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Egy igen sokoldalú építőanyag, az üveg által vált lehetővé az átlátszó (transzparens) szerkezetek
megvalósítása a mérnöki tervezésben és így az építészetben. Az üveg rideg anyag és hosszú idő óta ismert
fő jellemző tulajdonsága az átlátszóságán túl, a törékenysége volt. Az üvegerősítési eljárások fejlődésével
az üveg gyakran alkalmazott építőanyaggá vált, manapság akár teherhordó szerkezeti elemeknél is
fellelhetjük (1. a, b ábrák).

1. ábra a) Félemeleti üvegtető 9 m hosszú üveg
b) Járható üvegfödém 3,2 m hosszú üveg
gerendákkal, Gresham Palota, 2002 [6]
gerendákkal, Sándor Palota, 2001[6]
Az üveg erősítési eljárások közül leggyakrabban a hőkezelést alkalmazzák az építőipari felhasználási célú
üvegeknél. Hőkezelési erősítési eljárással kétféle ún. előfeszített üveget állítanak elő: az edzett és a
hőerősített (hőkezelt) üvegeket. Az edzett üvegek a biztonsági üvegek közé sorolhatók apró, tompa
szilánkos törésképük miatt. A hőkezelt vagy kémiailag edzett üvegek törésképeik miatt nem tartoznak a
biztonsági üvegek közé, csak akkor, ha laminált üvegekben alkalmazzák őket.
Több üveglap rétegelésével készülnek a többrétegű (továbbiakban laminált) üvegek. A laminált és
biztonsági laminált üveg fogalma eltérő, melyek az EN ISO 12543-1:2000 szabványban meghatározásra
kerültek. A laminált biztonsági üvegek lamináló anyaga általában valamilyen fólia, az üveg rétegek pedig
edzett ill. kombinálva edzett és hőkezelt üvegek lehetnek. A nagyméretű, íves vagy hajlított laminált
üvegek azonban gyakran gyanta lamináló anyaggal készülnek. A lamináló anyagoknak két fő szerepük
van: a laminált üveg tönkremenetele közben helyben tartsa, és ne engedje kihullani az üvegszilánkokat a
helyükről; ezáltal csökkentve a személyi sérülés esélyét valamint növelve a maradó teherbírást.

2. A kutatás jelentősége, célkitűzések

Tudományos vezető:
Dr. BALÁZS L. György, PhD
Dr-habil. egyetemi tanár

Budapest, 2010.

A nemzeti szabványok a lamináló anyag jellemzőit manapság kizárólag a laminált üvegek általános
tulajdonságaival együtt értelmezve adják meg. Az újabb európai szabványok (pl. EN 356:1999) szintén a
laminált üvegek teljesítőképességére vonatkozókat határozzák meg, de nem határoznak meg
követelményt a lamináló anyag tágabb (pl. termo-mechanikai) jellemzőire. Eredményképpen, a lamináló
anyagok követelményei a laminált üveg felhasználási területei szerint nem lettek definiálva, pl. kültérben
vagy beltérben kerülnek-e alkalmazásra? Így, a laminált üvegeknél bármely olyan fólia és gyanta, ill.
egyéb anyag alkalmazható, amely a lamináló anyagot gyártó cég szerint laminált üvegek készítésére
alkalmas.
Különösen olyan üveg felhasználási területeknél, ahol az üveg teherhordó szerkezeti elemekben kerül
alkalmazásra, további kutatások váltak szükségessé [1, 2, 11].
Doktori kutatásaim célja volt a nátrium-szilikát alapú egyrétegű és többrétegű üvegek hajlítási
jellemzőinek meghatározása. Ezek a következők voltak:
§ az erő és lehajlás összefüggése (3.1 Tézis),
§ az alakváltozások az üvegfelület különböző tartományaiban (2.2 és 3.3 Tézis),
§ a hajlító merevség (4.1 - 4.3 Tézis),
§ a maradó teherbírás a hőmérséklet függvényében (5.1 és 5.2 Tézis).
A hajlítási jellemzők meghatározásakor vizsgáltam:
§ az üvegvastagság hatását (1.1 Tézis),
§ az edzés (hőkezelési eljárás) hatását (1.1, 1.2, 2.1 Tézis),
§ az élmegmunkálás hatását (1.3 Tézis),
§ a lamináló anyagok hatását (2.2 Tézis),
§ az üvegtábla hőmérsékletének hatását (3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1-5.2 Tézis).
1

Pankhardt Kinga

Teherhordó üvegek

Tézisek

Kísérleteimnél a laminált üvegekhez alkalmazott lamináló anyagok: gyanta (UP) vagy EVA (etil-vinilacetát) fólia voltak. Míg laminált üvegekhez leginkább használt fóliák a PVB (polivinil-butirál) fóliák,
addig az EVA fóliák az új generációs fóliák közé tartoznak. 2005-ben a Rákosy Üveg Kft. alkalmazott
Magyarországon elsők között EVA fóliát laminált üvegek előállításához.
Az építési üvegeket nem csak beltérben, hanem kültérben is felhasználják [10, 11]. Ezért, -20 °C,
+23 °C és +60 °C-os üveg hőmérsékletnek a hajlítási jellemzőkre gyakorolt hatását is tanulmányoztam.
Meghatároztam a hajlító szilárdságot az ismert összefüggésekkel és összehasonlítottam az üveg felületén
mért törési alakváltozásból számított szilárdsági értékekkel, nem hőkezelt float valamint edzett egyrétegű
üvegeknél.
Felmerül a kérdés, hogy vajon az alakváltozások egyenlők lesznek-e az üvegtábla síkjának
középpontjában (R 1 jelű tartomány), vagy a középvonalban, de a tábla élekhez közeli helyen (R 2 jelű
tartomány) mérve? Terhelt próbatesteken az üvegtábla középen és a tábla élhez közeli tartományban
nyúlásmérő bélyegekkel mértem az alakváltozásokat.
A legtöbb üvegerősítési módszer célja, hogy maradó nyomófeszültségeket vezessen az üvegtábla
felületéhez közeli rétegekbe fizikai vagy kémiai úton (2. ábra).
2. ábra Egyrétegű, edzett üveg jellemző saját
feszültség eloszlása a vastagság mentén
R 2 és R 1 jelű tartományokban. A felületi rétegek
maradó
nyomófeszültsége
általában:
σ ≈ 120 MPa (σedge min. 67 MPa), az üveg
belsejében lévő húzófeszültségek:σ/2, [5].
Az üveg külső rétegeiben alakuló saját felületi feszültség függ a lehűtéskori hőmérsékleti gradienstől. Az
így keletkezett nyomott réteg segíti a felületi repedések összezárását (3. ábra), ezáltal gátolja a repedések
továbbterjedését, és így a hajlítószilárdságot növeli.
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Módszer
Helyettesítő
vastagság
elve,
heff

Irodalom
Wölfel
(1987)

Hatékony
keresztmetszeti
tényező,
Weff

Norville
(1997)

A húzófeszültségek a tábla élek nem megfelelő lehűlési sebességének jelei, ami a hajlításnál problémát
jelenthet. Doktori kísérleteimnél az üveg felületének alakváltozásait két tartományban, a felület
középpontjában (jele: R 1) és a középtengelynél a tábla éle mellett (jele: R 2) mértem.
Az üveg tönkremenetele a mikroszkopikusan kicsiny repedéscsúcsokból indul ki. Az üvegtáblák felületén
az elővigyázatos gyártásuk és szállításuk ellenére, az éles tárgyakkal való érintkezésükkor és a környezeti
hatások következtében karcolások keletkezhetnek, melyekre a nedves környezet (víz jelenléte)
kedvezőtlenül hat (Lawn et al., 1985), segítve a repedések továbbterjedését. Többek között Wiederhorn
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Összefüggések

heff = 3 h13 + h23 +12ΓJ s
Γ : átviteli tényező nyíráshoz,
értéke: 0 ≤ Γ ≤ 1 .
0: ha az üveg rétegek nem
kapcsoltak
1: ha mereven kapcsoltak

M
=
σ
 h q ⋅ h q ⋅ hint 
= b⋅ h⋅  +
+

2 
3 3

Weff =

Előnyök
Az üveg rétegek
közötti kapcsolat
leírható.
A hőmérséklet és a
terhelési időtartam
hatása figyelembe
vehető.
Az üveg rétegek
közötti kapcsolat
leírható.

Hátrányok
Két üveg rétegből álló,
rövid oldalai mentén
alátámasztott laminált
üveghez lett kidolgozva. A
lamináló anyag elsődleges
(egyedüli) anyag jellemzője
a nyírási-modulusa (G).
A q tényező értékei csak
PVB fóliához lettek
kísérletileg meghatározva
kéttámaszú tartóra,
egyenletesen megoszló
terhelés esetén.

Az üveg rétegek
közötti kapcsolat
leírható.
A hőmérséklet és a
terhelési időtartam
hatása figyelembe
vehető.

A κ tényező értékei csak
PVB fóliához lettek
kísérletileg meghatározva
kéttámaszú tartóra,
központos terhelés esetén.

Az üvegtábla
szilárdsága a tábla
éleire is
meghatározható, így
eltérő szilárdságú
tartományok is
definiálhatóak.
Többféle
alátámasztási módra
is kidolgozták.
Hőmérséklet hatása
figyelembe vehető.

