az ismeretlenek száma tehát:
5n+2
Az ismeretlenek, és egyensúlyi egyenletek számának ismeretében tehát a szerkezet 2
szeresen határozatlan.
(Itt jegyzendı meg (!), hogy a vállvonalakon ébredı ismeretlen, megoszló erık,
függvények. A szerkezet számíthatóságának feltétele, hogy ezeknek a függvényeknek az
alakját ismerjük. Számításainkhoz feltesszük, hogy ezek a megoszló erık háromszög
alakúak. De ugyanígy bármilyen alakot feltételezve a szerkezet számítható.)

Számítási mód leírása:
Lebegı lépcsık statikai mőködését szeretnénk bemutatni, viszont a falra, és mind
két végén pihenı lemezre támaszkodó lépcsı megoldása hosszadalmas, nehézkes, jelen
pillanatban még nem teljesen kidolgozott.
Azonban alsó pihenı, és faltámasz esetén, amikor a felsı pihenıhöz nem
csatlakozik a szerkezet, a megoldás viszonylag egyszerő. (Ez a modell megfelel az
építési állapotnak.) Ekkor a vállvonalakon lévı erık eloszlását felvéve meghatározhatóak
az igénybevételi ábrák az egyensúlyi egyenletekbıl.
Megjegyeznénk azt, hogy amennyiben a lépcsıkar alakváltozását is pontosan meg
akarjuk határozni, akkor a lépcsıkarok szabad végeinél koncentrált erıket kell
mőködtetnünk a vállvonalakon, annak érdekében, hogy a szabad végre vonatkozó
peremfeltételek teljesíthetıek legyenek.
A bemutatott számítás közelítı.
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Számpélda:
Tekintsük ugyanazt a gránit lépcsıt, melyet a Price modell (Price; 2005)
vizsgálatánál alkalmaztunk, és vizsgáljuk önsúlyteherre.
L= 1,00 m (karszélesség)
b= 345 mm (keresztmetszet szélessége)
h=220 mm (keresztmetszet magassága)
c1=c2=204,5mm (vállvonalak súlyponti tengelytıl való távolsága)
q=2,04 kN/m (önsúlyteher)

Feltesszük, hogy
-

-

a vállvonalak síkjában ébredı kapcsolati erık konstansok. Ebbıl adódóan nem
hoznak létre nyíró hatást a támaszkeresztmetszetnél, a kapcsolatokban átadódva
az alsó pihenıt terhelik.
A vállvonalak síkjára merıleges vállerık háromszög alakban megoszlóak
A szabad végen szerepeltetett koncentrált erıket most elhanyagoljuk.

Így az egyensúlyi egyenletek megoldásával a következı diagramokat kapjuk:

Csavaró nyomaték:
0
1

2

3

4

5

6

7

8

-1
-2
-3
-4
-5
-6
4.1. diagram: Csavaró nyomatéki ábra
(ahol a vízszintes tengely a fokok számát jelöli,
a függıleges tengely pedig a csavaró nyomatéki értékeket [kNm])

Mx,max= 5,014 kNm
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9

10

0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

Hajlító nyomaték:

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
4.2. diagram: Hajlító nyomatéki diagram
(ahol a vízszintes tengely a támaszkeresztmetszettıl mért távolságot mutatja a lépcsıfok tengelyén
a függıleges tengely pedig a hajlító nyomatéki értékeket [kNm])

My,max=0,063686kNm

Nézzük meg, hogy alakul mindez a Price modellel, de a „k”-t válasszuk meg 2/3 nak(!),
hogy a két modellben használt eredı erıink hatásvonala megegyezzen!

