábrához képest eltérőek, akkor a kihajlási hullámhossz (l0)
számítását a „β” kihajlási tényező segítségével végezzük.
(13.16
)
, ahol l a rúd tényleges hossza.
Néhány gyakori kihajlási tényezőt mutat be a 13.3. ábra
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13.3. ábra Kihajlási tényező értékei
Képlékeny (plasztikus) kihajlás
Az λ<λ0 esetében a (közel zömök) rúd kihajlása a rugalmassági tartományon túl következik be, tehát képlékeny
kihajlásról beszélhetünk. Sok kísérlet történt, több elmélet is született e témakörben. Többségük igen bonyolult,
így bemutatásukra nincs lehetőség.
Az egyik legjobb közelítés, amit kísérletek után készítettek egy magyar származású tudós Tetmajer Lajos (18501909) nevéhez fűződik.
Bebizonyította, hogy a rugalmas tartomány előtt az Euler-féle képletből számított feszültségnél kisebb
feszültség mellett is kihajlik a rúd. Ugyanakkor a Tetmayer egyenes nem lépheti át a folyáshatár értékét. A
kritikus feszültség számítása szerinte λ<λ0 esetén:
(13.17
)
Ahol az „a” és „b” állandókat jelöl egységük MPa.

13.4. ábra A kritikus feszültség és a karcsúsági tényező kapcsolata
A legfontosabb anyagokra vonatkozó karcsúsági tényezők, és „a” és „b” állandók:
Acél
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(13.18
)
Öntöttvas
(13.19
)
Fa
(13.20
)
Másik híres fizikusunk és gépészmérnökünk Kármán Tódor (1881-1963) a jelenséget vizsgálva, pontosította az
eredményeket.
Megállapítása szerint a méretezés szokásos biztonsági tényezői a következők:
Acél: b=1,7-3,5

Öntöttvas: b=6

Fa: b=4-5

13.1. PÉLDA
Méretezzük a 13.5. ábrán látható tartószerkezet függőleges szabványos I szelvényét kihajlásra! A megoszló
terhelés nagysága 100 kN/m. A kihajlás elleni biztonsági tényező értéke b=4. Az anyag megengedett
határfeszültsége σmeg=120 MPa.

13.5. ábra
A 13.5.a. ábrából láthatjuk, hogy a megoszló terhelés nyomó igénybevételnek teszi ki a függőleges alátámasztás
szelvényét. Ezt az igénybevételt modellezve kapjuk a 13.5.b.ábrát.
Reakcióerők meghatározása:

A rúd szelvény szükséges keresztmetszete:
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A minimális keresztmetszet méret meghatározása után, választjuk (Dr. Csellár –Szépe Táblázatok
acélszerkezetek méretezéséhez) az I140-es szelvényt, melynek szabványos méretei:
A=18,2cm2, valamint iy=i2=1,40cm
Ezen kiindulási adatok alapján az ébredő nyomó feszültség:

A számítás során figyelembe vett kihajlási hossz a 13. fejezetben található 13.3 ábrában ismertetett kihajlási
tényező segítségével:
l=βL=2·0,9m=1,8m
A karcsúsági tényező ezek alapján:

,ahol λ0 értéke acél estén 105.
Tehát az elmélet 13.4. ábrájának diagramja alapján a Euler féle képletet kell alkalmaznunk:

Tehát kihajlásra a választott I140-es szelvény nem megfelelő!
A szabványos szelvények közül válasszuk az (Dr. Csellár –Szépe Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez)
I180-as méretűt, melynek adatai:
A=27,9cm2 , valamint iy=i2=1,71cm
Az új kiindulási adatok alapján az ébredő nyomó feszültség:

A karcsúsági tényező ezek alapján:

Továbbra is a Euler féle képlet segítségével végezzük az ellenőrzést:

Tehát az I180-as szelvény a megfelelő!
13.2. FELADAT
Számítsuk ki az ábrán látható tárcsalehúzó néhány adatát! Az orsóra l 1=200 mm karon 150 N erő hat. A
csavarorsó S355-ös anyagból készült M20-as métermenettel. A szabad kihajlási hossz s=l2= 380 mm. Az anya
bronzból készült, a megengedett felületi nyomása 12 N/mm2.
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13.6. ábra
13.3. FELADAT
Az S355-ből készült szelepemelő rúd átmérője 10 mm, hossz 260 mm.
Mekkora a megengedett szelepemelő, ha a kihajlás ellen 10-szeres biztonsági tényezővel kell számolni?
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14. fejezet - Vékonyfalú forgáshéjak
membrán elmélete. Tartály
méretezése, ellenőrzése.
A gépek egy része folyadékok és gázok szállítására, tárolásra, vagy közöttük megvalósuló kémiai folyamatok
tereként szolgál. Sok esetben mindez nagy nyomáson történik. A vegyiparban a kémiai folyamatok nagy része
folyékony vagy gáz halmazállapotú, legtöbbször a környezetre veszélyes anyagok között valósul meg, és
gyakran magas hőmérsékleten. A reaktorokat, autoklávokat, tartályokat tervező gépészmérnöknek ezért különös
körültekintéssel kell terveznie, és a megfelelő anyagokat kiválasztania. Hibás tervezés esetén a vegyipari
készülék idő előtt tönkremehet, felrobbanhat vagy más súlyos környezeti katasztrófát okozhat.
A vegyipari berendezések szerkezeti anyagának magas hőmérsékleten történő üzemét a tervezésnél úgy vesszük
figyelembe, hogy számolunk az anyagjellemzők értékeinek hőmérséklettől való függésével. Elsősorban a
rugalmassági modulusok és a folyáshatár értéke csökken, utóbbi jelentősen.
Szilárdági szempontból a cső és a készülék nyomásállósága a legfontosabb követelmény. A csövek minden
esetben, de a vegyipari készülékek is a legtöbbször forgásfelületek. Forgáshéjaknak nevezzük ezeket, ha a
falvastagságuk az átmérőjükhöz képest kicsi (kb. 5% alatti).
A továbbiakban csak a belső nyomással terhelt forgáshéjakkal foglalkozunk, mivel a vegyipari gépészmérnök
ezzel a feladattal találkozik a leggyakrabban. Feltételezzük, hogy a folyadék vagy gáz halmazállapotú közeg
nyugalomban van, valamint azt, hogy a közeg ideális, tehát belső súrlódása nincs (csúsztató feszültség nem
ébred benne), így a nyomás akadálymentesen terjed a fluidumban, s az edény falára merőlegesen hat.
Egy belső nyomással terhelt forgáshéj készülékből képzeletben vágjunk ki egy dx szélességű és rdφ
ívhosszúságú elemi gyűrűt a 14.1. ábra szerint:

14.1. ábra Belső nyomással terhelt vékonyfalú cső
A forgáshéjra ható axiális irányú tereléstől egyelőre tekintsünk el. Az elemi gyűrű erőegyensúlyi egyenlete a
vektorábra alapján:

(14.1)
Mivel a dφ szög végtelen kicsi, élhetünk a következő közelítéssel:

(14.2)
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Ezt behelyettesítve a 14.1. egyenletbe, majd dx-szel, dφ-vel formálisan végigosztva kapjuk:
(14.3)
azaz átrendezve és a forgáshéj átmérőjével kifejezve:

(14.4)
A fenti egyenlet az ún. kazánformula. A kazánformulával számolható feszültség érintő irányú, tangenciális,
tehát σ = σt . A sugárirányú, radiális feszültség megegyezik a belső nyomással, σr = - σ .
Ha a készülék (tartály) zárt, akkor hosszirányú, axiális feszültség is keletkezik a forgáshéjban. A 14.2. ábra
jelöléseivel a p belső nyomással terhelt hengeres tartály véglapjaira ható axiális irányú erő:

14.2. ábra Belső nyomással terhelt nyomástartó készülék

(14.5)
Az Fa erő az A = Dπv felületen oszlik meg, ezért a keletkező axiális feszültség:

(14.6)
Mindhárom (tangenciális, radiális és axiális irányú) feszültség főfeszültség:

(14.7)

(14.8)
Számoljuk ki az egyenértékű feszültséget a Mohr-elmélet szerint:

(14.9)

Forgáshéjak tervezésekor a gyakorlatban a 2v/D hányadost elhanyagolva a kazánformulával méretezünk:
(14.10
)
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Megjegyezzük, hogy a Huber-Mises-Hencky-elmélet szerint az egyenértékű feszültség számítása:
(14.11
)
Behelyettesítve ebbe a 14.7–8. egyenleteket, a következőt kapjuk:
(14.12
)
A kazánformula szorzója csak v>0,077D esetén lenne egynél nagyobb, tehát e határig valóban megfelelő csak a
kazánformulával méretezni (14.10).
Másik megjegyzés, hogy a gyakorlatban a nyomástartó berendezéseket a beüzemelésük előtti, folyadékkal
történő próbanyomás során egyes esetekben az anyag folyáshatáráig terhelik, azt sem bánva, hogy helyenként –
például az alátámasztási pontok környezetében – megfolyik az anyag, mert e helyeken felkeményedik, erősebb
lesz. A tartály ilyenkor maradandó alakváltozást szenved, de ez nem okoz üzemeltetési problémát.

8. animáció: Tartály (pl.: virsli) hosszirányú felhasadása
14.1. PÉLDA
Egy hengeres nyomástartó berendezés belső átmérője D=1200 mm, lemezvastagsága v=8 mm, belső nyomás a
tartályban p=4 bar. Határozzuk meg a tartály falában ébredő feszültségeket, és számítsuk ki az egyenértékű
feszültséget!
Az ún. kazánformulával (14.4.) számolható feszültség:
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A főfeszültségek tangenciális, radiális és axiális irányban (14.7-8.):

A feszültségtenzor mátrixa:

Az egyenértékű feszültség a Mohr-elmélet szerint (14.9.):
σegy=σ1-σ3=30MPa-(-0,4MPa)=30,4MPa.
Az egyenértékű feszültség a Huber-Mises-Hencky-elmélet szerint (14.11.):

14.2. FELADAT
Egy hengeres nyomástartó berendezés belső átmérője D=600 mm, belső nyomás a tartályban p=8 bar. Mekkora
legyen a lemezvastagság, ha a tartály falában megengedett legnagyobb feszültség σ max=100 MPa?
14.3. FELADAT
Egy hengeres nyomástartó berendezés falvastagsága ν=12 mm, belső nyomás a tartályban p=4 bar. Legfeljebb
mekkora lehet a tartály belső átmérője, ha a tartály falában megengedett legnagyobb feszültség σ max=80 MPa?
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15. fejezet - Szilárdsági méretezés
A szilárdságtan általános tárgyalása során megismerkedtünk a szerkezeti elemeket terhelő erőhatások
következményeivel: a szerkezeti elem belsejében ébredő feszültségekkel és a feszültségek okozta
deformációkkal. A rugalmasságtan levezetett összefüggései lehetővé teszik, hogy a mérnök kiszámítsa a
gépalkatrész bármely pontjában keletkező feszültségeket, vagy a pont környezetének alakváltozását. Ki tudja
választani a szerkezeti elem legjobban veszélyeztetett pontját, ahol a legnagyobb feszültség vagy alakváltozás
keletkezik, ezt összehasonlítja az anyag szilárdsági tulajdonságaival, vagy az deformációkra vonatkozó
elvárásokkal, tud dönteni, hogy megfelelő-e a terv? Ezt a folyamatot szilárdsági ellenőrzésnek nevezzük.
A mérnöki ismeretek lehetővé teszik, hogy a szilárdsági számításokat már a tervezéssel egy időben, tehát a
szerkezeti elem méreteinek meghatározásakor elvégezzük, ez a folyamat a szilárdsági méretezés.
A szilárdságtani ellenőrzés és méretezés során ismernünk kell a tervezendő teherviselő szerkezeti elem
anyagának jellemzőit. Az anyagokat előállító gyárak, üzemek garantálják e jellemzők – legtöbbször
szabványokban is rögzített – értékeit. A szilársági anyagjellemzőket általában szakítópróbákkal határozzák meg,
amikor is húzással terhelik a próbapálcákat. A szakítópróba során keletkező feszültség egytengelyű és homogén.
A tervezett gépalkatrészben az igénybevételek hatására keletkező feszültségek csak a legritkábban
egytengelyűek és homogének, általános esetben a feszültség mint vektormennyiség változik: nagysága, iránya és
hatásvonala pontról pontra más. Kérdés, hogy az ilyen módon keletkező, ún. többtengelyű feszültségállapot
milyen alapon hasonlítható össze a szakítópróba egytengelyű feszültségállapotakor mért anyagjellemzőkkel?
A felvetett kérdésre többféle válasz is létezik, ezeket feszültségelméleteknek nevezzük. Valamennyi
feszültségelmélet a tönkremenetelek (törések, repedések vagy maradó alakváltozások) okát kutatja, és azokat
hozza kapcsolatba az anyagban ébredő feszültségek típusával és nagyságával. Az anyagok szilárdsági
tulajdonságai igen szerteágazóak, lehetnek szívósak, ridegek, széles tartományban rugalmasak, lágyak,
kemények stb., és e tulajdonságok erősen befolyásolják a kezdődő repedésekre, törésekre vagy maradandó
alakváltozást eredményező megfolyásokra való hajlamukat. Éppen ezért általános, mindenféle anyagra jó
feszültségelmélet nincs. Csak a mérnöki tapasztalat, a gyakorlat alapján lehet eldönteni, hogy mely anyagra és
igénybevételre melyik feszültségelméletet célszerű alkalmazni.
Valamennyi feszültségelmélet közös jellemzője, hogy a többtengelyű feszültségállapotot összeveti a
szakítópróba egytengelyű feszültségállapotával. A feszültségelméletek egyenértékű feszültségnek ( σegy )
nevezik az általuk azonos hatásúnak tekintett egytengelyű és többtengelyű feszültségeket.
A szerkezeti elem egy P pontja környezetében a feszültségi állapotot egyértelműen meghatározza a három
főfeszültség. Ezek ismeretében a feszültségi állapot lehet térbeli (háromtengelyű), síkbeli (kéttengelyű) vagy
lineáris (egytengelyű).