Egyrétegű üvegeknél
alkalmazható. Közelítő
számításoknál kéttámaszú
tartónál, két vonalmenti
terheléssel történő hajlítás
esetén.

PVB fólia által átvitt nyíró erő
aránya, q, az üveg rétegek
között: 0 ≤ q ≤ 1.
Krüger
(1998)

( E ⋅ I )beam =
= Eg ⋅ I g + Eint ⋅ I int + Ec ⋅ I c ≈
≈ Eg ⋅ I g + Ec ⋅ I c
- I c = κ ⋅ b ⋅ h ⋅ ( h + hint ) 2
- κ az üveg rétegek közötti
kapcsolat leírása, értéke:
0≤κ≤1
0: ha az üveg rétegek nem
kapcsoltak
1: ha mereven kapcsoltak

a)

4. ábra Élekhez közeli tartományok felület
közeli és belső rétegeinek feszültségei,
(Redner, 2000).
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(1967), Michalske (1977), Ito & Tomozawa (1982), Marshall & Lawn (1985), Wiederhorn, Dretzke &
Rödel, (2002) kutatásai igazolták, hogy a frissen létrejött hibák időbeni degradálódása a szilárdságra
kedvező hatással bír, továbbá a maradó feszültségek idővel le tudnak épülni. Mould et al. (1959)
kimutatta, hogy a mikrorepedéseket tartalmazó üvegek szilárdsága nőhet az öregítési idő növelésével (pl.
a koptató hatás és törési vizsgálat között eltelt idő). Az építési üvegeknél nehézségekbe ütköznek az olyan
élettartammal kapcsolatos kutatások, melyek az üveg aktuális felületi állapotából kiindulva próbálnak
előrejelzéssel, becsléssel foglalkozni. További tanulmányok (Marshall et al., 1977, Lawn et al., 1985)
kimutatták, hogy az üveg hőkezelése jelentősen javítja a degradációval szembeni ellenállást, tehát az
üvegek kültéri alkalmazásánál, mikor az üveg felülete ki van téve nedvességnek stb., edzett vagy hőkezelt
üvegek alkalmazása javasolt.
1. táblázat Hajlított, laminált üvegek számításainál alkalmazott jellemzők

Kapcsolati
tényező
alkalmazása,
κ tényező

b)
3. ábra Vickers gyémánt piramisos behatolásos vizsgálat edzett üveg felületén
a) függőleges metszet, b) felülnézet. A behatolás által létrejövő repedéseket, az edzést követő maradó
feszültségek összezárják (Marshall & Lawn, 1977).
Az edzett üvegek élének maradó feszültségeit megvizsgálva látható, hogy az élektől kis távolságban
húzófeszültségi csúcs van (jellemzően az éltől ≤2h, 4. ábra).
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Szabványban
definiált
összefüggések
alkalmazása

EN 12883:2000

ASTM E
1300-04
(2004)

3( Ls − Lb )


σ bB = k  Fmax
+ σ bG 
2bh 2



- k = 1 tábla középen,
- k = ke, tábla élének
szilárdsági számításához.
ke: értéke diagramról
leolvasható y/h függvényében
Üvegtáblák ellenállásának
számítása:
LR = NFL × GTF × LS
(teher táblázatok és
diagrammok alapján)

Az összefüggések PVB
fóliára lettek meghatározva.
Egyenletesen megoszló
teherre, törésig 3 mp-ig
terhelve.

Az egyrétegű üvegek hajlítószilárdságát a következő tényezők befolyásolhatják (EN 1288-1:2000, [6]):
a) hőkezelési eljárás, b) a felület állapota (pl. csúszásmentesítés), c) terhelés mértéke és időtartama, d) az
üvegfelület húzófeszültségnek kitett területe, e) relaxáció, f) a környezet közege[10], g) az üveg kora (pl.
az utolsó felületkezelési eljárástól eltelt idő) h) környezeti hőmérséklet, i) élmegmunkálás.
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A laminált üvegek szerkezeti teherbírását két határon belül értelmezhetjük. Az ún. alsó (rétegelési) határ
megmutatja, hogy a laminált üveg rétegei között mikor nincsen kapcsolat (nem együttdolgozóak az üveg
rétegek), ill. a felső (monolitikus) határ megmutatja, mikor tekinthetők mereven kapcsoltnak az üveg
rétegek. A közelítő teherbírási számításoknál mindkét határ esetében alkalmazhatjuk az egyrétegű
üvegeknél ismert szilárdságtani összefüggéseket. A valóságban a laminált üvegek teherbírása e két határ
közé esik.
Az 1. táblázatban összefoglaltam a laminált üvegek irodalomban fellelhető és leginkább használatos
hajlítással szembeni ellenállás számításainál alkalmazott jellemzőket. Minden számítási eljárásnak
vannak előnyei és hátrányai. Némely eljárás nem különbözteti meg a hőkezelési eljárással erősített
üvegeket a szokványos float üvegektől, más esetben a számítható szilárdság a teljes üvegtáblára
vonatkozik, azaz az eltérő tulajdonságokkal bíró tartományokat (táblaközép, tábla élei) szilárdságilag nem
lehet különbözőnek tekinteni. A laminált üvegek számításaihoz mind az üveget, mind pedig a lamináló
anyagot befolyásoló tényezők vizsgálata szükséges pl. edzés hatása, a lamináló anyagok termomechanikai viselkedése.
Az egyrétegű és laminált üvegek hajlítószilárdságának számításához különböző befolyásoló
tényezőket kell figyelembe venni. A laminált üvegek hajlító merevségét a laminált üveg hőmérséklete
jelentősen befolyásolja. A laminált üvegek nyírási merevsége a hőmérséklet emelkedésével csökken
(Wölfel, 1987), továbbá a kúszás szerepe nőni fog (Krüger, 1998).
Wölfel (1987) laminált üvegekre végzett számításai szerint a lamináló anyag elsődleges tulajdonsága a
nyírási-modulusa (G), amely leginkább befolyásolja a szilárdságot és a lehajlásokat.
Relatív vékony vagy nagy méretű üvegeknél (nagy Ls/htot aránynál), ahol az alakváltozások (lehajlások) a
mértékadóak, inkább a hajlító merevség (Dfl) hőmérséklettől függő alakulása játszik fontos szerepet.
Doktori értekezésemben megvizsgáltam, hogyan befolyásolja a hőmérséklet a laminált üvegek
hajlítási viselkedését. Kísérleti eredményeim alapján, módosítottam Krüger (1998) által definiált
κ tényezőt, amely az üveg rétegek közötti kapcsolatot írja le.
Természetesen, számítógépes eljárásokkal (pl. végeselemes módszer) is modellezhetők a laminált
üvegek és a felhasználói szabadságot is főként a szoftverek lehetőségei szabják meg. A legjobb
szoftverhez is szükség lehet azonban az anyagjellemzők kísérleti úton történő meghatározására, mely igen
költség- és idő igényes lehet. A kísérletek előnye, hogy figyelembe vehetők olyan tényezők is, melyek
számítógépes eljárásokkal nem, vagy csak igen körülményesen modellezhetők. Különösen érvényes ez az
üvegek szilárdsági számításainál pl. az üveg felületi kezeléseiből (savmaratás), vagy az
élmegmunkálásból származó hibákból kiinduló repedések hatásának és időbeni alakulásának
figyelembevételére. A legbiztonságosabb eredményeket az 1:1 arányú kísérletek szolgáltathatják, ezek
azonban különösen a biztonsági laminált üvegeknél igen költségesek lehetnek.

3. Alkalmazott vizsgálati módszer
3.1 Kísérleti paraméterek és kísérleti program
3.1.1 Kísérleti paraméterek
Egyrétegű üvegek vizsgálati paraméterei a következők voltak:
Állandók: vizsgálati elrendezés, próbatestek szélessége és hossza, élmegmunkálás.
Változók: vastagság, üveg típusa [nem hőkezelt (float), edzett], terhelési sebesség, próbatestek
hőmérséklete.
Laminált üvegek vizsgálati paraméterei a következők voltak:
Állandók: vizsgálati elrendezés, próbatestek szélessége és hossza, üveg rétegek vastagsága: 6 mm,
élmegmunkálás.
Változók: laminált üveg rétegszáma (két vagy három üveg réteg alkalmazása), laminált üveg típusa
(nem biztonsági, biztonsági), lamináló anyag alkalmazása (laminált, lamináló anyag
nélküli) és típusa (gyanta, EVA fólia), próbatestek hőmérséklete.