Csavaró nyomaték:
6
5
4
3
2
1
0
10

9

8

7

6

5

4

3

4.3. diagram: Csavaró nyomatéki ábra
(ahol a vízszintes tengely a fokok számát jelöli,
a függıleges tengely pedig a csavaró nyomatéki értékeket [kNm])

Csavaró nyomatéki maximum: 5,012 kNm
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2

1

-0,14
-0,12
-0,1
-0,08
-0,06
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0,06
0,08

0
0,033333333
0,066666667
0,1
0,133333333
0,166666667
0,2
0,233333333
0,266666667
0,3
0,333333333
0,366666667
0,4
0,433333333
0,466666667
0,5
0,533333333
0,566666667
0,6
0,633333333
0,666666667
0,7
0,733333333
0,766666667
0,8
0,833333333
0,866666667
0,9
0,933333333
0,966666667
1

Hajlító noymaték:

4.4. diagram: Hajlító nyomatéki diagram
(ahol a vízszintes tengely a támaszkeresztmetszettıl mért távolságot mutatja a lépcsıfok tengelyén
a függıleges tengely pedig a hajlító nyomatéki értékeket [kNm])

Maximális hajlító nyomatékok: +0,0634 kNm; -0,1133 kNm

Eredmények összegzése:
csavaró nyomaték (kNm)

hajlító nyomaték (kNm)

Price modell

5,012

-0,1133

bıvített modell

5,014

+0,063686

Értékelés:
Mint láthatjuk, téglalap keresztmetszet esetén, a keresztmetszet fıtengelye a
vállvonalak síkjába esik. A horonykapcsolatból adódó síkbeli kapcsolati erık nem
módosítják a csavaró igénybevételi ábrát, mivel nem tudnak csavaró hatást kifejteni a
fıtengelyre. Azonban a teher egy részét közvetlen erıátadásokkal eljuttatják a pihenı
lemezig.
A vonal menti fokkapcsolatok miatt a szerkezet hajlító igénybevétele jóval kisebb
lett, mint pontszerő kapcsolat esetén (Price). Jól látható, hogy maximális nyomaték a
faltámaszhoz közel keletkezik, de nem a támaszban! Ezzel magyarázható a szerkezetre
jellemzı különleges töréskép.
A Price féle modellel számolt lépcsı nyomatéki ábrájának maximális értéke a
fokok kapcsolati pontjában jött létre (, függ a kapcsolódási pont helyzetétıl).
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2. számpélda:
Számítsuk ugyanezt a példát háromszög alakú keresztmetszet esetén is mindkét modellel.
L= 1,00 m (karszélesség)
b= 345 mm (keresztmetszet szélessége)
h=220 mm (keresztmetszet magassága)
c1=136 mm (alsó vállvonal súlyponti tengelytıl való távolsága)
c2=273 mm (felsı vállvonal súlyponti tengelytıl való távolsága)
c3=87 mm (súlyponti tengely távolsága a vállvonalak síkjától)
q=2,04 kN/m (önsúlyteher)
Az ezekbıl az adatokból nyert eredmények:
Csavaró nyomaték: (4.5 diagram)
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1
-2
-3
-4

Mx

-5
-6
4.5. diagram: Csavaró nyomatéki ábra
(ahol a vízszintes tengely a fokok számát jelöli,
a függıleges tengely pedig a csavaró nyomatéki értékeket [kNm])

Mx,max= 4,83 kNm

Hajlító nyomaték:
A keresztmetszet alakja nem befolyásolja a hajlító nyomatéki ábra alakulását.
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A Price modellel is végezhetünk számításokat háromszög keresztmetszető fokokra,
de ne feledjük, hogy ezek a fokok csak függılegesen támasztják meg egymást,
horonykapcsolat nincs közöttük!
L= 1,00 m (karszélesség)
b= 345 mm (keresztmetszet szélessége)
h=220 mm (keresztmetszet magassága)
b1=115 mm (a függıleges megtámasztás súlyponti tengelytıl való távolsága)
b2=230 mm (a következı fokról átadódó erı súlyponti tengelytıl való távolsága)
q=2,04 kN/m (önsúlyteher)

Csavaró nyomaték: (4.6 diagram)
6
5
4
3
2
1
0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4.6. diagram: Csavaró nyomatéki ábra
(ahol a vízszintes tengely a fokok számát jelöli,
a függıleges tengely pedig a csavaró nyomatéki értékeket [kNm])