15.1. ábra Feszültségállapotok
Tapasztalat szerint az anyagok jobban elviselik a háromtengelyű nyomást vagy húzást, ha a három főfeszültség
egymással közel azonos, mintha az egyik közülük kisebb. Másként viselkednek, ha mindhárom főfeszültség
pozitív, vagy mind negatív, és egészen eltérhet a teherbíró képességük, ha a főfeszültségek előjele változik.
A σp arányossági határ, mint anyagjellemző a tervezett szerkezeti elemben ébredő legnagyobb feszültség felső
határa kell legyen. Ugyanakkor a mérnök általában nem tervezheti a berendezést szélsőséges esetre, mert
előfordulhatnak előre nem számolható események (pl. rövid ideig tartó terhelési csúcsok). A műszaki
gyakorlatban kialakult egy ún. biztonsági tényező (b) bevezetése, melynek értéke az egyes szakterületeken más
és más lehet. A biztonsági tényező ismeretében kapjuk meg a megengedhető feszültséget ( σmeg ), melynél az
egyenértékű feszültségnek kisebbnek kell lennie:
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Szilárdsági méretezés

(15.1)
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16. fejezet - A Mohr-féle
feszültségelmélet
Az Otto Mohr német mérnök nevéhez fűződő feszültségelmélet szerint azok a feszültségek egyenértékűek,
melyek legnagyobb és legkisebb főfeszültségeinek különbsége megegyezik egymással. A főfeszültségek 3.3.
szerinti számozása:
(16.1)
mellett a Mohr-féle egyenértékű feszültség számítása:
(16.2)
A Mohr-elmélet szerint az egyenértékű feszültség megegyezik a legnagyobb Mohr-kör átmérőjével.
Az egyenértékűnek tekintett tiszta húzást megvalósító szakítópróba során keletkező egytengelyű
feszültségállapot esetén keletkező főfeszültségek:
(16.3)
(16.4)
és
(16.5)
Tiszta húzás mellett tehát az egyenértékű feszültség megegyezik a húzófeszültséggel:
(16.6)
A mérnöki feladatok között gyakran előfordul, hogy hajlításnak és csavarásnak egyidejűleg kitett tengelyeket
kell méretezni. Ebben az esetben a tengely egy P pontjának környezetében a feszültségtenzor mátrixa:

(16.7)

A feszültségállapot és Mohr-köre a P pont környezetében:
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A Mohr-féle feszültségelmélet

16.1. ábra Egyidejűleg hajlított és csavart rúd egy pontjának feszültségállapota és Mohr-köre
A főfeszültségek számítása a 3.1. fejezetben foglaltak szerint ( σ3 = 0!):

(16.8)

(16.9)
A fenti két egyenletet behelyettesítve a 16.2. egyenletbe, megkapjuk az egyidejűleg hajlított és csavart rúd egy
pontjában a Mohr-elmélet szerint számolható egyenértékű feszültséget:
(16.10
)
Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a 16.1. ábra szerinti Mohr-kör átmérőjét tisztán geometriai alapon
– Pithagorász-tétellel – kiszámítjuk.
16.1. PÉLDA
Ellenőrizze a 16.2. ábrán vázolt tartó átmérőjét a Mohr-féle feszültségelmélet szerint! (a=0,3 m, b=0,5 m, F=12
kN, M0=10 kNm, q=10 kN/m, T=30 kNm, σmeg=400 MPa)

16.2. ábra
A tartó keresztmetszetének másodrendű nyomatékai:

, és Ip=2Ix=3,376·106mm4.
A tartó igénybevételi ábrái:
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A Mohr-féle feszültségelmélet

16.3. ábra
A tartóban ébredő legnagyobb hajlítónyomaték Mmax=5,95 kNm. Ezzel a tartóban ébredő legnagyobb normális
irányú, σ feszültség:

A csavarásból származó legnagyobb csúsztató feszültség:

Az egyenértékű feszültség a Mohr-elmélet (16.10.) szerint:

Az egyenértékű feszültség nagyobb, mint a megengedett érték, ezért a tartó nem megfelelő.
16.2. PÉLDA
Méretezze a 16.4. ábrán látható tartót a Mohr-féle feszültségelmélet szerint! (l=0,5 m, F=20 kN, q=16 kN/m,
T1=10 kNm, T2=30 kNm, T3=40 kNm, smeg=350 MPa)

16.4. ábra
A tartó keresztmetszetének másodrendű nyomatékai:

, és Ip=2Ix .
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A Mohr-féle feszültségelmélet

A tartó igénybevételi ábrái:

16.5. ábra
Az egyenértékű feszültség a Mohr-elmélet (16.10.) szerint:

amiből a szükséges átmérő:

Két kritikus pont található, a z=l és a z=2l helyeken, mindkettőben el kell végezni a számítást:

Tehát a z=2l helyen van a veszélyes keresztmetszet. Ezzel a szükséges átmérő:
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A Mohr-féle feszültségelmélet

16.3. FELADAT
Ellenőrizze a 16.6. ábrán látható tartó méreteit a Mohr-féle feszültségelmélet szerint! (l=0,2 m, F=15 kN, q=12
kN/m, M0=16 kNm, T1=13 kNm, T2=26 kNm, T3=39 kNm, σmeg=300 MPa)

16.6. ábra
16.4. FELADAT
Méretezze a 16.7. ábrán látható tartót a Mohr-féle feszültségelmélet szerint! (a=0,5 m, b=0,9 m, F=25 kN,
M0=18 kNm, q=14 kN/m, T=18 kNm, σmeg=330 MPa)

16.7. ábra
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17. fejezet - A torzító munka
feszültségelmélete
A három tudós, Tytus Maksymilian Huber (1872–1950) lengyel gépészmérnök, Richard Edler von Mises (1883–
1953) amerikai matematikus és Heinrich Hencky (1885–1951) német mérnök nevéhez fűződő feszültségelmélet
szerint azok a feszültségek egyenértékűek, melyek térfogatra vonatkoztatott fajlagos torzító munkája
megegyezik egymással. A torzító munka feszültségelméletét röviden Huber-Mises-Hencky-, vagy HMHelméletnek is szokták nevezni.
A rugalmas alakváltozáskor a külső erőrendszer (terhelés) által végzett munka a testben belső energiaként
halmozódik fel, ezt alakváltozási energiának neveztük. Az alakváltozási energia a test különböző pontjaiban más
és más lehet. Célszerű volt bevezetni az alakváltozási energia változását jobban kifejező, végtelen kis térfogatra
jutó energiasűrűség, fajlagos alakváltozási energia fogalmát (7.1. egyenlet):

(17.1)
ahol U a V térfogatban felhalmozódott alakváltozási energia.
Ha egy szerkezeti elem P pontjában ismertek a főfeszültségek, akkor a fajlagos alakváltozási energia a 7.10.
egyenlettel számolható:

(17.2)
Az alakváltozás együtt járhat térfogatváltozással és térfogatváltozás nélküli deformációval, torzióval. Jelölje
uv a térfogatváltozással, ut a torzióval járó fajlagos alakváltozási energiát. A kettő összege az alakváltozási
energiasűrűség:
(17.3)
Az uv térfogatváltozással járó fajlagos alakváltozási energiát a három főfeszültség munkája eredményezi, melyek
közepes σk értéke:

(17.4)
Hooke törvénye szerint a közepes fajlagos nyúlás:

(17.5)
Az uv térfogatváltozással járó fajlagos alakváltozási energiát a 7.6. egyenlet szerint – a feszültségi és
alakváltozási tenzorok skaláris szorzatával – számolva:

(17.6)

Az előző egyenletbe behelyettesítve a 17.5. egyenletet, a következőt kapjuk:
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(17.7)
Ha a fenti egyenletbe behelyettesítjük a főfeszültségek 17.4. szerinti átlagát, majd az így kapott uv
térfogatváltozással járó fajlagos alakváltozási energiából kivonjuk a 17.2. egyenletet, a 17.3. miatt megkapjuk a
ut a torzióval járó fajlagos alakváltozási energiát. E műveletek eredménye:

(17.8)
Az egyenértékűnek tekintett egytengelyű húzásra számolható fajlagos torziós munka a fenti egyenlet szerint:

(17.9)
A két fajlagos torziós munkát (17.8. és 17.9. egyenleteket) egymással egyenlővé téve:
(17.10
)
Átrendezés után megkapjuk a torziós alakváltozási munkák egyenlőségén alapuló, Huber-Mises-Hencky-elmélet
szerinti egyenértékű feszültséget:
(17.11
)
A 16. fejezetben foglaltakhoz hasonlóan most is vizsgáljuk meg, hogy a hajlításnak és csavarásnak egyidejűleg
kitett tengelyeket hogyan kell méretezni. A tengely egy P pontjának környezetében a feszültségtenzor mátrixa
most is:

(17.12
)

A főfeszültségek számítása a 3.1. fejezetben foglaltak szerint ( σ 3 = 0!) ismét:
(17.13
)
(17.14
)
Az egyenértékű feszültség a 17.11. egyenlet alapján σ 3 = 0 miatt:
(17.15
)
A fenti két egyenletet összevonva megkapjuk az egyidejűleg hajlított és csavart rúd egy pontjában a HuberMises-Hencky-elmélet szerint számolható egyenértékű feszültséget:
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(17.16
)
A kapott eredmény a műszaki gyakorlatban jól bevált, a kísérletek is visszaigazolták.
A HMH- és Mohr-féle feszültségelméleteket összehasonlítva megállapítható, hogy a Mohr-elmélet
alkalmazásával nagyobb méreteket kapunk, legrosszabb esetben 14,1% az eltérés. Előfordul, hogy ez nem okoz
problémát, hiszen a nagyobb méretek nagyobb biztonságot eredményeznek, a szerkezet erősebb lesz. Azonban
tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben a HMH-elmélet alkalmazása is jó eredményre vezet, ez
anyagtakarékosabb megoldás, ami a mai piaci versenyben nem elhanyagolható szempont.

9. animáció: Tésztahíd törése, ahol látszik, hogy kicsavarodiki a terhelés alól.
17.1. PÉLDA
Ellenőrizze a 17.1. ábrán vázolt tartó átmérőjét a Huber-Mises-Hencky-féle feszültségelmélet szerint! (l=0,4 m,
F1=8 kN, F2=12 kN, M0=5 kNm, q=20 kN/m, T1=15 kNm, T2=35 kNm, σmeg=450 MPa)

17.1. ábra
A tartó keresztmetszetének másodrendű nyomatékai:

, és Ip=2Ix=4,084·106mm4.
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A tartó igénybevételi ábrái:

17.2. ábra
A tartó befogási keresztmetszetében ébred a legnagyobb hajlítónyomaték Mmax=9,4 kNm. Ezzel a tartóban
ébredő legnagyobb normális irányú, σ feszültség:

Ugyanott van a csavarásból származó legnagyobb csúsztató feszültség:

Az egyenértékű feszültség a HMH-elmélet (17.16.) szerint:

Az egyenértékű feszültség kisebb, mint a megengedett érték, ezért a tartó megfelelő.
17.2. PÉLDA
Ellenőrizze a 17.3. ábrán vázolt tartó átmérőjét a Huber-Mises-Hencky-féle feszültségelmélet szerint! (l=0,8 m,
F=20 kN, q1=10 kN/m, q2=16 kN/m, T1=20 kNm, T2=35 kNm, T3=15 kNm, σmeg=440 MPa)

17.3. ábra
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A tartó keresztmetszetének másodrendű nyomatékai:

, és Ip=2Ix=4,022·106mm4.
A tartó igénybevételi ábrái:

17.4. ábra
A tartónak két veszélyes keresztmetszete van, az egyik a T2 csavarónyomaték, a másik az F erő
támadáspontjában.
A T2 csavarónyomaték helyén ébredő hajlítónyomaték Mmax1=12,38 kNm, és itt a nagyobb csavarónyomaték a T
feszültség:
max1=20 kNm. Ezzel a tartóban ébredő normális irányú, σ

Ugyanitt a csavarásból származó legnagyobb csúsztató feszültség:

Az egyenértékű feszültség a HMH-elmélet (17.16.) szerint:

Az F erő helyén ébredő hajlítónyomaték Mmax2=18,34 kNm, és itt a nagyobb csavarónyomaték a T max2=15 kNm.
Ezzel a tartóban ébredő normális irányú, σ feszültség:

Ugyanitt a csavarásból származó legnagyobb csúsztató feszültség:
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Az egyenértékű feszültség a HMH-elmélet (17.16.) szerint:

Az egyenértékű feszültség az F erő támadáspontjában nagyobb, mint a megengedett érték, ezért a tartó nem
megfelelő.
17.3. FELADAT
Ellenőrizze a 17.5. ábrán vázolt tartó átmérőjét a Huber-Mises-Hencky-féle feszültségelmélet szerint! (l=1 m,
F1=10 kN, F2=15 kN, M0=12 kNm, q=18 kN/m, T1=15 kNm, T2=35 kNm, σmeg=500 MPa)

17.5. ábra
17.4. FELADAT
Ellenőrizze a 17.6. ábrán vázolt tartó átmérőjét a Huber-Mises-Hencky-féle feszültségelmélet szerint! (l=0,5 m,
F=8 kN, q=20 kN/m, M1=13 kNm, M2=7 kNm, T1=50 kNm, T2=35 kNm, T3=15 kNm, σmeg=400 MPa)

17.6. ábra
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18. fejezet - A szilárdságtan munkaés energiatételei. A Betti- és a
Castigliano-tétel.
A kéttámaszú tartóként modellezhető csapágyazott tengelyek rugalmas lehajlása, illetve adott
keresztmetszetének szögelfordulása számos szerkezeti elem működését, élettartamát befolyásolja. Például
fogaskerekeknél helytelen kapcsolódást, tömítéseknél és a tengely ágyazásánál használt csapágyaknál nem
megfelelő működést, ezáltal rövidebb élettartamot eredményez. A műszaki gyakorlatban a csapágyazott
tengelyek és más rúdszerkezetek rugalmas deformációjának meghatározására többek között a szilárdságtan
munka- és energiatételeit szokás alkalmazni.

1. A külső és belső erők munkája
Igénybevétel (terhelés) hatására a tartószerkezetek deformálódnak, megváltoztatják alakjukat. Az alakváltozást a
tartószerkezetre működő külső erők munkája (Wk) hozza létre. Rugalmas anyagi viselkedés feltételezése mellett
a munka a tartóban, mint egy rugóban, rugalmas alakváltozási energia (U) formájában tárolódik. A terhelés
megszűntével (tehermentesítés) a tartóban tárolt energia felszabadul, a tartó visszanyeri eredeti alakját.
Az energia megmaradás törvényének értelmében a külső erők munkája egyenlő a tartóban tárolt alakváltozási
energiával:
(18.1)
Az alakváltozási energia sűrűség vagy más néven a térfogategységben felhalmozódott (fajlagos) rugalmas
alakváltozási energia (u) a feszültség(i) tenzor (a test egy pontjában a feszültségi állapotot a
írja le) és az alakváltozási tenzor (a test egy pontjának környezetében az alakváltozást az
írja le) ismeretében az alábbi módon számítható (lásd korábbi fejezetek):

feszültség tenzor

alakváltozási tenzor

(18.2)
A korábbi fejezetek tanúsága szerint egy l hosszúságú, A keresztmetszetű prizmatikus rúd teljes térfogatában
felhalmozódott alakváltozási energia (U) húzó-nyomó igénybevétel esetén

(18.3)

nyíró igénybevétel esetén

(18.4)

hajlító igénybevétel esetén

(18.5)
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csavaró igénybevétel esetén pedig

(18.6)

ahol
F – a húzó/nyomó erő okozta normál igénybevételi függvényt,
Δl – a rúd hosszváltozását,
E – a rugalmassági modulust,
FT – a nyíró igénybevételi függvényt,
G – a csúsztató rugalmassági modulust,
M – a hajlító nyomatéki függvényt,
I – a keresztmetszet másodrendű nyomatékát,
T – a csavaró nyomatéki függvényt,
Ip – a keresztmetszet poláris másodrendű nyomatékát jelöli.
Összetett igénybevétel esetén a teljes alakváltozási energia ennek megfelelően

(18.7)

Megjegyezzük, hogy a nyíró igénybevétel munkája a hajlítás mellett mindig elhanyagolható, ezért az
alakváltozási energia számítása során a nyíró igénybevétel okozta alakváltozási energiát rendszerint
elhanyagoljuk. Feltételezésünk szerint a terhelések egyszerre hatnak a tartóra és fokozatosan növekedve érik el
teljes nagyságukat, miközben végig egyensúlyi erőrendszert alkotnak (statikus terhelés). Ilyen módon
keletkezik a saját munka, jellemzője az ½-es szorzó. Ugyanakkor gyakran szükséges az F erőrendszer munkáját
tőle független elmozdulás (alakváltozás) során meghatározni. Az ilyen munkát idegen munkának nevezzük. Az
idegen munka végzésekor az erők a tényleges nagyságukban hatnak, tehát az idegen munkát dinamikusan
számítjuk. (Elmarad az ½-es szorzó!) A számításoknál előfordulhat olyan elmozdulás, amely a valóságban nem
jön létre, csak elképzelt, lehetséges. Ez a virtuális elmozdulás, amely során végzett munka a virtuális munka. A
virtuális munka mindig külső idegen munka.
Következő lépésként vizsgáljuk meg a 18.1 ábrán látható lineárisan rugalmas, koncentrált erővel terhelt, l
hosszúságú, A keresztmetszetű prizmatikus rudat a tömegerők elhanyagolása mellett. Az első esetben az F 1
erőből álló 1-es erőrendszert működtetjük fokozatosan a rúdra (statikus terhelés). A terhelés hatására a rúd
hossza megváltozik. A hosszváltozás nagyságát (az erő támadáspontjának elmozdulását) jelöljük Δl1-el.
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18.1. ábra A saját és az idegen munka
Az 1-es erőrendszer a rúd alakváltozása során W1 nagyságú munkát (saját munka) végez.

(18.8)
Most vegyünk egy másik, F2 koncentrált erőből álló erőrendszert (2-es erőrendszer). Második esetként
működtessük az 1-es erőrendszerrel már megterhelt rúdra a 2-es erőrendszert is. Az 1-es erőrendszerhez
hasonlóan, a 2-es erőrendszer is munkát végez a saját maga által okozott - Δl2 hosszváltozással jellemezhető alakváltozás során. Jelöljük a 2-es erőrendszer ezen saját munkáját W2-vel. A szuperpozíció elve miatt az utólag
felvitt F2 erő éppen akkora megnyúlást okoz, mintha egyedül hatna. (A szuperpozíció elvének értelmében a
terhelő erők egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat!)

(18.9)
A 2-es erőrendszer működtetése közben azonban az 1-es erőrendszer is végez újabb munkát, mivel a 2-es
erőrendszer további alakváltozást idéz elő a rúdon. Más szóval az F 2 hatására az F1 támadáspontja is elmozdul
Δl2-vel, így az F1 erőnek az F2 erő által okozott alakváltozás során végzett idegen munkája
(18.10
)
A három munka összege:

(18.11
)

Az összes munka független az erőrendszerek működtetésének sorrendjétől, ezért az erők működési sorrendjét
felcserélve az összes munka nagysága ugyancsak Wk nagyságúra adódik. (Az alakváltoztató munka nem függ a
terhelőerők sorrendjétől.) Ennek értelmében az F2 erőnek az F1 erő által okozott alakváltozás során végzett
idegen munkája (W21) meg kell, hogy egyezzen az F1 erőnek az F2 erő által okozott alakváltozás során végzett
idegen munkájával (W12).
(18.12
)
A külső idegen munkák egyenlőségét kifejező 18.12-es összefüggést Betti-tételnek nevezzük. A tétel szerint
valamely egyensúlyi erőrendszer munkája egy másik egyensúlyi erőrendszer által okozott alakváltozás során
megegyezik a másik egyensúlyi erőrendszernek az első egyensúlyi erőrendszer által okozott alakváltozása során
végzett munkájával. A tétel tetszőleges (koncentrált erőket és koncentrált nyomatékokat (erőpárokat) tartalmazó)
erőrendszerek esetén is igaz.
Megjegyzés: A fenti feladatban szereplő F1 erő csak a befalazás helyén fellépő reakció erővel együtt alkot
egyensúlyi erőrendszert. A reakció erő az F1 aktív erővel szemben un. passzív erő, mert a reakció erő
támadáspontja nem mozdulhat el, így a reakció erő nem képes munkát végezni.
A 18.1 összefüggés szerint a külső erők munkáját a feszültségekből és alakváltozásokból is számíthattuk volna,
ugyanis a külső erők munkája egyenlő a szerkezetben felhalmozott alakváltozási energia nagyságával.
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(18.13
)
(18.14
)
ahol U1 és U2 az 1-es és a 2-es erőrendszerhez tartozó alakváltozási energiákat jelöli.
Az idegen munkáknak megfelelő alakváltozási energiák a következő alakban írhatók:
(18.15
)
ahol V a 18.1 ábrán látható rúd térfogatát jelöli. Ahogy a 18.15 egyenlet is mutatja, a Betti-tétel az alakváltozási
energiákra is érvényes.

2. A Betti-tétel és a Maxwell-féle felcserélhetőségi
tétel
A Betti-tétel (Enrico Betti olasz matematikus, 1823-1892) a külső idegen munkák egyenlőségét fejezi ki.
(18.16
)
Más szavakkal valamely egyensúlyi erőrendszer idegen munkája a másik egyensúlyi erőrendszer hatására
megegyezik a másik erőrendszernek az első hatására végzett idegen munkájával.
Rugalmas testek esetén a külső erők munkája a testben U alakváltozási energiaként halmozódik fel, így bármely
indexű munkát energiaként is felírhatjuk. Amennyiben a W 12 helyére írjuk az U12-t a Betti-tétel az alábbi
formában is felírható:
(18.17
)
vagy
(18.18
)
Egy konkrét esetben a két egyensúlyi erőrendszer (1-es és 2-es erőrendszer) igen összetett is lehet. Egyidejűleg
működhet például húzó/nyomó erő, hajlító nyomaték és csavaró nyomaték (1-es erőrendszer:F1(z);M1(z);T1(z) ;
2-es erőrendszer: F2(z);M2(z);T2(z)). Ne felejtsük el, hogy a gyakorlati alkalmazásokban a nyíró igénybevétel
okozta alakváltozási energiát, általában elhanyagoljuk. Ilyen összetett terhelés esetén az 1-es és 2-es erőrendszer
saját munkája az alábbi összefüggésekkel számítható:

(18.19
)

(18.20
)
Az 1-es erőrendszernek a 2-es erőrendszer hatására végzett idegen munkája (a 18.1 összefüggés értelmében a
W12=U12 és a W21=U21 összefüggések is érvényesek) pedig
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(18.21
)
Terheljük a 18.2 ábrán látható tartót F1 erővel, majd ezután F2 erővel. Az egyszerűség kedvéért legyenek az erők
és az elmozdulások is függőlegesek. Az F2 hatására az F1 erő alatt y12 lehajlás keletkezik, ezért az F1 erő idegen
munkája
(18.22
)
Megcserélve a terhelő erők sorrendjét adódik, hogy
(18.23
)
A rúd két különböző keresztmetszetének függőleges irányú elmozdulását (lehajlás) jelölő y12 és y21 változó
esetén az első index a helyet, a második index az okot (1-es vagy 2-es erőrendszer) jelöli. Más szóval az y12
lehajlás a rúd 1-es keresztmetszetének F2 erő (2-es erő) hatására bekövetkező függőleges elmozdulását jelöli.
Hasonlóan, az y21 lehajlás a rúd 2-es keresztmetszetének F1 erő (1-es erő) hatására bekövetkező függőleges
elmozdulását jelöli.