3.1.2 Kísérleti program
A próbatestek az EN 1288-3:2000 szabványban megadott méretekkel készültek. Vizsgáltam nem hőkezelt
(float) és edzett (tempered), különböző vastagságú (6, 12, 19 mm-es) egyrétegű üvegeket és laminált
(2×6 mm, 3×6 mm) üvegeket is. A vizsgálatokat szoba hőmérsékleten (+23 °C-on) végeztem, továbbá
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lehűtött (-20 °C-os), ill. melegített (+60 °C-os) próbatesteket is vizsgáltam. Az egyrétegű üvegek kísérleti
programjának sematikus ábráját az 5. ábra mutatja.
Kísérleti program egyrétegű üvegekkel

-20 C°

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

+60 C°

+23 C°

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

6 mm

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

6 mm

6 mm
12 mm
19 mm

5. ábra Kísérleti program egyrétegű üvegekkel (sematikus ábra)
Egyrétegű valamint laminált üvegek hajlítási jellemzőit befolyásoló – a 2. fejezetben ismertetett –
tényezők (pl. edzés, hőmérséklet) hatását tanulmányoztam. Különböző típusú üvegekből (hőkezelési
eljárás nélküli float vagy edzett), két- vagy három darab, azonos vastagságú üveglapokból álló laminált
üvegeket vizsgáltam. A teljes üvegtáblát két vagy három darab 6 mm-es üveg rétegek alkották a laminált
üvegek esetében. A hajlítási teherbírási jellemzők, így nagy lehajlások esetén is tanulmányozhatóak
voltak. Laminált üvegeknél különböző típusú lamináló anyagokat alkalmaztam, melyek gyanta vagy EVA
fólia voltak. A laminált üvegek kísérleti programjának sematikus ábráját a 6. ábra mutatja.
Kísérleti program két- és háromrétegű laminált üvegekkel
kétrétegű

-20 C°

+60 C°

+23 C°

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

háromrétegű

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

Edzett

Nem hőkezelt
(float)

Távtartós

Gyantás

Gyantás

EVA fóliás

EVA fóliás

Gyantás

EVAfóliás

6. ábra Kísérleti program laminált üvegekkel (sematikus ábra)
Egyrétegű 12 mm-es és 19 mm-es vastagságú üvegeket azért vizsgáltam, hogy összehasonlíthassam a
2×6 mm-es ill. 3×6 mm-es laminált üvegek eredményeivel, mint azok lehetséges teherbírási felső
(monolitikus) határai. A laminált üvegek teherbírási alsó határának kísérleti úton történő
megállapításához 2×6 mm-es, ill. 3×6 mm-es távtartósan laminált (lamináló anyag nélküli) üvegeket is
vizsgáltam.
A távtartóval laminált üvegek 5 mm szélességű, 1 mm vastagságú rugalmas szilikon szalaggal voltak
egymásra illesztve.
A vizsgált próbatesteket egyszerűsített jelölésekkel láttam el, pl. E_2_R, mely jelöléseket jelen
tézisfüzetben is alkalmaztam. Jelentésük magyarázata a következő: első helyen áll az üveg típusa: (E_)
edzett, (F_) float; második helyen az üveg rétegszáma (_2_, _3_); harmadik helyen a lamináló anyag
típusa (_R) gyanta vagy (_F) EVA fólia, (_D) távtartós. Egyrétegű üvegeknél az üveg típusát és névleges
vastagságát jelöltem pl. E_12mm az egyrétegű edzett 12 mm vastagságú üveget jelzi.
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3.2 Kísérleti módszer
3.2.1 Kísérleti próbatestek
Minden, a próbatest állapotát érintő beavatkozás pl. élmegmunkálás, a vizsgálat előtt legalább 24 órával
befejeződött (lásd EN 1288-1:2000). A próbatesteket a kísérletet megelőzően legalább 1 napig a
vizsgálati környezetben tároltam. Ha az üveg felületén beavatkozások történnek, pl. savmaratás vagy
élmegmunkálás, esetleg koptató hatás következtében, szükséges hogy a károsodási helyeknek legyen
idejük „begyógyulni”. A környezet páratartalmának köszönhetően az üvegfelület állapotának folyamatos
változásával, a károsodott helyek üvegtáblát gyengítő hatása csökkenhet (Wiederhorn, 1967).
A kísérleti próbatestek tényleges méreteit három mérés átlagából határoztam meg. A tényleges
vastagságot 0,01 mm pontossággal határoztam meg. A próbatestek jellemzőinek átlagos értéke:
- üveg átlagos sűrűsége,
ρglass:
2,50 g/cm3 (névleges: 2,50 g/cm3)
- próbatestek átlagos hossza
L:
1099 mm, (névleges: 1100 mm6 5 mm)
- próbatestek átlagos szélessége
b:
358 mm, (névleges: 360 mm6 5 mm)
- 6 mm-es próbatestek átlagos vastagsága
hnom,6 mm: 5,87 mm, (névleges: 6 mm)
- 12 mm-es próbatestek átlagos vastagsága
hnom,12 mm: 11,85 mm, (névleges: 12 mm)
- 19 mm-es próbatestek átlagos vastagsága
hnom,19 mm: 18,99 mm, (névleges: 19 mm)
- gyanta lamináló anyag átlagos vastagsága
hint Resin: 1,00 mm, (névleges: 1 mm)
- EVA fólia lamináló anyag átlagos vastagsága hint EVA: 0,40 mm, (névleges: 0,4 mm).
Egyrétegű üvegeknél minden egyes vizsgálati kombinációhoz négy darab, laminált üvegeknél minden
egyes vizsgálati kombinációhoz három darab próbatestet vizsgáltam. A kísérleti próbatestek darabszámait
minden kísérleti kombinációhoz a megfelelő szabványokban megadott értékek szerint határoztam meg. A
méréseknél megállapított relatív szórás legfeljebb 10 % volt. Összesen 160 db próbatestet vizsgáltam.

3.2.2 Kísérleti elrendezés

3.2.2.1 Erő és lehajlás mérése
Az üvegtábla próbatesteket 1000 mm fesztávon, 360 mm névleges szélességgel, két vonal menti
(támasszal párhuzamos) hajlítással vizsgáltam. A terhelés során az erőt és a lehajlást minden próbatestnél
folyamatosan mértem. A terhelési kifejtése statikus jellegű volt. A kísérletet +23, + 60 és -20 °C-os
hőmérsékletű próbatestekkel végeztem. A lehűtött vagy felmelegített próbatestek az állandó hőmérséklet
és páratartalom biztosítása végett, hőszigetelő burkolattal voltak körülvéve a vizsgálatok során. A
próbatestek és a környezet levegőjének hőmérsékletét valamint a vizsgálati teremben a relatív
páratartalmat a mérések során rögzítettem. A kísérleti elrendezés a 7. ábrán látható.
F
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berendezéshez saját tervezésű csuklós acél terhelő szerkezet készült a próbatestek két vonal mentén
történő terheléséhez. A lehajlásokat HBM W50 típusú útadóval a fesztáv közepén mértem. A műszerek
jeleit a Catman szoftver segítségével alakítottam át a mért mennyiségekké. A mért értékeket a vizsgálatok
alatt számítógéppel rögzítettem. Az időt az adatrögzítéskor számítógéppel mértem. A lehajlásokat és a
tönkremeneteli folyamatot valamint az üvegek törésképeit digitális optikai eszközökkel is rögzítettem
(CMOS SONY kamera).

3.2.2.2 Terhelési sebesség
Az EN 1288-3:2000 szabvány előírja, hogy a próbatestek hajlítása a tönkremenetelig, egyenletesen
növekvő (260,4 N/mm2/s) hajlító feszültségek mellett történjen. Ezért a vizsgáló berendezést úgy
kalibráltam, hogy az elmozdulások mind egyrétegű, mind laminált üvegek esetén ennek megfelelően
alakuljanak. A kalibrálás eredményeképpen a 260,4 N/mm2/s hajlító feszültség alakulásnak megfelelő
terhelési sebességek a következők voltak:
- 6 mm-es egyrétegű üvegek esetében (az Instron 1197 típusú berendezésnél elérhető)
alkalmazandó terhelési sebesség: 50 mm/min.
- Laminált üvegek esetében (az Instron 1197 típusú berendezésnél elérhető) alkalmazandó terhelési
sebesség: 20 mm/min.
- Az egyrétegű 12 mm-es és 19 mm-es üvegeknél 20 mm/min terhelési sebesség alkalmazandó a
laminált üvegekkel való összehasonlíthatóság miatt.
Azonos terhelési sebességnél kapott, egyrétegű és laminált üvegek eredményeinek összehasonlítása
céljából a szobahőmérsékleten végzett vizsgálatokat kibővítettem, így:
- 50 mm/min terhelési sebességet alkalmaztam:
o egyrétegű 6 mm vastag üvegekhez és a
o távtartós üvegek esetében.
- 20 mm/min terhelési sebességet alkalmaztam:
o egyrétegű 6 mm, 12 mm, 19 mm vastag üvegekhez és a
o távtartós üvegek esetében valamint
o minden laminált üvegnél.
Egyrétegű 6 mm-es üvegeknél további terhelési sebességeket 5 mm/min és 1 mm/min is alkalmaztam.
Az aktuálisan mért erő és alakváltozások összefüggései a számítógép kijelzőjén követhetőek voltak. A
próbatesteket teljes tönkremenetelükig vizsgáltam. A laminált üvegeket minden üveg réteg teljes
tönkremeneteléig terheltem (lásd 8. és 9. ábrákat).

2.

4.

h
3.

Ls

7. ábra Kísérleti elrendezés két vonal menti hajlítás esetén (EN 1288-3:2000), ahol a számok a
következőket jelölik, 1.: próbatest: 1100×360 mm, 2.:terhelőhenger, 3.:alátámasztó henger, 4.: gumiszalag
(3 mm vastag, ISO 48:1994 szerint), 5.: saját tervezésű erőmérő, 6.:hőszigetelő burkolat (40 mm vastag),
Ls: 1000 mm, Lb: 200 mm, h: próbatest vastagsága (6 mm, 12 mm, 19 mm vagy 2×6, 3×6 mm), 7.: saját tervezésű
terhelő szerkezet [5].

