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ABSTRACT 

In order to improve composite steel and concrete structures (beams or slabs) performance, new shapes of 
share connectors are proposed. The use of continually welded sheet-type as an alternative of headed-studs with 
circular cross section, represent a way to minimize the overall manufacturing costs. In order to verify the 
efficiency of a particular welded sheet-type share connector both numerical analyses and physical experiments 
must be carried out. The test method used was SIGLE POUS-OUT TESTS (SgPOT) as an more time-efficient 
and economic alternative of STANDARD PUSH-OUT TESTS(SPOT). For the numerical analysis of an 
composite structure consisting of steel beam with a sheet-type shear connector welded on it and surrounded with 
a concrete reinforced slab the well-established FE-program ABAQUS is used. A static analysis procedure was 
conducted for original models of sheet-type share connectors also used in physical experiments. The influence of 
the friction coefficient between connector and concrete and the boundary conditions describing the support of 
the specimen have been studied as well. 
 

1. BEVEZETŐ 

A folytonos kapcsolóelemek alkalmazása az öszvértartók tervezésénél egyre nagyobb teret nyer.  Ezek-
nek a kapcsolóelemeknek a teherbírása nagyobb, mint a klasszikus fejcsap kapcsolóelemeknek. A folytonos 
kapcsolóelem alkalmazása főleg a fáradásra igénybe vett szerkezeteknél alkalmazható sikeresen (pl. hidak, 
darupályák stb.). A kapcsolatot az acéltartó és a vasbeton lemez közt folytonosnak tételezzük fel.  

A végeselem analízis eredményei, összehasonlítjuk a laboratóriumi kísérletek eredményeivel. 
 

2. VÉGESELEM ANALÍZIS  

A következőkben bemutatjuk az elemzett szerkezet: egy,az 1. ábrán látható kivágott I tartó övlemezére 
felhegesztett acéllemez. 
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1a. ábra  

Betonlemez és kapcsolóelem 

 

 
 1b. ábra. Kivágott acéllemez  1c. ábra. Kivágott acéllemez modell 

1. ábra:  
K40-O40 kapcsolóelem 

 

 
2. ábra. 

 Acéllemez és a modell 
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3a. ábra 

 A betonvasak geometriája 

 

 
3b. ábra 

 Az elemzett betonlemez és vasalása 
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4. ábra   

Végeselem modell 3D-ben 

 

 
5a. ábra  

Kapcsolási zóna 
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5b. ábra  

Kapcsolóelem és az acéllemez felső öve 

FELHASZNÁLT ANYAGOK 

Beton (vasbeton) 
Beton osztálya C25/30, a beton szilárdsága fcm= (60-70%) fck, a Young modulus E=30000 N/mm2, 

Poisson
 
együttható: 0.02. 

 

 
6. ábra  

A beton anyagjellemzői 

Kapcsolóelemek 
A felhasznált acéllemez osztálya S  275, vastagsága t=6mm, γ=7850 kg/m3, rugalmassága (Young mo-

dulus) E= 210000 N/mm2, Poisson együttható: 0.02.  
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7. ábra  

Kapcsolóelem kiválasztása, bevihető adatok 

 

BETON VASALÁSA 

Peremfeltételek bemutatása 

 
8a.  ábra  

Peremfeltétel bemutatása 
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8b. ábra   

Peremfeltétel bemutatása 

 
 

A szimuláció eredményei 
Az elemzés során a szerkezet tönkremeneteléig tanulmányoztuk annak a viselkedését. A tönkremenetelt 

a  9. ábrán szemléltetjük. 
 
 

 
9a. ábra  

A tönkremenetel szemléltetése 
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9b. ábra   

A tönkremenetel szemléltetése 

 

 
9c.  ábra  

A tönkremenetel szemléltetése 
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10. ábra  

Erő - elmozdulás függvény 

 
A 10. ábrán látható az erő-elmozdulás függvény. Ennek meghatározása kísérleti úton történt. A kapott 

eredményt összehasonlítottuk a végeselem módszer segítségével végzett szimulálások eredményével. 
 

KÖVETKEZTETÉS 

Az elvégzett analízis megbízható és pontos. Ez a típusú numerikus szimulációs módszer jól alkalmazha-
tó más típusú kapcsolóelemek esetében optimalizálva a kapcsolóelem alakját is viselkedését, és csökkentve a 
kísérletek számát. 
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