18.2. ábra Két különböző erőrendszerrel (1-es és 2-es) terhelt rúdszerkezet
A Betti-tétel értelmében W12=W21, tehát
(18.24
)
Mivel W12=U12 ezért a 18.24 egyenlet az alábbi alakban is felírható:
(18.25
)
Ebből y21-et (azaz a rúd 2-es keresztmetszetének az 1-es eredeti erőrendszer hatására bekövetkező függőleges
elmozdulását) kifejezve:
(18.26
)
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Amennyiben az F2 erőt egységnyi nagyságúnak választjuk, a keresett elmozdulás meghatározására használható
összefüggés egyszerűsödik. Egységnyi F2 erő esetén a keresett y21 elmozdulás ugyanis az y21=U12 egyenletből
határozható meg.
A Betti-tételt leggyakrabban egyensúlyi erőrendszerrel terhelt rúdszerkezetek valamely keresztmetszetének
adott irányú elmozdulásának (f) vagy adott tengely körüli szögelfordulásának (φ) meghatározására használjuk.
A tétel alkalmazása során a rúdszerkezetet terhelő eredeti erőrendszert tekintjük 1-es erőrendszernek. A másik,
2-es jelzésű erőrendszert úgy vesszük fel, hogy idegen munkáját a keresett elmozduláson vagy szögelforduláson
végezze. Ha a keresztmetszet adott irányú elmozdulásának meghatározása a célunk, akkor első lépésként a
tartóról eltávolítjuk az eredeti (1-es jelzésű) erőrendszert, majd a vizsgált keresztmetszet helyén a keresett
elmozdulás irányában egy egységnyi erőt működtetünk (F 2=1). Következő lépésként meghatározzuk az 1-es
(eredeti erőrendszer) és a 2-es erőrendszerhez tartozó igénybevételi függvényeket, majd ezek és a 18.21
egyenlet segítségével kiszámítjuk az U12 alakváltozási energiát. A 18.21 egyenletben szereplő integrál
kiszámításához általában a tartót részekre kell osztanunk, mivel az 1-es és 2-es jelzésű igénybevételi függvények
szorzata által adódó új függvény rendszerint különböző szakaszokból tevődik össze. Az U 12 alakváltozási
energia ismeretében a keresett elmozdulás (f=y21) a 18.26 egyenletből már könnyen meghatározható. A számítás
eredményeként kapott pozitív előjelű elmozdulás annyit jelent, hogy az elmozdulás a felvett F 2 erő irányába
mutat. A keresztmetszet adott irányú szögelfordulásának meghatározásánál a számítás menete nagyon hasonló
az előzőekben elmondottakhoz. Az egyetlen különbség, hogy az eredeti erőrendszer eltávolítását követően a
vizsgált keresztmetszet helyén nem egy egységnyi erőt, hanem a keresett szögelfordulás tengelye körül egy
egységnyi erőpárt működtetünk (M2=1). Adott keresztmetszet szögelfordulásának számítása esetén a 18.26
egyenlet az alábbi alakban írható:
(18.27
)
ahol φ21 a rúd 2-es keresztmetszetének 1-es eredeti erőrendszer hatására bekövetkező radiánban kifejezett
szögelfordulását jelöli. A számított szögelfordulás előjelének értelmezése megegyezik az elmozdulás
számításánál leírtakkal.
A Maxwell-féle felcserélhetőségi tétel (James Clerk Maxwell skót matematikus és fizikus, 1831-1879) egyik
lehetséges megfogalmazása értelmében az erőhatás helye és az alakváltozás helye felcserélhető. Más
megfogalmazásban a tétel a külső elmozdulások felcserélhetőségét mondja ki.
A felcserélhetőségi tétel a Betti-tételből következik speciális erőrendszerek esetén. Az egyszerűség és a
leggyakrabban előforduló feladatok bemutatása kedvéért a felcserélhetőségi tétel alkalmazását rudak
lehajlásának számítására mutatjuk be. Vizsgáljuk meg a 18.2 ábrán látható kéttámaszú tartót egységnyi
nagyságú F1 és F2 terhelő erő (F1=F2=1) mellett. Először csak az 1-es, majd csak a 2-es erőt működtetjük a
tartóra. Az erők hatására bekövetkező lehajlások (függőleges elmozdulások) jelölésére használjuk a Betti-tétel
tárgyalásánál bevezetett jelölést. Az 1-es erőrendszer hatására a 2-es keresztmetszet mozduljon el y21-el.
Hasonlóan, a 2-es erőrendszer hatására az 1-es keresztmetszet mozduljon el y12-vel. A Betti-tétel értelmében
W12=W21, azaz érvényes a 18.24 egyenlet. A 18.24 egyenlet az egységnyi erők miatt a következő alakban írható:
(18.28
)
vagy
(18.29
)
A 18.29 egyenletet Maxwell-féle felcserélhetőségi tételnek nevezzük. A tétel értelmében, amikor mindkét
elmozdulásra (y12 és y21) szükségünk van, elég csak az egyiket kiszámolnunk.

3. A Castigliano-tétel
Vizsgáljuk meg a 18.3 ábrán látható rugalmas testet. Tegyük fel, hogy a test megtámasztása statikailag
határozott, azaz mind a reakció erőrendszer, mind az alakváltozási energia kifejezhető az aktív erőrendszer
függvényeként. Helyezzünk fokozatosan egy koncentrált erőkből és erőpárokból álló erőrendszert a testre. A
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koncentrált erőket és erőpárokat jelöljük F-el, illetve M-el. Az egyensúlyi erőrendszer hatására a test pontjai
elmozdulnak, a test alakja megváltozik. Az F1 erő vektor támadáspontjának elmozdulását (elmozdulás vektor)
jelöljük e1-el. Az elmozdulás vektor erő vektorra eső merőleges vetületét (erőre vetített elmozdulás vagy az
elmozdulás vektor erő irányú összetevője) jelöljük f1 -el. Az i-edik koncentrált erőnél használt jelölések, ennek
megfelelően, ei és fi . Hasonlóan, a j-edik erőpár támadáspontja környezetének szögelfordulása a koncentrált
nyomaték vektorára vetítve legyen φ j.

18.3. ábra Egyensúlyi erőrendszerrel terhelt tetszőleges alakú rugalmas test
Az i-edik koncentrált erő munkája
(18.30
)
Hasonlóan, a j-edik erőpár munkája
(18.31
)
Ennek megfelelően, az erőrendszer által végzett teljes külső munka:

(18.32
)
ahol n és m az aktív koncentrált erők és erőpárok számát jelöli.
Az FA és FB reakcióerők munkát nem végeznek, mert támadáspontjuk nem mozdul el (passzív erők).
Változtassuk meg az i-edik erő nagyságát dFi-vel, a többi erő és erőpár maradjon változatlan.
A külső erők által végzett munka megváltozása ekkor:
(18.33
)
Most fordítsuk meg a terhelés sorrendjét. Tegyük először a tartóra a dF i erőt, és csak ezután a többit. Ekkor az
elemi külső munka (dWk) a dFi erő saját munkájából (dfi elmozduláson végzett munka), valamint az erőrendszer
hatására végzett idegen munkából (fidFi) áll. A dFi erő saját munkája másodrendűen kicsiny mennyiség, ezért az
elemi külső munka jó közelítéssel a dFi erő erőrendszer hatására végzett idegen munkájával egyenlő.
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(18.34
)

A 18.33 és 18.34 egyenletek bal oldala megegyezik, ezért a jobb oldalaknak is meg kell egyeznie. Ez utóbbi
feltétel az alábbi alakban írható fel:
(18.35
)
A 18.35 egyenletet Castigliano-tételnek nevezzük. A tétel értemében, a testet terhelő erőrendszer által végzett
teljes külső munka valamely aktív koncentrált erő szerinti parciális deriváltja megadja az erő támadáspontjának
erő irányú elmozdulását.
Hasonló levezetést követően, a Castigliano-tétel az alábbi alakban is felírató:
(18.36
)
A 18.36 egyenlet szerint, testet terhelő erőrendszer által végzett teljes külső munka valamely aktív koncentrált
erőpár szerinti parciális deriváltja megadja a koncentrált nyomaték vektor támadáspontja környezetének
(keresztmetszet) radiánban kifejezett szögelfordulását.
Rugalmas testek esetén Wk=U, ezért a külső munka helyére a belső alakváltozási energia (vagy más néven
rugalmas energia) is írható:
(18.37
)
és
(18.38
)
A Castigliano-tétel tehát kimondja, hogy a rugalmas test teljes alakváltozási energiájának valamely aktív
koncentrált erő szerinti parciális deriváltja az erő támadáspontjának erő irányú elmozdulását adja. Illetve
valamely koncentrált nyomaték vektor támadáspontja környezetének (keresztmetszet) radiánban kifejezett
szögelfordulása az erőpár vektora körül egyenlő a teljes alakváltozási energia koncentrált erőpár szerinti
parciális deriváltjával.
A Castigliano-tétel csak statikailag határozott szerkezetekre érvényes, ahol a reakció erőrendszer/alakváltozási
energia kifejezhető az aktív erőrendszer függvényeként.
Hajlított tartónál a teljes alakváltozási energia
(18.39
)
ezért
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(18.40
)
és
(18.41
)
ahol l a tartó teljes hosszát jelöli.
A Castigliano-tétel alkalmazása során az igénybevételi függvényeket, valamint ebből adódóan a teljes
alakváltozási energiát, fel kell írni analitikusan a rugalmas test vizsgált pontjában működő koncentrált erő
(elmozdulás számítás) vagy erőpár (szögelfordulás számítás) függvényében. Mivel az alakváltozási energia
kifejezésében nem szerepelhetnek a reakciók, ezért azokat az egyensúlyi egyenletek segítségével ki kell fejezni
az aktív erők függvényeként. Amennyiben a vizsgált pontban, a keresett elmozdulás irányába nem hat
koncentrált erő, úgy fel kell vennünk egy zérus nagyságú erőből (F=0) álló második erőrendszert annak
érdekében, hogy a számítási képletekben jelentkező F szerinti parciális deriválást el tudjuk végezni.
Természetesen a valóságos reakciókat ez nem változtatja meg, hiszen F=0. Ez a logika természetesen a
szögelfordulások számításánál is használható. A második erőrendszer előjele a felhasználó által feltételezett
elmozdulás vagy elfordulás előjelét foglalja magában. Ha feltevésünk helyes volt, azt a pozitív eredmény
igazolja vissza. Ha a rúdhoz eleve valamilyen koordináta rendszert rendeltünk, akkor célszerű a második
erőrendszerben felvett erő(ke)t a pozitív koordináta tengelyekkel azonos értelműre választani, így közvetlenül
előjelhelyes eredményeket kapunk az adott vonatkoztatási rendszerben. A nyomatéko(ka)t az előző koordináta
síkra merőleges pozitív tengelyhez célszerű rögzíteni, pl. az óramutató járásával ellentétesen.
18.1. Példa
Határozzuk meg a 18.1.1 ábrán látható kéttámaszú tartó z=1/2-nél lévő keresztmetszetének függőleges
elmozdulását (lehajlását). A tartó keresztmetszete a rúd hossza mentén állandó. A feladat megoldásához
használjuk a Betti-tételt.
A tartó igénybevétele nyírás és hajlítás. Mint általában, a nyíró igénybevétel okozta alakváltozási energiát most
is elhanyagoljuk a hajlításból származó energia mellett. Az 1-es (eredeti) erőrendszerhez tartozó
hajlítónyomatéki függvényt jelöljük M1-el (lásd 18.1.1 ábra). A reakció erők meghatározása a szimmetria miatt
nagyon egyszerű: FA=FB=F1. A hajlító nyomatéki ábra szimmetrikus, ezért elegendő a tartó felére felírni a hajlító
igénybevételi függvényt.
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18.1.1. ábra Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó
Az igénybevételi függvény felírása során a tartó vizsgált részét két részre osztjuk. Az igénybevételi függvényt a
két részre külön-külön írjuk fel.
I. rész: 0≤z≤a
M1(z)=-F1z
II. rész: a≤z≤l/2=a+b
M1(z)=-F1z+F1(z-a)=-F1a
Második lépésként a tartóról eltávolítjuk a külső (1-es) erőrendszert, majd a vizsgált keresztmetszetnél
felveszünk egy F2 koncentrált erőt a lehajlás irányába. Az F2 erőt és a hozzá tartozó reakció erőket tekintjük a
továbbiakban 2-es erőrendszernek. Ezt követően a 2-es erőrendszerhez tartozó hajlító nyomatéki függvényeket
is felírjuk (lásd 18.1.2 ábra). A reakció erők meghatározásához ebben az esetben sincs szükség egyensúlyi
egyenletekre (FA=FB=F2/2). A 2-es erőrendszer esetén az igénybevételi függvény a tartó mindkét részére
ugyanazzal a függvénnyel írató fel.