Az üveg felületének kemény tárgyakkal való érintkezésének elkerülése céljából, 3 mm vastagságú 40 ±
10 IRHD keménységű (ISO 48:1994 szabványnak megfelelő) gumiszalagot helyeztem az üveg és a
terhelőhengerek valamint az üveg és az alátámasztó hengerek közé. A hajlító vizsgálatokat (23 ± 5 °C)
szobahőmérsékleten 50 – 65 % relatív páratartalomnál végeztem. A kísérletek folyamán a hőmérséklet
legfeljebb ± 1 °C hőmérsékletváltozás mellett állandó volt, az esetleges hőmérsékletváltozásból származó
feszültségalakulás elkerülése végett. Az erőt a Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) 200 kN-os
erőmérővel (No. 76411) kalibrált, saját tervezésű erőmérővel mértem [3]. Az Instron 1197 típusú
6

8. ábra Egyrétegű edzett üveg tönkremenetele

9. ábra Laminált biztonsági üveg terhelése

3.2.2.3 Alakváltozások mérése
Az üvegfelület alakváltozásait HBM LY11-10/120 típusú nyúlásmérő bélyegekkel mértem a felület
kiválasztott pontjain (R 1 és R 2 jelű tartományokon), lásd 10. ábrát. A mérések kalibrálási fázisában az
R 1 jelű tartományban Kyowa KFC-5-D17-11 típusú rozetta bélyegeket is alkalmaztam. Laminált üvegek
esetében HBM LY11-10/120 típusú nyúlásmérő bélyegeket helyeztem el mind az üvegtábla alsó, mind a
felső felületének középpontjában (R 1) és él közeli (R 2) tartományán. Hőmérséklet kompenzációhoz
másik, a vizsgált üveggel egyező körülmények között tárolt üveget alkalmaztam. A vizsgálat előtt a
próbatestet fél-hídban kötöttem össze a kompenzátor üveggel. A nyúlásmérő bélyegek ellenállás
változását mV/V-ban a HBM Spider8 típusú digitális csatornával is rendelkező műszer alakította át. A
Catman elnevezésű szoftverrel, a kalibrálást követően lehetőség nyílt a mV/V-ban mért alakváltozási
adatok µm/m –ré alakítására. Az üveg felületi pontok feszültségei a mért alakváltozásokból és a lineárisan
7
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rugalmas anyagokra érvényes Hooke–törvény alkalmazásával, a rugalmassági modulus ismeretében
számíthatók.
R 2: 2. tartomány
R 1: 1. tartomány

10. ábra Üvegfelület alakváltozásainak mérése R 1 és R 2 jelű tartományokon [4, 5].

3.2.3 Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok (SEM)
Az egyrétegű üvegek élmegmunkálási felületét négy különböző élmegmunkálási eljárással kialakított élen
vizsgáltam a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén dr. Koczka Béla vezetésével:
a) zámolt él, b) csiszolt él, c) csiszolt + savmaratott él, d) polírozott él.
Az alkalmazott pásztázó elektronmikoszkóp típusa: JEOL JSM-5500LV. A kiválasztott éleket az
elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz Au-Pd gőzzel vontuk be. Az elektronmikroszkópos vizsgálat
paraméterei a következők voltak: nagyvákuum üzemmód, szekunder elektron detektor (SE), gyorsító
feszültség 25 kV. A tanulmányozott élekről digitális fotók készültek 50×, 100×, 300×, ill. 1000-szeres
nagyításokban. A felvételeken látható a nagyításokhoz tartozó összehasonlító mikrométer mérőegység.

3.2.4 Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC)
A vizsgálatok során a térhálós gyanta üvegesedési és lágyulási hőmérsékletének meghatározása vált
szükségessé, mivel az adatokat a gyártó cég nem adta meg. Ezek az adatok csak az alkalmazott EVA fólia
esetén voltak ismertek. Így, vizsgálati úton kellett a térhálós gyanta üvegesedési és lágyulási hőmérséklet
tartományait meghatározni, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén dr. Vargha Viktória
vezetésével. Az alkalmazott gyanta típusa: sztirol tartalmú ortoftál savas telítetlen poliészter gyanta,
előgyorsított, fény stabilizált (termék neve: VIAPAL VUP 4808 B/62, gyártó: CYTEC).
A DSC vizsgálatokhoz a folyékony gyantát aktivátorral (keton-peroxid) elkeverve készült a térhálós
minta. A DSC vizsgálatokra a (a gyanta térhálósodási idejének befejeztével) a keverést követő legalább
24 óra elteltével került sor. A térhálós gyanta szobahőmérsékleten nagy rugalmasságú anyag. A
dinamikus DSC termogramok Perkin Elmer DSC 7 készülékkel lettek felvéve. 5 mg minta vizsgálata
-60 – +220 °C hőmérséklet tartományban 40 ml/min sebességgel áramló nitrogénben történt. A felfűtés
sebessége 10 °C/min volt. A hőáram és a hőmérséklet diagramok segítségével a térhálós gyanta
üvegesedési hőmérséklete, Tg, -38 °C körüli értékre, míg a lágyulási hőmérséklete, Tm, +109 °C körüli
értékre (tartománya +80 °C és +140 °C közé) adódott.

3.2.5 A próbatestekhez alkalmazott lamináló anyagok fizikai jellemzői
A laminált üvegek mechanikai viselkedését a lamináló anyagok befolyásolják. A kísérleteknél
alkalmazott lamináló anyagok gyanta és EVA fólia voltak. A lamináló anyagok főbb fizikai jellemzőit a
2. táblázatban foglaltam össze.
2. táblázat Gyanta és EVA fólia lamináló anyagok főbb fizikai jellemzői (a gyártók termékre megadott
műszaki adatlapjai és saját mérések alapján)
Jellemzők
Mértékegység
Gyanta (UP)
EVA fólia
Sűrűség
g/cm3
1,16
0,95
Vastagság
mm
1
0,4
N/mm2
2
14 – 22
Húzószilárdság, 23±2 °C-on
%
(~160) > 60
465 <
Szakadónyúlás, 23±2 °C-on
~ 12
1,2 <
Rugalmassági modulus, 23±2 °C-on N/mm2
~ 0,40
0,32
Poisson tényező, 23±2 °C-on
Üvegesedési hőmérséklet
°C
-42 – -38
~ -28
Lágyulási hőmérséklet
°C
109 (80 – 140)
~ 76 – 79
8
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4. Új tudományos eredmények
A tézisek szövegét kövér betűtípussal szedtem. A tézisekhez kapcsolódó magyarázó szövegrészek normál
betűtípusúak. Új tudományos eredményeimet öt tézis csoportba soroltam.

1.

Tézis csoport: Edzés (hőkezelés) hatása az egyrétegű üvegek hajlítási teherbírására

1.1 Tézis: Az edzés hatékonysága [4, 7]
Különböző vastagságú, edzett üvegek esetén az edzés (hőkezelési eljárás) teherbírás növelő
hatékonyságának kimutatására bevezettem az edzés (hőkezelési eljárás) hatékonyságának fogalmát.
Az edzés hatékonysága megmutatja az azonos vastagságú és kialakítású edzett üvegek teherbírási
jellemzőinek (pl. törőerő) arányát a nem hőkezelt (float) üvegekéhez viszonyítva. Kísérletileg
kimutattam, hogy az üveg edzésének hatékonysága függ a vastagságtól és a terhelési sebességtől.
Laboratóriumi vizsgálataim eredményei alapján kimutattam, hogy az edzés hatékonysága az
üvegvastagság növelésével csökken (11. ábra). Így, a Bažant nevéhez köthető mérethatás (Bažant, 2004)
az edzés hatékonyságát is befolyásolja. Az edzés hatékonysága a 19 mm vastagságú üvegeknél 41,4%kal, a 12 mm vastagságú üvegeknél 18,8 %-kal csökkent a 6 mm vastagságú üvegekéhez képest.
Kimutattam továbbá, hogy az edzés hatékonysága és a névleges üveg vastagság között lineáris
összefüggés van, a 6 mm és 19 mm névleges vastagsági tartományban, 20 mm/min terhelési sebességnél.
6 mm névleges vastagságú üvegekre kimutattam, hogy az edzés hatékonysága csökken, ha a terhelési
sebesség 20 mm/min-ről 1 mm/min-re csökken (12. ábra), azonban a terhelési sebesség 20 mm/min-ről
50 mm/min-re növelésével nem változik jelentősen. Magyarázata, hogy a felületi karcolásokból kiinduló
repedések alakulásához lassúbb terhelési sebességek (5 mm/min, 1 mm/min) mellett több idő jut.
Az edzés (hőkezelési eljárás) hatékonyságának kimutatásával lehetőség nyílik a megfelelő, gazdaságos
üvegvastagság kiválasztására.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,67

+23 °C

20 mm/min

Edzett üveg törő erő és float
üveg törő erő aránya (-)
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4,5
4,0
3,5
3,0
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+23 °C
h = 6 mm
3,67

2,75
arány = 2,757x0,070
R 2 = 0,821
0

11. ábra Edzés hatékonysága az üvegvastagság
függvényében hajlítás esetén (20 mm/min)

3,45

3,01
50 mm/min
20 mm/min
5 mm/min
1 mm/min

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Terhelési sebesség, (mm/min)

12. ábra Edzés hatékonysága és a terhelési
sebesség összefüggése 6 mm vastagságú üvegeknél