Mx,max= 4,92 kNm
Értékelés:
Láthatjuk, hogy a horonykapcsolat csökkenti a falcsatlakozás csavaró
igénybevételét egy ellentétes csavaró hatással, melynek értéke a legalsó lépcsıfokon
0,1 kNm.
Jelentısége a felsı lépcsıfokoknál mutatkozik, ahol a teljes csavaró igénybevételt a
tízedik lépcsıfokon 54,4 %-kal csökkenti, az kilencediken 13,5 %-kal.
Szerelés közben a legfelsı lépcsıfok falkapcsolata, a horonyképzéseknek köszönhetıen,
gyengébb lehet (pl. ékelés), lehetıvé téve a finombeállításokat. A következı lépcsıfok
beépítésénél természetesen a kapcsolatot véglegesíteni kell.
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Számításokkal kapcsolatos összefoglalás:
Jelen tanulmányban a számítási modellünket építési állapotra vonatkozóan
használtuk. Így a szerkezet, a kapcsolati erık megoszlási jellegének ismeretében
határozottnak tekinthetı.
A vizsgálat oka, hogy az így nyert egyenletekkel egyszerően lehet számolni, érthetıvé
válik a szerkezet mőködésének lényege.
Térbeli tartószerkezetrıl van szó, mely egy három (, építési állapotban kettı)
oldalról megfogott lemezként viseli a terheket. Ezt szemlélteti a nyomatéki ábra is, mely
megmutatja, hogy a lépcsıfokokban alul alakul ki húzás.
A szabad végnél szerepeltetett koncentrált vállerıkkel a peremfeltételek teljesülnek. A
szerkezet tényleges teherbírása véges lépéssel számítható.
Cél:
Célunk, hogy a továbbiakban ezeket a bonyolult számításokat egyszerőbben kezelhetıvé
tegyük, leírjuk a beépített szerkezet teljes statikai mőködését.
Megjegyzés:
A közölt számítások „alulról közelítik” a szerkezet tényleges teherbírását. A megadott
számításokkal tervezett szerkezet biztonságos.
A szerkezet teherbírását jól szemlélteti a tanulmányban tapasztaltak alapján készült
modell. (4.7 kép)
A modell anyaga balsa fa.
teher: 0,33 l víz=0,33 kg
szerkezet önsúlya: pár gramm
szerkezeti méretek: fal= 1,5 mm (!) karszélesség: 10 cm fellépés/belépés: 1,5/3,0 cm
A szerkezetet felborulás ellen kellett megfogni, a falat le kell terhelni, vagy le kell kötni.

4.7 kép: lebegı lépcsı modell
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5. ÖSSZEFOGLALÁS:
Láthattuk, hogy a lebegı lépcsıkkel kapcsolatos ismeretek nem bıvültek
számottevıen a huszadik század folyamán, a szerkezet feledésbe merült. Azonban ettıl
függetlenül a szerkezet létezik, statikai mőködése nem ismert.
Statikai viselkedésében a falra való felfekvésbıl adódó, hajlító nyomaték
felvételére alkalmas, konzolos mőködés elhanyagolható, és nem szükségszerő a szerkezet
állékonyságához. Sejttette ezt velünk, hogy Európa távolabbi területein az általános
befogási méretek jóval kisebbek, mint nálunk. (Anglia: 10-12cm)
A falcsatlakozásnál az állékonyságot biztosító csavarási megfogás a lényeges, a
fogadófalat a csavarásból adódó erıkre méretezni kell.
A hornyolt kapcsolatok jelentıségére Csonka Pál már felhívta a figyelmet
gyámolított lépcsıknél, és mint kiderült ez a fajta együttdolgozás ennél a szerkezetnél is
kulcsfontosságú. Lehetıvé teszi a térbeli, lemezszerő teherviselést.
A mőködés megértésével, ezt az egyébként ısi szerkezetet újra fel lehet fedezni.
Érdekes statikai mőködésébıl adódóan izgalmas formálási lehetıségeket biztosít, így
építészetileg meghatározó motívuma lehet épületeinknek.

Csikai Barna
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