18.1.2. ábra A 2-es erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó

I. és II. rész:.

A szimmetria miatt az idegen U12 alakváltozási energia számítása során elegendő az integrálást csak a tartó
felére elvégezni, majd az eredményt kettővel megszorozni. Az alakváltozási energia kifejezésében szereplő
integrál kiszámításához a tartót felét két részre bontjuk, mert az M1M2 szorzat által adódó új függvény két
különböző szakaszból tevődik össze. Mivel a tartó teljes hossza menten az IE szorzat állandó, emiatt kiemelhető
az integrál jel elé. A keresztmetszet másodrendű nyomatékát (I) a hajlítás tengelyére kell meghatározni, ami
jelen esetben az x-tengely. Most legyen az egyszerűség kedvéért I=Ix, és a tartó hajlító merevsége IE=IxE.
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A Betti-tétel értelmében a keresett lehajlás nagysága:

18.2. Példa
Határozzuk meg a 18.2.1 ábrán látható koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartó z=a helyen lévő
keresztmetszetének szögelfordulását. A tartó keresztmetszete a rúd hossza mentén állandó. A feladat
megoldásához használjuk a Betti-tételt.
A tartó igénybevétele nyírás és hajlítás. Mint általában, a nyíró igénybevétel okozta alakváltozási energiát most
is elhanyagoljuk a hajlításból származó energia mellett. Az 1-es (eredeti) erőrendszerhez tartozó hajlító
nyomatéki függvényt jelöljük M1-el (lásd 18.2.1 ábra). A reakció erők meghatározásához írjunk fel a nyomaték
tételt (∑M=0) az „A” megtámasztási pontra. Az FB reakció erő értelmére feltételezéssel élünk. Jelen esetben
feltételezzük, hogy függőlegesen felfelé mutató értelmű. A keresett reakcióerő függőleges irányát a görgős
támasz határozza meg, hiszen vízszintes erőt nem visz át.
∑MA=0=-F1a+FBl
Ebből:

Az FA reakció erő meghatározásához használjuk a vektortételt (∑F=0). Az FA reakció erőt is függőlegesen felfelé
mutatónak tételezzük fel.
∑FY=0=FA-F1+FB
Ebből:
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18.2.1. ábra Koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartó
A hajlító nyomatéki függvény felírása során a tartót két részre osztjuk. Az igénybevételi függvényt a két részre
külön-külön írjuk fel.
I. rész: 0≤z≤a

II. rész: a≤z≤l

Következő lépésként a tartóról eltávolítjuk az eredeti (1-es) erőrendszert, majd a vizsgált keresztmetszetnél
felveszünk egy M2 erőpárt a feltételezett szögelfordulás irányába. Az M2 erőpárt és a hozzá tartozó reakció
erőket tekintjük a továbbiakban 2-es erőrendszernek. Ezt követően a 2-es erőrendszerhez tartozó hajlító
nyomatéki függvényeket is felírjuk (lásd 18.2.1 ábra). A 2-es erőrendszer esetén a reakció erők meghatározása
szintén az egyensúlyi egyenletek alapján történik. Az M2 erőpárral egy másik erőpár tarthat egyensúlyt, ezért az
FA reakció erőt felfele, az FB reakció erőt lefele mutatónak tételezzük fel.
∑MA=0=M2-FBl
Ebből:

∑Fy=0=FA-FB
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Ebből:

A 2-es erőrendszer esetén a hajlító nyomatéki függvények alakja a következő:
I. rész: 0≤z≤a

II. rész: a≤z≤1

Az U12 idegen alakváltozási energia kifejezésében szereplő integrál kiszámításához a tartót két részre bontjuk,
mert az M1M2 szorzat által adódó új függvény két különböző szakaszból tevődik össze. Mivel a tartó teljes
hossza menten az IE szorzat állandó, emiatt kiemelhető az integrál jel elé. A keresztmetszet másodrendű
nyomatékát (I) a hajlítás tengelyére kell meghatározni, ami jelen esetben az x-tengely. Most legyen az
egyszerűség kedvéért I=Ix, és a tartó hajlító merevsége IE=IxE.

A fenti kifejezés kiértékelését követően azt kapjuk, hogy

A Betti-tétel értelmében a keresett szögelfordulás nagysága

Mint látható a keresett szögelfordulás értéke nem nulla, amiből az következik, hogy a tartó lehajlása nem az z=a
helyen a legnagyobb. A legnagyobb függőleges elmozdulás nem az erő alatt lesz, hanem ott, ahol a tartó vizsgált
keresztmetszetének elfordulása zérus. Ez a keresztmetszet az F1 erő és a B támasz közé esik.
18.3. Példa
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Oldjuk meg a 18.1. példát a Castigliano-tétel felhasználásával.
A vizsgált kéttámaszú tartót a 18.3.1 ábra szemlélteti. A tartó közepén, ahol a keresztmetszet függőleges
elmozdulása (lehajlása) a kérdés, nem hat koncentrált erő a keresett elmozdulás irányában. Első lépésként, ezért
fel kell vennünk a tartó közepén egy zérus nagyságú erőt ( F0=0) annak érdekében, hogy a Castigliano-tétel
alkalmazása során jelentkező, keresett elmozdulás irányába mutató koncentrált erő szerinti parciális deriválást el
tudjuk végezni. A tartó igénybevétele nyírás és hajlítás. Mint általában, a nyíró igénybevétel okozta
alakváltozási energiát elhanyagoljuk a hajlításból származó energia mellett.
A reakció erők meghatározásához írjunk fel a nyomaték tételt (∑M=0) az „A” megtámasztási pontra. Az
FB reakció erő feltételezett értelme legyen felfele mutató.
∑MA=0=-F1a-F0(a+b)-F1(a+2b)+FB2(a+b)
Ebből:
0=-F1a-F0(a+b)-F1(a+b)-F1b+2FB(a+b)
0=-F1(a+b)-F0(a+b)-F1(a+b)+2FB(a+b)
0=-2F1(a+b)-F0(a+b)+2FB(a+b)
0=-2F1-F0+2FB
Átrendezve az egyenletet

Kihasználva a szimmetriát adódik, hogy

18.3.1. ábra Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó
A Castigliano-tétel értelmében a keresett f elmozdulást az
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összefüggéssel tudjuk meghatározni. Ehhez, elő kell állítanunk a hajlító nyomatéki függvényt, és el kell, hogy
végezzük az összefüggésben szereplő parciális deriválást.
A hajlító nyomatéki függvény felírásánál a kifejezésben nem szerepelhetnek a reakcióerők, ezért azokat az
egyensúlyi egyenletek segítségével ki kell fejezni az aktív erők függvényeként. A szimmetria miatt az
igénybevételi függvényeket csak a tartó felére írjuk fel. A tartó vizsgált részét a 18.3.1 ábra szerint két részre
osztjuk.
I. rész: 0≤z≤a

Mielőtt áttérnénk a tartó II. részére előállítjuk az M(z) függvény F0 szerinti parciális deriváltját és
meghatározzuk a keresett lehajlás I. rész igénybevételi függvényéből számítható részét (f I).

Mint látható az fI számítása során figyelembe vettük, hogy az általunk felvett F0 erő valójában zérus nagyságú.
A II. részre vonatkozóan is elvégezzük a fenti műveleteket.
II. rész: a≤z≤a+b
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A keresett f elmozdulás a szimmetria miatti 2-es szorzót is figyelembe véve:

A lehajlás értéke megegyezik a Betti-tétellel kapott lehajlás értékével (lásd 18.1 példa).
18.4. Példa
Oldjuk meg a 18.2. példát a Castigliano-tétel felhasználásával.
A vizsgált kéttámaszú tartót a 18.4.1 ábra szemlélteti. A tartó z=a keresztmetszeténél, ahol a keresztmetszet
szögelfordulása a kérdés, nem hat erőpár a keresett szögelfordulás irányában. Első lépésként, ezért fel kell
vennünk ezen a helyen egy zérus nagyságú erőpárt (M 0=0) annak érdekében, hogy a Castigliano-tétel
alkalmazása során jelentkező, keresett szögelfordulás irányába forgató erőpár szerinti parciális deriválást el
tudjuk végezni. A tartó igénybevétele nyírás és hajlítás. Mint általában, a nyíró igénybevétel okozta
alakváltozási energiát elhanyagoljuk a hajlításból származó energia mellett.
A reakció erők meghatározásához írjunk fel a nyomaték tételt (∑M=0) az „A” megtámasztási pontra. Az
FB reakció erő feltételezett iránya legyen felfele mutató.
∑Ma=0=-F1a+M0+FBl
Ebből:

Az FA reakció erő meghatározásához használjuk a vektortételt (∑M=0). Az FA reakció erőt is függőlegesen
felfelé mutatónak tételezzük fel.
∑Fy=0=FA-F1+FB
Ebből:
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18.4.1. ábra Koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartó
A Castigliano-tétel értelmében a keresett φ szögelfordulás a

összefüggéssel tudjuk meghatározni. Ehhez, elő kell állítanunk a hajlító nyomatéki függvényt, és el kell, hogy
végezzük az összefüggésben szereplő parciális deriválást.
A hajlító nyomatéki függvény felírásánál a kifejezésben nem szerepelhetnek a reakciók, ezért azokat az
egyensúlyi egyenletek segítségével ki kell fejezni az aktív erők függvényeként. A tartót az igénybevételi
függvények felírásához két részre osztjuk.
I. rész: 0≤z≤a

Mielőtt áttérnénk a tartó II. részére előállítjuk az M(z) függvény M0 szerinti parciális deriváltját és
meghatározzuk a keresett szögelfordulás I. rész igénybevételi függvényéből számítható részét (φ I).
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Mint látható a φI számítása során figyelembe vettük, hogy az általunk felvett M 0 erőpár valójában zérus
nagyságú.
A II. részre vonatkozóan is elvégezzük a fenti műveleteket.
II. rész: a≤z≤1

A számítás rövidítése érdekében a φII kifejezésében szereplő M0-s tagokat zérus értékük miatt most nem írjuk
fel.

A keresett φ szögelfordulás:
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A szögelfordulás értéke megegyezik a Betti-tétellel kapott szögelfordulás értékével (lásd 18.2 példa). Mint
látható a keresett szögelfordulás értéke nem nulla, amiből az következik, hogy a tartó lehajlása nem az z=a
helyen a legnagyobb. A legnagyobb függőleges elmozdulás nem az erő alatt lesz, hanem ott, ahol a tartó vizsgált
keresztmetszetének elfordulása zérus. Ez a keresztmetszet az F1 erő és a B támasz közé esik.
18.5. Példa
Mekkora F2 erő esetén lesz a 18.5.1 ábrán látható befogott tartó szabad végének y-irányú elmozdulása zérus
nagyságú? A tartó keresztmetszete a rúd hossza mentén állandó. A feladat megoldásához használjuk a
Castigliano-tételt.

18.5.1. ábra Koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó
A tartó igénybevétele nyírás és hajlítás. Mint általában, a nyíró igénybevétel okozta alakváltozási energiát
elhanyagoljuk a hajlításból származó energia mellett.
A Castigliano-tétel értelmében a befogott tartó szabad végének y-irányú elmozdulása az

összefüggéssel határozható meg. Ehhez, elő kell állítanunk a hajlító nyomatéki függvényt, és el kell, hogy
végezzük az összefüggésben szereplő parciális deriválást.
Az igénybevételi függvények felírásához a tartót két részre osztjuk.
I. rész: 0≤z≤l/2
M(z)=-F2·z
Mielőtt áttérnénk a tartó II. részére előállítjuk az M(z) függvény F2 szerinti parciális deriváltját.

A II. részre vonatkozóan is elvégezzük a fenti műveleteket.
II. rész: l/2≤z≤l
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A tartó szabad végének y-irányú elmozdulása:

A célunk az, hogy a lehajlás nagysága zérus legyen. Ennek érdekében a számított f lehajlást egyenlővé kell tenni
zérussal.

Ebből a kérdéses F2 erő már könnyen kifejezhető.
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19. fejezet - Rúdszerkezetek
alakváltozásának számítása a
rugalmas szál differenciál
egyenletével, valamint
járulékképletek alkalmazásával
1. Rugalmas szál (vonal) differenciálegyenlete
A prizmatikus rudak egyenes hajlításánál elmondottaknak megfelelően, a hajlított tartóban keletkező M hajlító
nyomaték függvény és a rugalmas vonal görbülete (1 / ρ) között az alábbi összefüggés áll fenn.

(19.1)
A tartó semleges vagy rugalmas szála/vonala a keresztmetszetek súlypontjait összekötő súlypontvonal, melynek
hossza a rúd alakváltozása során nem változik. ρ a rúd meggörbült rugalmas szálának görbületi sugarát, M a
hajlító nyomaték függvényét, I a keresztmetszet hajlítás tengelyére számított másodrendű nyomatékát, E pedig a
rúd anyagának rugalmassági modulusát jelöli.
Az analitikus geometriában akkor tekintjük a ρ értékét pozitívnak, ha a görbén balról jobbra haladva (z irány) a
görbületi középpont balra esik. A mechanikában általánosan használt előjelszabály értelmében a vizsgált
keresztmetszettől balra eső pozitívnak tekintett (óramutató járásával ellentétesen forgató) M hajlító nyomaték
hatására ρ negatív, ezért előjelet váltunk.

(19.2)
Az analitikus geometria szerint a görbületi sugár és a rúd z hossztengelyére merőleges y lehajlása között
érvényes az alábbi összefüggés.