1.2 Tézis: Egyrétegű üvegek hajlító-húzószilárdsága [5, 6, 7]
Hajlító vizsgálatokkal kimutattam, hogy az EN 1288:3-2000 szabványban megadott, a
rugalmasságtan alapképleteivel meghatározható hajlító-húzószilárdság számított értéke és az üveg
törési alakváltozásaiból számított maximális feszültség értéke eltérő. A vastagság növekedésével a
hajlító-húzószilárdság csökken a nyúlásmérésből számított értékhez viszonyítva. A hajlítóhúzószilárdság és a nyúlásmérésből meghatározott felületi szilárdság aránya hatványfüggvényekkel
közelíthető edzett valamint nem hőkezelt float üvegek esetében.
Kísérletileg kimutattam, hogy a hajlító-húzószilárdság számított értékéhez viszonyítva a
nyúlásmérésekből meghatározott felületi szilárdságok hatványfüggvényekkel közelíthetőek a legjobb
korrelációval, mind a tábla középnél (R 1 jelű tartomány), mind a tábla élek környezetében (R 2 jelű
tartomány). A 10 mm-nél vékonyabb nem hőkezelt üvegek esetében a felület (szélső szál)
alakváltozásaiból számított feszültség értéke lesz a mértékadó. Edzett üvegeknél a vastagság növelésével
(12 mm névleges vastagság felett) a rugalmasságtan alapösszefüggéseivel számított szilárdsági értékek
jobban közelítik a tényleges felületen mért értékeket, mint vékony üvegek esetében (13. ábra).
9
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Hajlító-húzószilárdság / Felületi húzószilárdság
σbB/σ (%)
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100%

60%
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13. ábra Hajlító-húzószilárdság és felületi húzószilárdság %-os aránya az üvegvastagság függvényében
A nem hőkezelt float és edzett üvegek közelítő görbéinek (13. ábra) meredeksége eltérő. A vastagság
függvényében az edzett üvegek görbéi kevésbé meredekek (~1:6) a float üvegekéhez (~1:3) képest [6],
így a mérethatás kevésbé érvényesül. Edzett üvegnél az alsó húzott oldalon lévő repedésekre (felületi
mikroszkópikus hibák pl. karcolások) az előfeszítés összezáró hatással van, további terhelésre nehezebben
tudnak megnyílni és továbbterjedni. Az edzett üveg hajlítószilárdságát sok hiba pl. felületi hibák
együttese, míg a float üvegét egy kritikus hiba szabja meg. Az edzett üveg hajlítószilárdságát a vastagság
függvényében a Weibull-féle statisztikus mérethatás (Weibull, 1951), míg a float üvegek mérethatását
inkább a LEFM, lineárisan rugalmas törésmechanika szerint megállapítható mérethatás befolyásolja (14.,
15. ábrák).
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15. ábra Példa mérethatásra, Malpasset gát
(Bažant, 2004)

1.3 Tézis: Felületen mért törési alakváltozások [4, 5, 6, 7]
Laboratóriumi kísérleteimmel igazoltam, hogy az R 2 jelű tartományon (tábla él környezetében) mért
megnyúlások nagyobbak a tábla középen mérthez képest, nem hőkezelt float valamint edzett üvegek
esetén. A kéttámaszú „lemezcsík” (10. ábra) szélein mérhető alakváltozások nagyobbak voltak a középen
mérthez képest, két vonal menti hajlítás estén. A tábla él közeli tartományok feszültségeinek
számításához a táblaközépre számított értékeket szorzótényezővel javasolt megnövelni.
Az EN 1288-3:2000 szabványban megadott szorzótényező (ke) értékét kiegészítettem és megadtam
6 mm vastagságú üvegekhez a lehajlás és vastagság viszonyának (y/h) függvényében, lassúbb,
20 mm/min terhelési sebességgel történő vizsgálatok esetén (16. ábra).
Kísérletileg kimutattam, hogy az EN 1288-3:2000 szabványban megadott szorzótényező (ke) függ a
vastagságtól és a terhelési sebességtől. Az üveg felület szélső és közbülső tartományai közötti
alakváltozások különbsége nő a terhelési sebesség 50 mm/min-ről 20 mm/min-re való csökkenése
során.
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16. ábra Szorzótényező, ke 6 mm, 12 mm és 19 mm vastagságú egyrétegű üvegekhez a lehajlás/vastagság
(y/h) függvényében 50 és 20 mm/min terhelési sebességeknél, hajlítás esetén.
Az üvegtáblák tönkremenetele nagyobb valószínűséggel a vágásból, utólagos megmunkálási eljárásokból
(élmegmunkálás, furatlyuk kialakítás stb.) származó mikroszkopikus repedésekből indul ki és terjed
tovább. Az élmegmunkálás következtében az üvegtábla élei több mikroszkopikus sérülést, hibahelyet
tartalmaznak a táblaközéphez képest, melyet elektronmikroszkópos felvételekkel is alátámasztottam
(17. ábra). Így az üvegtábla különböző tartományait szilárdságilag nem lehet azonosnak tekinteni.

a) zámolt él, bal o.: ×100; jobb o.: ×1000 nagyítás

14. ábra LEFM és Weibull-féle statisztikus
mérethatás szemléltetése (Bažant, 2004)
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b) Vágott él ×300

c) polírozott él, bal o.: ×100;jobb o.: ×1000 nagyítás
d) felületi karcolás ×50 nagyítás
17. ábra Az üveg mikroszkopikus sérülései [7]
A terhelési sebesség 50 mm/min-ről 20 mm/min-re történő csökkentésével az R 2 jelű tartományban
(tábla élnél) mért megnyúlások nőttek, mivel a mikrorepedések alakulásának több idő jutott. A ke
szorzótényező értéke pl. y/h=3 esetén 7%-kal növelendő a terhelési sebesség 50 mm/min-ről 20 mm/minre történő csökkentésekor. Az 16. ábráról leolvasható, hogy a 6 mm vastagságú üvegeknél a ke
szorzótényező értéke a lehajlás/vastagság (y/h) függvényében 1,17 értéket is felvehet. Ezt alátámasztja a
EN 13474-3:2003 szabványban megadott konstans 0,8 értékű csökkentő szorzótényező is, melyet az élek
tervezési hajlító szilárdságának számításához kell alkalmazni, szorozva a táblaközép tervezési hajlító
szilárdsági értékét. E szabvány azonban nem tér ki a csökkentő tényező terhelési sebességtől való
függésére.
Kísérleteim szerint a jövőben lehetséges a 12 mm-es és 19 mm-es üvegek 16. ábra szerinti
összefüggéseinek pontosítása.
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2. Tézis csoport: Laminálás hatása szimmetrikus rétegrendű, azonos vastagságú üveg
rétegekből felépülő laminált üvegek hajlítási viselkedésére
2.1 Tézis: Edzés (hőkezelési eljárás) hatékonysága laminált üvegek esetén [6, 8]
Szimmetrikus felépítésű (azonos vastagságú üveg rétegekből álló) laminált üvegekkel végzett
laboratóriumi kísérleteim eredményei alapján megállapítottam, hogy az edzés hatékonysága függ az üveg
rétegek számától és az alkalmazott lamináló anyag tulajdonságaitól.
Kísérletileg igazoltam, hogy az edzés hatékonysága csökken az üveg rétegszám növelésével, a
szimmetrikus felépítésű (azonos vastagságú üveg rétegekből álló), biztonsági laminált üvegeknél,
amelyek rétegei együttdolgoznak. Kimutattam, hogy távtartós (lamináló anyag nélküli) üvegeknél
az edzés hatékonysága az üveg rétegszám kettőről háromra növelésével nem csökken. Kimutattam
továbbá, hogy szobahőmérsékleten az edzés hatékonysága kedvezőbb a gyantával laminált üvegek
esetében, mint az EVA fóliával laminált üvegek esetében.
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2.2 Tézis: Lamináló anyag hatása az üveg törési alakváltozásaira [4, 5, 6, 8]
Laminált üvegeken végzett laboratóriumi kísérleteim eredményei alapján megállapítottam, hogy a
lamináló anyag eltérően befolyásolja az üveg rétegek különböző tartományainak alakváltozásait. A
legnagyobb törési megnyúlásokat a „szabad lemez perem”-nél (R 2 jelű tartomány) mértem.
Lamináló anyag nélküli, 23 °C–os float és edzett, távtartósan kialakított üvegek esetén kísérletileg
kimutattam, hogy a tábla él közeli tartomány törési alakváltozásai (megnyúlásai) 17-19 %-kal
nagyobbak az üveg felület közepén mérthez képest. Kimutattam továbbá, hogy 23 °C–os
hőmérsékletű laminált üvegeknél, EVA fólia alkalmazása esetén az üveg felület szélső
tartományában mért alakváltozás (megnyúlás) 5-12%-kal haladja meg a középső tartományban
mért értéket. Gyanta lamináló anyag alkalmazásakor pedig az eltérés csupán 2-5%.
Üveg rétegszám

2 db

1

2

3

4

Üveg rétegszáma, n (db)

18. ábra Edzés hatékonysága az üveg rétegszámának függvényében 23 °C-os laminált és (D_) távtartós
üvegek esetében. (Egyrétegű 6, 12, 19 mm vastagságú üvegek értékeit is ábrázoltam.)
Egyrétegű, ill. monolitikusan együttdolgozó üvegeknél a vastagság növelésével a Bažant-féle mérethatás
(Bažant, 2004) érvényesül az edzés hatékonyágánál (11. ábra).
Az edzés hatékonyságát befolyásolja a lamináló anyag és az edzett üveg rétegek elhelyezkedése a
laminált üveg felépítésében. Hajlításkor, a semleges tengely közelében elhelyezkedő lamináló anyag
kevésbé hatékony, mint a szélső, húzott felülethez közeli rétegekben. Így két azonos vastagságú üveg
rétegből álló laminált üvegnél a lamináló anyag az edzés hatékonyságát kevésbé befolyásolja, míg hatása
jobban érvényesül a három üveg rétegből álló laminált üvegeknél (18. ábra).
A rétegszám növelésével statisztikailag több hibát viszünk a rendszerbe. Nem együttdolgozó rétegek
esetén (távtartós üvegek), hajlításkor, minden egyes üveg rétegben, egy időben alakul húzás, ezért az
egyes húzott felületek állapota (hibái) közel egyformán hatnak a rendszerre. Így az edzett üveg
rétegszámának növelése kevésbé befolyásolja az edzés hatékonyságát.
Megfelelő teherátadó lamináló anyag alkalmazáskor, csökken az edzés hatékonysága a három azonos
vastagságú edzett üveg rétegből álló laminált üvegeknél a két rétegű üvegekéhez képest, mivel a semleges
tengelyhez közeli edzett üveg rétegek hajlításkor kevésbé hatékonyak a külső edzett üveg rétegekhez
képest.
Mereven együttdolgozó (ill. monolitikus) rétegek esetén, hajlításkor, a szélső, húzott üveg rétegek
felületi hibái befolyásolják leginkább a laminált üveg maximális teherbírását. Mivel a legnagyobb húzás a
szélső üveg rétegben alakul, ezáltal a közbenső edzett üveg réteg felület közeli saját nyomófeszültségi
zónái – az edzés következtében a vastagsága mentén kialakuló –, nem tudnak kellően hatékonyan részt
venni a repedések összezárásában, ezáltal az edzés hatékonysága csökken. Az edzés hatékonyságának
csökkenése mereven együttdolgozó rétegeknél mintegy 30 %-ot is elérhet a vastagság növelésével.
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A kevésbé mereven együttdolgozó üveg rétegek esetén (gyanta lamináló anyagú +23 °C fokos
laminált üvegeknél) az edzés szerepe jobban érvényesül, mivel hamarabb ébred húzás az egyes üveg
rétegekben. Így a gyantával laminált három üveg rétegből álló biztonsági üvegeknél az edzés mintegy
10 %-kal hatékonyabb, mint az EVA fóliával laminált üvegeknél.
Az edzés hatékonyságának kimutatásával lehetőség nyílik a laminált üveg felépítésének megfelelő és
gazdaságos kiválasztására. Pl. az üveg rétegek együttdolgozásának csökkenésével (pl. lamináló anyag
kúszásakor) az edzés hatékonysága jobban érvényesül, míg mereven együttdolgozó rétegeknél a közbenső
üveg réteg(ek)ben hőkezelt üvegek is alkalmazhatóak.
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(µm/m)
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0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0

Pankhardt Kinga

2313,32

20 mm/min

1904,85
2068,80

1906,14

1849,51

934,14 1599,38
658,14
543,30
713,40
621,61

679,81
831,26
664,19
742,49
638,10
605,48

691,92

R2
1
RRégió
1

0
távtartós
gyantás
fóliás E_D_6mm
távtartós gyantás
fóliás
F_D_6mm
F_REVA F_F
E_R EVA
E_F

edzett

float

Laminált üveg típusok

3

R2 1
Régió
R1

2

Üveg
rétegszám,
n (db)

19. ábra Alsó üvegfelület törési alakváltozása, εu, a vizsgált laminált üveg típusoknál
A 19. ábra szemlélteti a laminált üvegek tábla közép (R 1) és él (R 2) tartományaiban mért legnagyobb
erőhöz tartozó törési alakváltozásokat (megnyúlásokat) az alsó üvegfelületen. A lamináló anyag
befolyásolja a szabad peremek (pl. furatlyukak) feszültségeinek alakulását. Gyantával laminált üvegek
szélső és a közbülső tartományok alakváltozásainak eltérései kisebbek az EVA fóliával laminált
üvegekéhez képest. A gyanta és üvegfelület között kialakuló kémiai kötéseknek szerepe van az üveg
törési alakváltozásaira. Gyantás laminálás esetén, az üveg felületén a gyanta a hirdoxil-csoportokkal
(SiOH) kémiai kötést képes létesíteni (Kadri, 2003). A gyanta folyékony halmazállapotban kerül az üveg
rétegek közé, majd azt követően térhálósodik, így az üveg felületének egyenetlenségeit (különösen edzett
üvegeknél) a fóliához képest jobban ki tudja tölteni, az együttdolgozást az élek környezetében javítja.
Az R 2 jelű tartományban mért nagyobb megnyúlásokat alátámasztja többek között Pagano (1989)
kompozit anyagok rétegközi nyírására vonatkozó kutatásai valamint Lagunegrand et al. (2006) rétegelt
szendvics gerendákkal végzett kutatásai is. Kimutatták, hogy az élek környeztében összetett rétegközi
feszültségállapot uralkodik (20. és 21. ábra), ami az élek környezetében a rétegek szétválását elősegítheti
(különösen vékony lemezeknél), tovább növelve az élek mentén a feszültségeket. Megjegyzendő
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azonban, hogy a lamináló anyag termo-mechanikai viselkedését is szem előtt kell tartani (lásd 3.3 Tézis).
Eltérő igénybevételű tartományokban (táblaközép, tábla él) a lamináló anyag polimer láncai eltérő
mértékben rendeződnek a terhelés irányába, így a húzásra felkeményedő műanyagok – pl. EVA +23 °Con –, jellemzői eltérően befolyásolják a laminált üveg egyes tartományainak alakváltozási jellemzőit.
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Tézis csoport: Hőmérséklet hatása szimmetrikus rétegrendű, azonos vastagságú
üveg rétegekből felépülő laminált üvegek hajlítási viselkedésére