(19.3)

A 19.3 egyenletben szereplő y" és y' a rúd y lehajlásának z szerinti második illetve első deriváltját jelöli (19.1.
ábra).
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19.1. ábra Hajlított rúd középvonalának eredeti és deformált alakja (A deformált alakot a deformációk erősen
felnagyításával szokás ábrázolni.)
Figyelem: A 19.1. ábrán a tengely középvonalának alakváltozását - a szokásoknak megfelelően - erősen
felnagyított formában ábrázoltuk. Az elemi szilárdságtan keretein belül ugyanakkor mindig azzal a
feltételezéssel élünk, hogy a kialakuló alakváltozások kicsik.
A 19.2 és 19.3 egyenlet együtt adja a rugalmas szál alakváltozásának differenciálegyenletét. Ha feltételezzük,
hogy
kis érték (kis alakváltozások esete), ahol φ a lehajlás szöge/keresztmetszet szögelfordulása,
y'2 még kisebb (y'2≈0), így jó közelítéssel:

(19.4)
azaz

(19.5)
A 19.5 egyenletet a rugalmas/semleges szál differenciálegyenletének nevezzük, melyben M(z) a vizsgált tartó
hajlító nyomaték függvényét jelöli. A rugalmas szál deformált alakját az y(z) függvény definiálja. Az y(z)
függvény megmutatja, hogy a rúd z koordinátájú keresztmetszetének súlypontja mennyit mozdul el y irányban.
A tartó adott keresztmetszetének φ(z) szögelfordulás függvénye a semleges szál y(z) deformált alakjának
ismeretében a

(19.6)
összefüggéssel határozható meg, mivel a keresztmetszet síkja merőleges marad a rugalmas szálra. A 19.6
egyenlet jobb oldalán álló tgφ (rugalmas szál deformált alakjához húzott érintő iránytangense) kis φ szögek
esetén jó közelítéssel magával a radiánban kifejezett φ szögértékkel azonos. Tehát kis φ szögek esetén a
rugalmas szál deformált alakjának hossza és annak z tengelyre eső merőleges vetülete közötti különbség
elhanyagolhatóan kicsi.
A 19.5 differenciálegyenlet a változók szétválasztásának módszerével oldható meg. Az egyenlet átrendezését
követően írhatjuk, hogy
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(19.7)
A differenciálok egyenlőségéből következik, hogy a bal oldal y szerinti és a jobb oldal z szerinti integrálja csak
egy C1 állandóban különbözhet egymástól.

(19.8)
Egy újabb integrálást követően végül is eljuthatunk a 19.5 differenciálegyenlet általános megoldásáig.

(19.9)
A 19.9 általános megoldásban szereplő C1, C2 integrálási állandók értékét a tartó megtámasztási módjának
ismeretében felírható peremfeltételekből tudjuk meghatározni. A 19.1 ábrán látható tartó esetén a
peremfeltételek a következők:
(19.10
)
és
(19.11
)
A 19.10 és 19.11 egyenletek értelmében a rugalmas vonal z=0 és z=l helyen vett y irányú elmozdulása a csuklós
megtámasztás miatt zérus.
Amennyiben a hajlító nyomaték függvény egyetlen analitikus függvénnyel megadható a tartó teljes hossza
mentén, úgy a 19.5 differenciálegyenlet kétszeres integrálásával a rugalmas vonal meggörbült alakjának
egyenlete egyszerűen meghatározható. Ha viszont az M(z) szakaszosan analitikus függvény, akkor a
szakaszonként előállított integrálokat egymáshoz kell illeszteni, ugyanis a rugalmas vonal az alakváltozás során
folytonos marad, és törés sem keletkezik benne. Ennek értelmében a peremfeltételeket un. illesztési feltételekkel
kell kiegészíteni.

2. Járulékképletek
Az állandó keresztmetszetű, lineárisan rugalmas viselkedő hajlított tartók keresztmetszeteinek egyszerűbb
terhelési esetekhez tartozó elmozdulását és szögelfordulását megadó összefüggéseket a szilárdságtanban
járulékképleteknek nevezzük. A leggyakrabban használt járulékképleteket - a teljesség igénye nélkül – a 19.1
táblázat tartalmazza. Az elmozdulás és a szögelfordulás a táblázatban szereplő valamennyi esetben lineáris
függvénye a terhelésnek (kétszer akkora terhelés kétszer akkora alakváltozást idéz elő), ezért a hajlított tartók
összetett terhelése esetén kialakuló elmozdulások/szögelfordulások számításánál alkalmazhatjuk a szuperpozíció
elvét. Az elv értelmében minden egyes terhelés akkora alakváltozást (elmozdulás/szögelfordulás) idéz elő,
mintha egyedül hatna a tartóra. Ennek megfelelően a tartó teljes alakváltozását az egyes terhelések okozta
alakváltozások eredőjeként kaphatjuk meg. Más szavakkal, a járulékképletek alkalmazása során a vizsgált
összetett terhelésű tartót egyszerű terhelésű tartókra (lásd járulékképletek) bontjuk szét és a tartó alakváltozását
ezen tartók alakváltozásainak összegeként állítjuk elő.
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19.1. táblázat. Egyszerű terhelésű hajlított tartók alakváltozása (járulékképletek)
19.1. Példa
Határozzuk meg a 19.1.1 ábrán látható koncentrált erővel terhelt befogott tartó deformált alakját
(keresztmetszetek függőleges irányú elmozdulását és x-tengely körüli szögelfordulását). A rúd keresztmetszete a
hossztengely mentén állandó.
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19.1.1. ábra Koncentrált erővel terhelt befogott tartó
Első lépésként írjuk fel a hajlító nyomatéki függvényt. Ehhez szükségünk van a befogás helyén ébredő reakció
erőrendszer ismeretére, amennyiben az igénybevételt, a 19.1.1 ábrán látható esetben, a vizsgált keresztmetszettől
balra eső erőrendszerből számítjuk. (Megjegyzés: A tartó x-y síkra történő tükrözésével, majd a koordináta
rendszer origójának tartó szabad végére történő áthelyezésével a hajlító nyomatéki függvény a reakció
erőrendszer ismerete nélkül is felírható.)
A reakció erőrendszert az egyensúlyi egyenletekből határozzuk meg.
∑M"A"=0=MA-F1
∑Fy=0=FA-F
Ezekből:
MA=1F
FA=F
A hajlító nyomatéki függvény:
M(z)=MA-zFA=1F-zF=F(l-z).
Írjuk fel a rugalmas szál differenciálegyenletét.

Integráljuk kétszer az egyenlet mindkét oldalát.
Első integrálás:

Második integrálás:
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A C1 és C2 integrálási állandók értékei a peremfeltételekből határozhatók meg.

I. peremfeltétel: z=0 helyen

, azaz a befogás helyén lévő keresztmetszet nem fordulhat el.

Ebből:

II. peremfeltétel: z=0 helyen y=0, azaz a befogás helyén lévő keresztmetszet y-irányú elmozdulása zérus.
Ebből:
y(z=0)=0=C2.
Ennek megfelelően a tartó deformált alakját (tetszőleges z helyen lévő keresztmetszet elmozdulását) leíró
függvény:

A tartó tetszőleges z helyén lévő keresztmetszetének szögelfordulását pedig az alábbi összefüggésből
határozhatjuk meg:

A legnagyobb lehajlás és szögelfordulás a z=1 helyen lévő keresztmetszetnél jelentkezik.

A feladat megoldása során kapott eredményeket járulékképleteknek is szokás nevezni.
19.2. Példa
Határozzuk meg a 19.2.1 ábrán látható koncentrált nyomatékkal (erőpárral) terhelt befogott tartó deformált
alakját (keresztmetszetek függőleges irányú elmozdulását és x-tengely körüli szögelfordulását). A rúd
keresztmetszete a hossztengely mentén állandó.
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19.2.1. ábra Koncentrált nyomatékkal (erőpárral) terhelt befogott tartó
Első lépésként írjuk fel a hajlító nyomatéki függvényt. Ehhez szükségünk van a befogás helyén ébredő reakció
erőrendszer ismeretére, amennyiben az igénybevételt, a 19.1.1 ábrán látható esetben, a vizsgált keresztmetszettől
balra eső erőrendszerből számítjuk. (Megjegyzés: A tartó x-y síkra történő tükrözésével a hajlító nyomatéki
függvény a reakció erőrendszer ismerete nélkül is felírható.)
A reakció erőrendszert a nyomaték tételből (∑M=0) határozzuk meg.
∑M"A"=0=MA-M0
Ebből:
MA=M0.
A reakció erőrendszer jelen esetben egyetlen MA erőpárból áll.
A hajlító nyomatéki függvény:
M(z)=MA=M0.
Írjuk fel a rugalmas szál differenciálegyenletét, majd integráljuk kétszer egymás után.

A C1 és C2 integrálási állandók értékei a peremfeltételekből határozhatók meg.

I. peremfeltétel: z=0 helyen

, azaz a befogás helyén lévő keresztmetszet nem fordulhat el.

Ebből:

II. peremfeltétel: z=0 helyen y=0, azaz a befogás helyén lévő keresztmetszet y-irányú elmozdulása zérus.
Ebből:
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y(z=0)=0=C2.
Ennek megfelelően a tartó deformált alakját (tetszőleges z helyen lévő keresztmetszet elmozdulását) leíró
függvény:

A tartó tetszőleges z helyén lévő keresztmetszetének szögelfordulását pedig az alábbi összefüggésből
határozhatjuk meg:

Ezek maximumai z=l helyen:

A feladat megoldása során kapott eredményeket járulékképleteknek is szokás nevezni.
19.3. Példa
Határozzuk meg a 19.3.1 ábrán látható egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó deformált
alakját (keresztmetszetek függőleges irányú elmozdulását és x-tengely körüli szögelfordulását). A rúd
keresztmetszete a hossztengely mentén állandó.

19.3.1. ábra Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó
A megoszló terhelés folytonos hajlító nyomaték függvényt eredményez a rúd teljes hossza mentén, ezért a
rugalmas szál differenciálegyenletének kétszeres integrálásával a rugalmas vonal meggörbült alakjának
egyenlete egyszerűen meghatározható. Koncentrált erő és/vagy koncentrált nyomaték esetén, ezzel szemben a
hajlító nyomaték függvény szakaszosan analitikus függvény lenne. Ebben az esetben a szakaszonként előállított
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integrálokat egymáshoz kellene illeszteni, ugyanis a rugalmas vonal az alakváltozás során folytonos marad, és
törés sem keletkezik benne. Ennek értelmében a peremfeltételeket un. illesztési feltételekkel kellene
kiegészíteni.
Első lépésként írjuk fel a hajlító nyomatéki függvényt. Ehhez szükségünk van a befogás helyén ébredő reakció
erők ismeretére. A reakció erőket az egyensúlyi egyenletekből határozzuk meg.

∑Fy=0=FA-ql+FB
Ezekből:

A két reakció erő az egyensúlyi egyenletek nélkül, pusztán a szimmetria kihasználásával is meghatározható lett
volna.
A hajlító nyomatéki függvény:

Írjuk fel a rugalmas szál differenciálegyenletét, majd integráljuk kétszer.

Peremfeltételek:
I. z=0 helyen y=0
Ebből következik, hogy
C2=0.
II. z=l helyen y=0
Azaz:
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Ezzel a rugalmas szál alakját leíró függvény:

A keresztmetszetek szögelfordulását leíró függvény:

A maximális lehajlás z=1/2 helyen:

A legnagyobb szögelfordulás az A és B helyeken (z=0 ill. z=l helyen):

A feladat megoldása során kapott eredményeket járulékképleteknek is szokás nevezni.
19.4. Példa
Oldjuk meg a 18.5 példát a járulékképletek alkalmazásával.
A vizsgált állandó keresztmetszetű befalazott tartó a 19.4.1 ábrán látható. A járulékképletek alkalmazása során a
vizsgált összetett terhelésű tartót egyszerű terhelésű tartókra bontjuk szét és a tartó alakváltozását ezen tartók
alakváltozásainak összegeként állítjuk elő. Jelen esetben az eredeti, két koncentrált erővel terhelt tartót két darab
F1 és F2 koncentrált erővel terhelt tartóra bontjuk fel (lásd 19.4.2 ábra).

19.4.1. ábra Két koncentrált erővel terhelt befalazott tartó
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19.4.2. ábra A szuperpozíció elvének alkalmazásával előállított két darab egyszerű terhelésű tartó
A tartó C keresztmetszetének elmozdulását a 19.4.2 ábrának megfelelően az f1C és az f2C elmozdulások előjeles
összegeként számítjuk ki.

Mivel kis szögek esetén tgφ1B≅φ1B (azaz a szög tangense jó közelítéssel a radiánban kifejezett szögértékkel
egyenlő) írhatjuk, hogy

A járulékképletek felhasználásával

Amiből:

Az f2C lehajlás a járulékképletek segítségével könnyen meghatározható:

Az f1C és az f2C elmozdulások ellentétes irányúak, ezért a negatív y tengely irányába mutató f1C elmozdulást a
továbbiakban negatív előjellel vesszük számításba. A célunk, hogy a C keresztmetszet elmozdulása zérus
nagyságú legyen. Ezt úgy érhetjük el, ha az f1C és az f2C elmozdulások előjeles összegét zérussal tesszük
egyenlővé.

Ebből:
16F2l3=5F1l3,
azaz

A megoldás megegyezik a Castigliano-tétellel kapott megoldással.
19.5. Példa
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Határozzuk meg a 19.5.1 ábrán látható állandó keresztmetszetű, koncentrált erővel terhelt kéttámaszú tartó C
keresztmetszetének szögelfordulását a járulékképletek alkalmazásával.

19.5.1. ábra Koncentrált erővel terhelt konzolos tartó
A szuperpozíció elvének alkalmazásával a tartót két darab egyszerű terhelésű tartóra bontjuk szét (lásd 19.5.2
ábra), melyeknél a szögelfordulások nagyságát a járulékképletek segítségével határozzuk meg.