3.1 Tézis: Laminált üvegek hőmérséklet érzékenysége. Laminált üvegek erő-lehajlás összefüggésének
változása a hőmérséklet hatására [4, 6, 8, 11]
Laboratóriumi kísérleteimmel kimutattam, hogy nem hőkezelt, float valamint edzett, 6 mm vastag
üvegekből álló (két- és háromrétegű) laminált üvegek esetében az alkalmazott lamináló anyag
termomechanikai viselkedése jelentősen befolyásolja az erő-lehajlás összefüggést.
A laminált üvegek teherbírási jellemzőinek hőmérséklet hatására bekövetkező változásának
leírására kísérleti eredményeim alapján bevezettem a laminált üvegek hőmérséklet érzékenységének
fogalmát. A hőmérséklet érzékenység fogalma kifejezi, hogy egy laminált üveg valamely
tulajdonsága (pl. teherbírása) milyen mértékben változik meg a hőmérséklet változásával.
Kimutattam, hogy az EVA fóliával laminált üvegek kevésbé hőmérséklet érzékenyek, mint a
gyantával laminált üvegek.
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22. ábra Erő - lehajlás diagrammok kétrétegű, 6 mm-es üveg rétegekből álló,
gyantával laminált (_R), -20 °C, +23 °C és +60 °C hőmérsékletű üvegek esetén.
Egyrétegű, 12 mm vastagságú edzett (E_12) valamint távtartós üvegek (E_2_D) görbéit is ábrázoltam. A
szaggatott vonalak az edzett, a folytonos vonalak a nem hőkezelt, float üvegeket jelölik.
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21. ábra Rétegközi feszültségek térbeli
alakulása az él mentén, σzz=1 MPa átlagos
terhelés hatására (Lagunegrand et al., 2006)
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20. ábra Terhelt laminált lemez, ahol, x, az éltől való
távolságot jelzi (Lagunegrand et al., 2006)
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23. ábra Erő - lehajlás diagrammok kétrétegű, 6 mm-es üveg rétegekből álló,
EVA fóliával laminált (_F), -20 °C, +23 °C és +60 °C hőmérsékletű üvegek esetén.
A laminált üvegek hőmérséklet érzékenysége eltérő. Gyantával laminált üvegek erő-lehajlás görbéje
-20 °C-on, továbbá +60 °C-on lényegesen eltér a 23 °C-on kapott görbéhez képest (22. ábra). EVA
fóliával történő laminálás esetén az erő-lehajlás görbék 23 °C-hoz képesti eltérése kisebb, mint a
gyantával laminált üvegek esetén (23. ábra). EVA fóliával laminált két rétegű üvegek maximális
törőereje -20 °C-on 0-8 %-kal nőtt a 23 °C-os üvegek törőerejéhez képest, míg +60 °C-on a törőerő
1-2 %-kal csökkent, a lehajlás 28 %-os növekedése mellett. A gyantával laminált két rétegű üvegek
maximális törőereje -20 °C-on 4-24 %-kal nőtt a 23 °C-os üvegek törőerejéhez képest, míg +60°C-on a
törőerő 15-19 %-kal csökkent, a lehajlás 35 %-os növekedése mellett.
Laminált üvegek kültéri alkalmazása esetén a vizsgált EVA fólia kedvezőbb lamináló anyag a vizsgált
gyantához képest, mert alkalmazásával a laminált üveg kevésbé hőmérséklet érzékeny. Teherhordó
üvegeknél különösen fontos a laminált üveg hőmérséklet érzékenységének ismerete, mivel a lamináló
anyag kiválasztását és a laminált üvegek méretezését befolyásolhatja. A három rétegű laminált üvegek
erő-lehajlás összefüggéseit a doktori értekezés tartalmazza.
3.2 Tézis: Különböző hőmérsékletű laminált üvegek rétegszámának hatása a teherbírási jellemzőkre
[4, 6, 8, 9]
Kísérletileg kimutattam, hogy gyantával laminált üvegek hőmérséklet érzékenysége nő az üveg
rétegszámának növelésével. Kísérleti eredményeim szerint az EVA fóliával laminált üvegek
kevésbé hőmérséklet érzékenyek az üveg rétegszámának növelésére, mint a gyantával laminált
üvegek.
A 24. ábrán a gyantával laminált üvegeknél megfigyelhető, hogy az eltérő hőmérsékletű üvegtáblák erőrelatív vastagság görbéi a rétegszám növelésével (gyanta relatív vastagságának növelésével) széttartóak,
így a hőmérséklet érzékenységet jelzik. EVA fóliás laminálás esetén a tönkremenetelhez tartozó erő a
fólia relatív vastagságának növelésével növelhető (amíg megfelelő együttdolgozást biztosít az adott
hőmérsékleten). Ezt támasztják alá Behr et al. (1984), Vallabhan et al. (1987), Norville (1997) két rétegű
PVB fóliás laminált üvegekre végzett megfigyelései is, mely szerint szobahőmérsékleten végzett
kísérleteknél a fólia vastagságának növelésével nőtt a laminált üveg teherbírása. Magasabb hőmérsékleten
a gyanta relatív vastagságának növelésével a teherbírás jelentős mértékben nem javul (a görbe
meredeksége csökken).
Whitney (1987) hajlított, központosan terhelt szálerősítésű polimerekkel végzett kutatásai alapján
kimutatta, hogy a fesztáv/vastagság (Ls/h) arány növelésével, a nyírásból származó lehajlások részaránya
csökken a teljes lehajláshoz viszonyítva. Saját kísérleteimnél az üveg rétegszám kettőről háromra
növelésével az Ls/h arány 78,49-ről 50,99-re csökkent a gyantával laminált üvegeknél, míg az EVA
fóliával laminált üvegeknél 82,37-ről 54,32-re csökkent. Így a hőmérséklet kevésbé befolyásolja a két
üveg rétegből álló laminált üvegek teherbírási jellemzőit, mint a három üveg rétegből álló laminált
üvegekét.
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24. ábra Legnagyobb erő a lamináló anyag teljes vastagsága/laminált üveg teljes vastagság arányának
függvényében. A szaggatott vonalak az edzett, a folytonos vonalak a nem hőkezelt float üvegeket jelölik.
A megállapítás jelentősége, hogy a teherbírási szempontok figyelembevétele esetén a rétegszám, lamináló
anyag vastagság optimalizálható, ha már ismert a laminált üveg üzemelési hőmérséklet tartománya, ill.
környezeti osztályba sorolása (lásd 3.4 Tézist).
3.3 Tézis: Hőmérséklet hatása laminált üvegek törési alakváltozására [4, 5, 6, 8]
Kísérleteim eredményei rámutattak, hogy laminált üvegek élekhez közeli részei a leginkább hőmérséklet
érzékenyek. A laminált üvegek közbülső (R 1) és szélső (R 2) tartományainak alakváltozásait nem lehet
azonosnak tekinteni.
Kísérletileg kimutattam, hogy EVA fóliával laminált üvegtáblák éleinek környezete kevésbé
hőmérséklet érzékeny, mint a gyantával laminált üvegtábláké. A hőmérséklet hatását a laminált
üvegtáblák éleinek környezetére a hajlítószilárdság közelítő számításánál, csökkentő tényezővel (k1)
javasolom figyelembe venni. Kísérleti eredményeim alapján megadtam a k1 tényezőt a hőmérséklet
függvényében EVA fóliával vagy gyantával laminált üvegekhez.
A k1 tényező értékét a hőmérséklet függvényében javasolom megadni, a lamináló anyag termomechanikai viselkedésének figyelembevételével. A k1 tényező felső értékét a megfelelő együttdolgozást
biztosító lamináló anyaghoz javasolt megállapítani, melyet a lamináló anyag üvegesedési (átalakulási)
hőmérséklet tartománya, Tg, befolyásol. Az üvegesedési (átalakulási) hőmérséklet tartomány, Tg, az EVA
fólia esetén -28 °C fok, míg a gyantánál -38 °C fok körüli érték. A -20 °C-os laminált üvegek
eredményeiből a 25. ábra összefüggései alapján becsülhető a k1 tényező felső határértéke.
A k1 tényező alsó határértéknek a távtartós üvegek eredményeit tekintettem. Az alsó határérték
megmutatja, hogy mekkora a feszültség különbség a tábla középső (R 1) és él közeli (R 2) tartományai
között, ha a lamináló anyag nem biztosít megfelelő együttdolgozást az üveg rétegek között (túlzottan
fellágyult, esetleg tartóssági okokból pl. adhézió csökkenés miatt stb. nem vehető figyelembe). Az alsó
határértéket a lamináló anyag lágyulási hőmérséklet tartománya, Tm, is befolyásolja. Kísérleti
eredményeim alapján a k1 tényező alsó értékét 0,81-re adtam meg (25. ábra), (lásd 2.2 és 4.1 Téziseket).
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25. ábra Csökkentő tényező, k1, a hőmérséklet függvényében EVA fóliával vagy gyantával laminált
üvegeknél
Kísérletileg kimutattam, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökken a gyanta lamináló anyag
alakváltozási különbséget csökkentő hatása az üvegtábla eltérő tartományai között (R 1: tábla közép és
R 2: élek). A 2.2 Tézisnél Pagano (1989) és Lagunegrand et al. (2006) kutatásai alapján ismertetett élek
környezetében lévő összetett rétegközi feszültség állapotot a hőmérséklet és a lamináló anyag termomechanikai viselkedése is befolyásolja. A lamináló anyagokkal végzett tájékoztató jellegű szakító
vizsgálataim alapján kimutattam, hogy a +23 °C-os hőmérsékletű EVA lamináló anyag a terhelés hatására
(0,2 és 200 mm/min) felkeményedő, míg a -20 és +60 °C-os hőmérsékletű EVA lamináló anyagok nem
felkeményedők. A gyanta lamináló anyag erő-megnyúlás összefüggése közel lineáris, -20 °C-os, +23 °Cos és +60 °C-os próbatestek esetén is (0,2; 2; 20; 200 mm/min terhelési sebességeknél).
A 2.2 Tézisnél megállapítottak alapján az R 1 és R 2 jelű tartomány alakváltozásainak (megnyúlás)
különbsége nő az együttdolgozás csökkenésével. A magasabb hőmérsékletű laminált üvegeknél azonban,
a lamináló anyag kúszásának és a polimer láncok gyorsabb rendeződésének hatására (kisebb terhelés
mellett is), a tábla közép és élek közötti alakváltozások különbsége csökken. A gyanta lamináló anyag az
üveg felületével kémiai kötéseket képes létesíteni, mely inkább a laminált üveg szobahőmérséklet alatti
hőmérséklet tartományában hatékony. EVA fólia esetében magasabb (60 °C) hőmérsékleten a fellágyulás
kevésbé jelentős - adhézió kis mértékben javul – így, kiegyenlítő hatása jobban érvényesül (26. ábra).
Szabad peremek, furatlyukkal ellátott laminált üvegek teherbírási számításainál valamint tartóssági
szempontok figyelembevételekor javasolt csökkentő tényező alkalmazása.

26. ábra Törési alakváltozások -20 °C, +23 °C és +60 °C-os, két- vagy háromrétegű, EVA fóliával vagy
gyantával laminált float vagy edzett üvegek alsó üveg felületén, tábla középen (R 1) és tábla él közeli
tartományokon (R 2). Terhelési sebesség: 20 mm/min.
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3.4 Tézis: Laminált üvegek környezeti osztályai [4, 6, 8, 9, 11]
Kísérleti eredményeim alapján javasolom a laminált üvegek környezeti (kitéti) osztályokba való
sorolását. Kísérleti eredményeim alapján definiáltam a hőmérséklettől függő környezeti osztályt
(XT). A hőmérséklettől függő környezeti osztály megadásakor (XT1 - XT5) a lamináló anyagok
termo-mechanikai viselkedését javasolom figyelembe venni.
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A hajlító merevség és a hőmérséklet összefüggése alapján az általam vizsgált, kétrétegű gyantával
laminált üvegeknél a delaminációs hőmérséklet 100 °C, míg háromrétegű üvegek esetében 85 °C. Az
általam vizsgált kétrétegű EVA fóliával laminált üvegeknél a delaminációs hőmérséklet 96 °C, míg
háromrétegű üvegek esetében 92 °C.
A delaminációs hőmérséklet tartomány elérésekor, nem következik be feltétlenül a laminált üveg
rétegeinek fizikai értelemben vett szétválása, hanem azok már nem, vagy csak alig tekinthetőek
együttdolgozónak. A delaminációs hőmérséklet meghatározásakor, megfigyeltem, hogy az alkalmazott
lamináló anyag lágyulási tartományához közel esik (2. táblázat). A rétegszám növelésekor a hőmérséklet
érzékenység növekedésével a delaminációs hőmérséklet csökken.
4.2 Tézis: Laminált üvegek hajlító merevségének változása a hőmérséklet függvényében [4, 6, 8, 9]
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a hajlító merevség a gyantával laminált, kétés háromrétegű biztonsági és nem biztonsági üvegek esetén a hőmérséklet növelésével lineárisan
csökken -20 °C és + 60 °C fok közötti hőmérsékleti tartományban. A hajlító merevség EVA fóliával
laminált két- és háromrétegű üvegek esetén a hőmérséklet függvényében másodfokú polinommal
közelíthető a legjobb korrelációval -20 °C és + 60 °C fok közötti hőmérsékleti tartományban.
Az összefüggések a 28. és 29. ábrákon láthatóak valamint a delaminációs hőmérsékleteket, Td, is
feltüntettem.
5,0E+9