19.5.2. ábra A szuperpozíció elvének alkalmazásával előállított két darab egyszerű terhelésű tartó
Első lépésként a C keresztmetszetnél működő F erőt a B keresztmetszetre redukáljuk. A redukálás
eredményeként kapott erőrendszerből csak az
nagyságú koncentrált nyomaték (erőpár) okoz szögelfordulást
ezért a továbbiakban csak azzal foglalkozunk. A 19.5.2 ábrán látható tartók C keresztmetszetei azonos irányban
fordulnak el, ezért az eredeti feladat C keresztmetszetének szögelfordulását a
φC=φ1C+φ2C
összefüggésből határozhatjuk meg.
Felhasználva a járulékképleteket:
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20. fejezet - Statikailag határozatlan
szerkezetek vizsgálata
A statika alaptörvénye szerint egy test akkor van nyugalomban, ha a rá ható összes erő – mint kötött vektor –
eredője zérusvektor. Ez a háromdimenziós világunkban három erőegyensúlyi és három nyomatékegyensúlyi
skaláregyenletet jelent, a három koordinátatengelynek megfelelően. Síkbeli, kétdimenziós feladatok esetében két
koordinátatengely irányában két erőegyensúlyi skaláregyenlet, és a síkban egy forgatónyomatéki egyenlet írható
fel.
A szilárdságtanban a feladatok megoldását minden esetben statikai vizsgálattal kezdjük, s általában
meghatározzuk a terhelést kiegyensúlyozó reakcióerőket, reakciónyomatékokat. Ehhez a statika
alaptörvényének egyensúlyi skaláregyenleteit használjuk fel. Ha az ismeretlen reakciók, tehát az ismeretlenek
száma megegyezik a felírható egyensúlyi egyenletek számával, akkor a feladat statikailag határozott. Gyakran
előfordul azonban, hogy az ismeretlenek száma nagyobb, mint ahány egyenletet a statika alaptörvénye ad, ilyen
esetben a feladat statikailag határozatlan. A statikailag határozatlanság fokszáma azt jelenti, hogy mennyivel
több az ismeretlenek száma, mint a felírható egyensúlyi egyenletek száma.
A szilárdságtan módszereivel a statikailag határozatlan feladatokat is meg tudjuk oldani. A megoldásokat két
nagy csoportba oszthatjuk:
• alakváltozási egyenletek felhasználása,
• energiaminimum elvének alkalmazása.
Az első módszernél alakváltozási egyenleteket írunk fel, annyit, ahányszoros a statikailag határozatlanság
fokszáma. Mindig az adott feladat függvénye, hogy milyen alakváltozási egyenleteket alkalmazunk. Az
alakváltozási egyenletek általában valamely megfogási vagy alátámasztási pontban bekövetkező, kényszer
hatására rögzített alakváltozást fejeznek ki.
Az energiaminimum elve azt fejezi ki, hogy a reakcióerők (vagy reakciónyomatékok) mindig akkorák, hogy
hatásukra a szerkezetben felhalmozódott rugalmassági energia minimális legyen.
Korábban megállapítottuk, hogy a húzó-nyomó, nyíró, hajlító és csavaró igénybevételek esetén a tartóban
felhalmozódott rugalmassági energia számításának módja:

(20.1)

ahol a húzó-nyomó erő (F), a nyíróerő (FT), a hajlító nyomaték (M) és csavaró nyomaték (T) mind a tartó
hosszának (z) függvényei.
Az esetek többségében a nyíróerő (FT) okozta rugalmas alakváltozási energia elhanyagolhatóan kicsi. Állandó
keresztmetszetű prizmatikus rudak esetében a keresztmetszeti jellemzők, állandó hőmérsékleti viszonyok között
az anyagjellemzők is kiemelhetők az integráljel elé, így az alábbi egyenlethez jutunk:

(20.2)

Ha például az FA reakcióerőt szeretnénk meghatározni az energiaminimum elvének alkalmazásával, akkor
figyelembe kell vennünk, hogy az FA erő olyan lesz, hogy a vele számolt energiafüggvény a minimum értékét
veszi fel. Egy többváltozós függvénynek pedig ott van a minimum értéke, ahol a parciális deriváltja zérus. Tehát
a fenti, 20.2. számú egyenlet parciális deriválásával jutunk az energiaminimum elvének gyakorlati
összefüggéséhez:
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(20.3)
20.1. PÉLDA
Határozzuk meg a 20.1. ábrán vázolt, statikailag határozatlan tartó megtámasztási és befogási
keresztmetszeteiben (A és B) ébredő reakciókat! (a=0,3 m, b=0,5 m, q=10 kN/m, F=12 kN)

20.1. ábra
Az „A” pontban keletkező reakcióerőt aktív erőnek tekintjük, mely a tartó végének lehajlását 0-ra állítja be. A
szuperpozíció elvét alkalmazva a terhelések hatásait egyenként számoljuk ki, majd összesítjük azokat. Csak a
megoszló erőrendszert tekintve az „A” pont lehajlása:

20.2. ábra

Csak a tartó közbenső pontját terhelő erő okozta lehajlás az „A” pontban:

20.3. ábra

Végül az FA erő a tartó végét felhajlítja, ennek mértéke:
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20.4. ábra

A három alakváltozás összege zérus:
f1+f2+f3=0,
azaz

Kifejezve az FA reakcióerőt:

(FA=8,566kN).
Az erőegyensúlyi egyenletből:
FB=q(a+b)+F-FA,

(FB=11,434kN),
A nyomatékegyensúlyi egyenletből a „B” pontban ébredő reakciónyomaték:

(MB=2,347kNm),
20.2. PÉLDA
Oldjuk meg a 20.1. Példát az energiaminimum elvének alkalmazásával!
Általános esetben a tartóban felhalmozódó energia számítása (20.1):
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Statikailag határozatlan szerkezetek
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A feladat tartóját nem terheli húzó-nyomó erő, sem csavarónyomaték, a nyírás minimális hatásától pedig
eltekintünk:

Prizmatikus rúd esetén az IE szorzat állandó, tehát az integrál jel elé kiemelhető. Az energiaminimum elvének
egyenlete (20.3.):

A tartót terhelés szempontjából két szakaszra osztjuk:

20.5. ábra
A I. szakaszban (0≤z≤a) a hajlítónyomaték és parciális deriváltja:

Az integrál:

A II. szakaszban (a≤z≤a+b) a hajlítónyomaték és parciális deriváltja:
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Az integrál:

A teljes tartóra a két integrál összege zérus:

Rendezés után:

Azonos eredményt kaptunk a 20.1. példa eredményével.
20.3. FELADAT
Határozzuk meg a 20.6. ábrán vázolt, statikailag határozatlan tartó megtámasztási és befogási
keresztmetszeteiben (A és B) ébredő reakciókat! (a=1 m, b=1,5 m, q=20 kN/m, Mo=22 kNm)

20.6. ábra
20.4. FELADAT
Határozzuk meg a 20.7. ábrán vázolt, statikailag határozatlan tartó megtámasztási keresztmetszeteiben (A, B és
C) ébredő reakciókat! (a=1 m, b=1,5 m, q=20 kN/m, Mo=22 kNm)
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20.7. ábra
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21. fejezet - Felkészülést segítő
kérdések. Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
1. Szilárdságtani alapfogalmak. A szilárdságtan tárgya, anyagmodell, rugalmas alakváltozás, a szilárd test
fogalma, a feszültség fogalma, méretezés. A csúsztató feszültségek dualitása. Kapcsolat a szilárdságtani
anyagjellemzők között.
1a) felkészülést segítő kérdések
Mivel foglalkozik a szilárdságtan?
Mi a méretezés?
Mi a szilárdságtan feladata?
Mi az egyensúlyi erőrendszer?
Mi a statikus terhelés?
Mi a fajlagos nyúlás?
Ismertesse az egyszerű Hooke-törvényt!
1b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
A szilárdságtan a fizika, azon belül a mechanika tudományága, mely a szerkezetek és gépek méreteinek
meghatározásához szükséges összefüggéseket kutatja.
A külső hatásoknak, terheléseknek kitett szerkezeti elemek méreteinek számítással történő meghatározása a
méretezés. A méretezés célja vagy egy előre tervezett belső feszültség, vagy alakváltozás korlátok között tartása.
A szilárdságtan feladata a méretezéshez szükséges eljárások és összefüggések kidolgozása.
A statika a szerkezetek nyugalmi állapotát vizsgálja, amikor is a szerkezeti elemekre ható külső erők (és azok
forgatónyomatékai) egyensúlyi erőrendszert alkotnak (statikus terhelés).
1c) képletgyűjtemény

2. Az általános feszültségállapot: pont elemi környezetének feszültségi állapota. Feszültségvektor és -tenzor.
2a) felkészülést segítő kérdések
Hogyan értelmezzük a feszültségvektort?
Mi a feszültségállapot? Mikor ismerjük egy pontban a feszültségállapotot?
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Felkészülést segítő kérdések.
Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
Mi a Chauchy-féle reciprocitási tétel?
Mi a feszültségtenzor?
A feszültségtenzor mátrixának ismeretében hogy határozzuk meg egy tetszőleges irányhoz tartozó
feszültségvektort?
2b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
feszültségvektor
feszültségállapot
Chauchy-féle reciprocitási tétel
feszültségtenzor
2c) képletgyűjtemény

3. Főfeszültségek és főirányok. A feszültségállapot Mohr-féle ábrázolása.
3a) felkészülést segítő kérdések
Hogyan értelmezzük a feszültségtenzor skalár invariánsait?
Mi a főfeszültség?
Mi a főirány?
Melyek a főfeszültségi síkok?
Milyen a háromtengelyű feszültségállapot?
Milyen a síkbeli feszültségállapot?
Mik a feszültségállapot Mohr-köreinek a jellemzői?
3b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
feszültségtenzor skalár invariánsai
főfeszültség
főirány
főfeszültségi síkok
háromtengelyű feszültségállapot
síkbeli feszültségállapot
feszültségállapot Mohr.köreinek a jellemzői
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Felkészülést segítő kérdések.
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3c) képletgyűjtemény

4. Általános alakváltozási állapot: pont elemi környezetének elmozdulási-, alak-változási állapota. Az
elmozdulásmező gradiense (derivált tenzora). Forgástenzor. Alakváltozási tenzor.
4a) felkészülést segítő kérdések
Hogyan értelmezzük az elmozdulásfüggvényt?
Mi az elmozdulásvektor derivált tenzora?
Mi az alakváltozás vektora?
Mi az alakváltozási tenzor?
Mi a forgástenzor (verzor)?
Az alakváltozási tenzor mátrixának ismeretében hogy határozzuk meg egy tetszőleges irányhoz tartozó
alakváltozás vektortát?
4b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
elmozdulásfüggvény
elmozdulásvektor derivált tenzora
alakváltozás vektora
alakváltozási tenzor
forgástenzor (verzor)
4c) képletgyűjtemény
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Felkészülést segítő kérdések.
Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.

5. Az alakváltozás főtengelyei és a főnyúlások
5a) felkészülést segítő kérdések
Hogyan értelmezzük az alakváltozási tenzor skalár invariánsait?
Mi a fő alakváltozás?
Mi a főirány?
5b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
alakváltozási tenzor skalár invariánsai
fő alakváltozás
főirány
5c) képletgyűjtemény

6. A feszültségi és alakváltozási állapot kapcsolata. Az általános Hooke-törvény.
6a) felkészülést segítő kérdések
Mi az általános Hooke-törvény?
6b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
általános Hooke-törvény
6c) képletgyűjtemény
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Felkészülést segítő kérdések.
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7. Rugalmas test fajlagos alakváltozási energiája
7a) felkészülést segítő kérdések
Mi az alakváltozási energia?
Mi az energiasűrűség?
Hogyan határozzuk meg az energiasűrűséget?
7b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
alakváltozási energia
energiasűrűség
7c) képletgyűjtemény

8. Egytengelyű húzókísérlet. Egyenes prizmatikus rúd húzása, nyomása.
8a) felkészülést segítő kérdések
Mi a húzó vagy nyomó igénybevétel?
Hogy határozzuk meg a húzó vagy nyomó igénybevételkor keletkező feszültséget?
Hogy határozzuk meg a húzó vagy nyomó igénybevételkor keletkező alakváltozást?
Hogy határozzuk meg a húzó vagy nyomó igénybevételkor keletkező rugalmas alakváltozási energiát?
8b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
húzó vagy nyomó igénybevétel
8c) képletgyűjtemény
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Felkészülést segítő kérdések.
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9. Az önsúlyával terhelt és az egyenszilárdságú rúd. Az alakváltozás energiája.
9a) felkészülést segítő kérdések
Mikor beszélünk önsúlyával terhelt rúdról?
Határozza egy felülről lógatott F erővel terhelt felső részén befogott tartó húzó igénybevételeit a saját
tömegének figyelembe vételével!
Mit nevezünk egyenszilárdságú rúdnak?
Ismertesse az egyenszilárdságú rúd egyenletét és megnyúlását!
9b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
Önsúlyával terhelt rúddal akkor kell számolnunk, amikor a húzást és nyomást a saját tömegből származó
terhelés figyelembevételével számítjuk ki.
Gz a tartó aljától a z tengelyig számított rúdrész súlyereje.
A szakítóhosszúság (Lsz) azt a hosszúságát adja meg a huzalnak, amely mellett külső erő nélkül (σ0=0 illetve
F=0) már a saját súlyától elszakad.
Egy rudat akkor nevezünk egyenszilárdságúnak, ha valamennyi keresztmetszetében azonos feszültség ébred.
Az önsúly figyelembe vételével a húzás és nyomás esetén az egyenszilárdságú tartó alakja az erő irányába eső
logaritmikus görbével írható le.
9c) képletgyűjtemény
Önsúlyával és „F” erővel terhelt felfüggesztett rúd húzófeszültsége:

Szakítóhosszúság:

Egyenszilárdságú rúd egyenlete:

Egyenszilárdságú rúd megnyúlása:
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Felkészülést segítő kérdések.
Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
térfogatban
felhalmozott

energia:

10.A nyíró és a hajlító igénybevétel. A hajlított tartóban fellépő nyírófeszültségek.
10a) felkészülést segítő kérdések
Mikor beszélünk tiszta nyírásról?
Mikor beszélünk tiszta hajlításról, egyenes hajlításról és tiszta egyenes hajlításról?
Ismertesse a Navier –féle feszültség képletet!
Mit nevezünk semleges tengelynek tiszta egyenes hajlításnál?
Ismertesse a Zsuravszkij - féle összefüggés!
10b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
Ha egy egyenes tengelyű prizmatikus rúdra (vagy rúdelemre) a határoló keresztmetszetének síkjába eső és a
súlyponton áthaladó ellentett erők működnek, akkor a rúd (vagy rúdelem) tiszta nyírásra van igénybe véve.
Általánosságban tiszta hajlításnak nevezzük, ha a rudat más igénybevétel nem terheli. Ha minden terhelőerő és
erőpár a hajlított rúd szimmetriasíkjában működik, akkor egyenes hajlításról beszélünk. Amennyiben az
előzőleg megfogalmazott mindkét kritérium egyszerre teljesül akkor pedig tiszta egyenes hajlítás veszi igénybe
a rudat.
Azt a tengelyt, ahol a feszültség zérus, semleges tengelynek nevezzük, tiszta, egyenes hajlításnál ez egybeesik a
súlyponti x tengellyel.
10c) képletgyűjtemény

Tiszta nyíró feszültség:

Tiszta nyírásra történő méretezés:

Hajlító feszültség:

Hajlításra történő méretezés:

Hajlítással párosult nyírás:
11. A hajlított tartó alakváltozása, feszültségi állapota és alakváltozási energiája. Ferde hajlítás.
11a) felkészülést segítő kérdések
Mutassa be befogott tartó alakváltozását és annak jellemző paramétereit!
Mi a görbületi sugár és a görbület?
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Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
Mivel egyenlő a hajlított tartó alakváltozási energiája?
Mi a ferde hajlítás?
Milyen összefüggés van a tartó nyomatéki igénybevételi ábra a hajlásszög és a lehajlás ábrái között?
11b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
Ferde hajlításról akkor beszélünk, ha a terhelő erőpár nyomatékvektora nem esik a keresztmetszet valamelyik
súlyponti tehetetlenségi főtengelyére.
A hajlított tartót terhelő hajlító nyomatékok munkája megegyezik az alakváltozási energiával.
11c) képletgyűjtemény

Az érintő iránytangense:

Rugalmas vonal differenciál egyenlete:

Hajlított tartó alakváltozási energiája:

Ferde hajlítás okozta feszültség:

Ferde hajlítás semleges tengelyének helyzete:
12. Csavaró igénybevétel. Vékony falú csövek csavarása. Kör- és körgyűrű keresztmetszetű rúd csavarása. A
csavarás alakváltozási energiája.
12a) felkészülést segítő kérdések
Mit nevezünk csavaró nyomatéknak?
Mit nevezünk vékonyfalu csőnek?
Bredt-féle képlet előnye?
12b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
A csavaró igénybevételt okozó nyomatékot T csavaró (torziós) nyomatéknak nevezzük.
Vékonyfalú csöveknek nevezzük az olyan prizmatikus rudakat, melyek keresztmetszetében a két határoló vonal
távolsága (csővastagság) kicsiny a síkidom egyéb méreteihez képest.
Vékonyfalu csövek esetén a legnagyobb nyírófeszültség a legvékonyabb falvastagság helyén keletkezik.
A Bredt-féle képlet előnye, hogy nemcsak kör keresztmetszet esetén alkalmazható, és változó falvastagságú
csövekre is megoldást nyújt.
12c) képletgyűjtemény
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Csavaró feszültség:

Csavart rúd alakváltozásának egyenlete:

Csavarásra történő méretezés:

Fajlagos rugalmas energia mennyiségét:

Vékonyfalu csövek nyírófeszültsége:

Vékonyfalu csövek maximális nyírófeszültsége:
13. Karcsú nyomott rudak. A rugalmas és a plasztikus kihajlás.
13a) felkészülést segítő kérdések
Milyen állapotban van a nyomott rúd a kritikus erő értékénél?
Mikor beszélhetünk rugalmas kihajlásról?
Mi az inercia sugár?
Mi a karcsúsági tényező?
Hol alkalmazható a rugalmas kihajlás elmélete?
Mi a kihajlási hossz?
Mi a kihajlási tényező?
Mikor beszélhetünk képlékeny kihajlásról?
Mit bizonyított be Tetmajer Lajos?
13b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
Amikor a kritikus értéket eléri a nyomóerő a rúd kihajlott állapotban is nyugalomban van.
Csak akkor beszélhetünk rugalmas kihajlásról, ha a rúd karcsúsági tényezője nem kisebb a határ karcsúsági
tényezőnél, azaz λ≥λ0. Ebből következik, hogy a rugalmas kihajlás elmélete az ún. karcsú rudaknál
alkalmazható.
Az λ<λ0 esetében a (közel zömök) rúd kihajlása a rugalmassági tartományon túl következik be, tehát képlékeny
kihajlásról beszélhetünk.
Tetmajer Lajos bebizonyította, hogy a rugalmas tartományon túl az Euler-féle képletből számított feszültségnél
kisebb feszültség mellett is kihajlik a rúd. Ugyanakkor a Tetmayer egyenes nem lépheti át a folyáshatár értékét.
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13c) képletgyűjtemény

Euler féle kritikus erő:

Euler – féle kritikus feszültség:

Karcsúsági tényező:

Határ karcsúsági tényező:
Tetmayer – féle képlet:
14. Vékonyfalú forgáshéjak membrán elmélete. Tartály méretezése, ellenőrzése.
14a) felkészülést segítő kérdések
Mi a forgáshéj?
Mi a kazánformula?
Hogyan határozzuk meg a nyomástartó edényben ébredő axiális, tangenciális és radiális feszültségeket?
Hogyan határozzuk meg a nyomástartó edényben ébredő egyenértékű feszültséget Mohr és Huber-MisesHencky szerint?
14b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
forgáshéj
kazánformula
axiális, tangenciális és radiális feszültség
nyomástartó edényben ébredő egyenértékű feszültség Mohr és Huber-Mises-Hencky szerint
14c) képletgyűjtemény
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15. Szilárdsági méretezés
15a) felkészülést segítő kérdések
Mit értünk szilárdsági ellenőrzés alatt?
Mit értünk szilárdsági méretezés alatt?
Mit értünk feszültségelmélet alatt?
Mit értünk egyenértékű feszültség alatt?
Mit értünk térbeli (háromtengelyű), síkbeli (kéttengelyű) és lineáris (egytengelyű) feszültségi állapot alatt?
Mi a megengedhető feszültség?
Hogy értelmezzük a biztonsági tényezőt?
15b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
szilárdsági ellenőrzés
szilárdsági méretezés
feszültségelmélet
egyenértékű feszültség
térbeli (háromtengelyű), síkbeli (kéttengelyű) és lineáris (egytengelyű) feszültségi állapot
megengedhető feszültség
biztonsági tényező
15c) képletgyűjtemény

16. A Mohr-féle feszültségelmélet
16a) felkészülést segítő kérdések
Mi az egyenértékűség fogalma a Mohr-elmélet szerint?
Hogy számoljuk ki a Mohr-féle egyenértékű feszültséget?
16b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
egyenértékűség fogalma a Mohr-elmélet szerint
16c) képletgyűjtemény
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17. A torzító munka feszültségelmélete
17a) felkészülést segítő kérdések
Mi a fajlagos torzító munka?
Mi az egyenértékűség fogalma a Huber-Mises-Hencky-elmélet szerint?
Hogy számoljuk ki a Huber-Mises-Hencky-féle egyenértékű feszültséget?
17b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
egyenértékűség fogalma a Huber-Mises-Hencky-elmélet szerint
17c) képletgyűjtemény

18. A szilárdságtan munka- és energiatételei. A Betti- és a Castigliano-tétel
18a) felkészülést segítő kérdések
Mi a kapcsolat a külső erők munkája és a rugalmas alakváltozási energia között?
Mit értünk saját munka és idegen munka alatt?
Mit fejez ki a Betti-tétel?
Ismertesse a Maxwell-féle felcserélhetőségi tételt!
Mit mond ki a Castigliano-tétel?
18b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
Az energia megmaradás törvényének értelmében a külső erők munkája egyenlő a tartóban tárolt alakváltozási
energiával.
Statikus terhelés esetén a terhelések egyszerre hatnak a tartóra és fokozatosan növekedve érik el teljes
nagyságukat, miközben végig egyensúlyi erőrendszert alkotnak.
A szuperpozíció elvének értelmében a terhelő erők egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat.
Az alakváltoztató munka nem függ a terhelőerők sorrendjétől.
A Betti-tétel értelmében valamely egyensúlyi erőrendszer munkája egy másik egyensúlyi erőrendszer által
okozott alakváltozás során megegyezik a másik egyensúlyi erőrendszernek az első egyensúlyi erőrendszer által
okozott alakváltozása során végzett munkájával.
Rugalmas testek esetén a külső erők munkája a testben U alakváltozási energiaként halmozódik fel, így bármely
indexű munkát energiaként is felírhatjuk.
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Felkészülést segítő kérdések.
Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
A Betti-tétel alkalmazása során a rúdszerkezetet terhelő eredeti erőrendszert tekintjük 1-es erőrendszernek, míg
a másik, 2-es jelzésű erőrendszert úgy vesszük fel, hogy idegen munkáját a keresett elmozduláson vagy
szögelforduláson végezze.
A Maxwell-féle felcserélhetőségi tétel a Betti-tételből következik speciális erőrendszerek esetén.
A Maxwell-féle felcserélhetőségi tétel értelmében a külső elmozdulások felcserélhetők, azaz az erőhatás helye
és az alakváltozás helye felcserélhető.
A Castigliano-tétel értemében, a testet terhelő erőrendszer által végzett teljes külső munka valamely aktív
koncentrált erő szerinti parciális deriváltja megadja az erő támadáspontjának erő irányú elmozdulását.
18c) képletgyűjtemény

19. Rúdszerkezetek alakváltozásának számítása a rugalmas szál differenciál egyenletével, valamint
járulékképletek alkalmazásával
19a) felkészülést segítő kérdések
Írja fel a rugalmas szál differenciálegyenletét!
Milyen összefüggéseket értünk járulékképletek alatt?
19b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
A tartó semleges vagy rugalmas szála/vonala a keresztmetszetek súlypontjait összekötő súlypontvonal, melynek
hossza a rúd alakváltozása során nem változik.
A rugalmas szál deformált alakja megmutatja, hogy a rúd adott keresztmetszetének súlypontja mennyit mozdul
el a rúd hossztengelyére merőlegesen.
Amennyiben a hajlító nyomaték függvény egyetlen analitikus függvénnyel megadható a tartó teljes hossza
mentén, úgy a rugalmas szál differenciálegyenletének kétszeres integrálásával a rugalmas vonal meggörbült
alakjának egyenlete egyszerűen meghatározható.
A járulékképletek az állandó keresztmetszetű, lineárisan rugalmasan viselkedő hajlított tartók
keresztmetszeteinek egyszerűbb terhelési esetekhez tartozó elmozdulásait és szögelfordulásait szolgáltatják.
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Felkészülést segítő kérdések.
Alapdefiníciók (minimumkövetelmény). Képletgyűjtemény.
A szuperpozíció elvének értelmében a tartó teljes alakváltozását az egyes terhelések okozta alakváltozások
eredőjeként kaphatjuk meg.
19c) képletgyűjtemény

20. Statikailag határozatlan szerkezetek vizsgálata
20a) felkészülést segítő kérdések
Mit jelent a statikailag határozatlanság fogalma?
Ismertesse az alakváltozási egyenletek alkalmazásának módszerét!
Ismertesse az energiaminimum elve alkalmazásának módszerét!
20b) alapdefiníciók (minimum-követelmény)
statikailag határozatlanság fogalma
alakváltozási egyenletek alkalmazásának módszere
energiaminimum elve alkalmazásának módszere
20c) képletgyűjtemény
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