4,60E+09
4,20E+09

E_2_R
E_2_F
egy rétegű 12 mm
2_EVA

4,5E+9

Tézis csoport: Laminált üvegek hajlító merevségének változása a hőmérséklet
függvényében

4.1 Tézis: Delaminációs hőmérséklet fogalmának bevezetése [8, 9]
Kísérleti eredményeim alapján bevezettem a delaminációs hőmérséklet (Td, delamination
temperature) fogalmát. A delaminációs hőmérséklet megadja azt a hőmérsékletet (hőmérséklet
tartományt), amelynél a lamináló anyag már nem képes az üveg rétegeket megfelelően
összekapcsolni, azok együttdolgozását biztosítani. Kísérleti eredményeim alapján megadtam a
delaminációs hőmérsékletet két- és háromrétegű EVA fóliával vagy gyantával laminált üvegekre
hajlítás esetén. Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a delaminációs hőmérséklet az
üveg rétegszám növelésével csökken.
A távtartós üvegek (teherbírási alsó határ) hajlító merevségi értékének valamint a -20 °C, +23 °C, +60 °C
–os laminált üvegek hajlító merevségére fektetett közelítő függvények segítségével, a delaminációs
hőmérséklet a metszéspontoknál leolvasható (28. és 29. ábrák).
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28. ábra Hajlító merevség és hőmérséklet összefüggése 2×6 mm-es float (F_) vagy edzett (E_) üveg
rétegekből felépülő gyantával (_R) vagy EVA fóliával (_F) laminált üvegek esetén
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27. ábra Laminált üvegek javasolt hőmérsékleti környezeti osztályai ( XT1- XT5) lamináló anyag
(műanyag) hőmérséklettől függő tulajdonságainak figyelembevételével
A teherhordó laminált üvegek szilárdsági vizsgálatait, szobahőmérsékleten kívül javasolt a környezeti
osztálynak megfelelő hőmérséklet tartományban is elvégezni (27. ábra). Javasolt továbbá olyan lamináló
anyagok kifejlesztése, amelyek a laminált üvegekhez, különös tekintettel a teherhordó üvegekhez, az
adott környezeti osztályon belül biztonságosan alkalmazhatóak. A környezeti osztályok megadásával a
(betonokhoz hasonlóan) tervezők könnyebben elő tudják írni a teherhordó üvegek követelményeit,
ismerve annak használati körülményeit (beltéri, kültéri), és a rá ható terhek jellegét (statikus, dinamikus),
a kivitelezők, pedig könnyebben ki tudják választani a forgalmazott termékek közül a célnak
legmegfelelőbbet. Olyan felmelegedő kültéri járható üveg födémek esetén például, ahol a lamináló anyag
nagyobb mértékű kúszásával kell számolni, az üvegtábla XT4 ill. XT5 osztályba sorolható, míg bizonyos
beltéri biztonsági üvegek, melyekre főként dinamikus terhek hatnak, XT1 osztályúak is lehetnek.
Amennyiben az üvegezés környezeti osztálya ismert – ezáltal a követelmények jobban körül lettek írva –
a tartóssági idő és a költségek becslése is pontosabb lehet. Természetesen, további környezeti osztályok
meghatározásához átfogó kísérletsorozat szükséges.
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29. ábra Hajlító merevség és hőmérséklet összefüggése 3×6 mm-es float (F_) vagy edzett (E_) üveg
rétegekből felépülő gyantával (_R) vagy EVA fóliával (_F) laminált üvegek esetén
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az üveg rétegek együttdolgozása csökken, így a kapcsolati tényező értéke csökken. A laminált üveg
rétegeinek együttdolgozásának figyelmen kívül hagyásával javasolt egy alsó teherbírási határ
meghatározása (κ = 0), különösen tartóssági szempontok esetén (pl. polimer kúszásakor, tartós
terheléseknél stb.).
1,0

κ3,EVA = 1

0,9

4.3 Tézis: Laminált üvegek hőmérséklettől függő hajlító merevségének közelítő számítása [6, 8, 9]
Kísérleti eredményeim alapján módosítottam Krüger (1998) hőmérséklet függő hajlító merevségre
meghatározott összefüggését. Megadtam a κ tényezőt gyantával vagy EVA fóliával laminált két- és
háromrétegű laminált üvegekhez az üvegesedési hőmérséklet tartomány és a delaminációs
hőmérséklet tartomány közötti hőmérsékletekhez.

( E ⋅ I )T ,service = ( E g ⋅ I g )T + κ ⋅ ( Ec I c )

(1)

d

- E c I c = ( E ⋅ I ) Tg − E g ⋅ I g
- E g ⋅ I g = 70000 ⋅
- heff ,Td = 3

n

∑h
i =1

b ⋅ heff ,T

(2)
3

d

12

3

(3)
(4)

i

ahol
- (EI)T,service a laminált üveg hajlító merevsége az alkalmazási, üzemeltetési (környezeti) hőmérsékleten;
- (EgIg)Td
a laminált üveg hajlító merevsége a delaminációs hőmérsékleten (Td, delamination
temperature);
- (EI)Tg
a laminált üveg hajlító merevsége a lamináló anyag üvegesedési hőmérsékletén (glass
transition temperature, Tg);
- κ
kapcsolati tényező a módosított hajlító merevséghez (EcIc). 0 ≤ κ ≤ 1 közötti értékeket
vehet fel, mely értékek a kísérleti eredményeimből lettek meghatározva (31. ábra).
Ha κ = 1, akkor a laminált üveg hajlító merevsége a lamináló anyag üvegesedési
hőmérsékleténél Hegedűs (1983) által megadott szendvics-modellel számítható. Ha κ = 0,
az üveg rétegek együttdolgozása nem biztosított (delaminációs hőmérsékletnél), így a
helyettesítő vastagsággal (h = heff,Td) lehet a laminált üveg merevségét meghatározni (4.
képlet).
A 31. ábrán megadtam a κ tényezőt a hőmérséklet függvényében két- és háromrétegű laminált üvegekre
gyanta valamint EVA fólia lamináló anyagok esetén. A hőmérséklet növelésével a lamináló anyag lágyul,
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kapcsolati tényező, κ (-)

0,8

30. ábra Laminált üvegek lamináló anyagtól függő hajlítási viselkedése
A közelítő függvények alakja függ a laminált üvegek vizsgálati vagy használati hőmérséklet
tartományától. A 30. ábra is jelzi, hogy az EVA fóliával laminált üvegek teherbírási jellemzője polinom
függvénnyel közelíthető a legjobb korrelációval -20 °C és + 60 °C közötti hőmérséklet tartományban, míg
a gyantával laminált üvegeknél inkább lineáris függvény ad jobb közelítést. A közelítő függvények
meghatározását követően a delaminációs hőmérséklet biztonságosabban megadható, mint a görbék
aszimptotájának figyelembevételével. Az ábrákon látható, hogy az EVA fóliával laminált üvegek görbéje
a gyantával laminált üvegeké felett halad -10 °C és a delaminációs hőmérséklet tartomány között, így
ebben a tartományban az EVA fólia a kedvezőbb viselkedésű.

κ3,EVA= -0,0001T2 - 0,0018T + 0,9752

3 üveg réteg
hint,tot/htot=10,20%

0,6

2 üveg réteg
hint,tot/htot=3,29%

3 üveg réteg
hint,tot/htot=4,35%

EVA

0,5

κ2,resin= -0,0074T + 0,7407

0,4

κ3,resin = -0,0083T + 0,7083

0,3

κ3,EVA = 1

0,2

0,0

κ2,EVA = -0,0001T2 + 0,0001T + 1,0387

20 mm/min

0,7

0,1

κ2,EVA = 1
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hint,tot/htot=7,85%

κ2,EVA = 1
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31. ábra Kapcsolati tényező, κ, gyanta és EVA fólia lamináló anyagok esetén üvegesedési hőmérséklet, Tg
és delaminációs, Td hőmérsékletek között
Az üvegesedési és delaminációs hőmérsékleteket a 3. Táblázatban foglaltam össze. A 4. Táblázatban a
κ tényező számítási egyenleteit foglaltam össze a vizsgált hőmérséklet tartományon belül.
3. Táblázat Üvegesedési és delaminációs hőmérsékletek két vagy három 6 mm vastag üveg rétegből álló
EVA fólia vagy gyanta lamináló anyagú üvegeknél
Lamináló
Üveg réteg száma,
Üvegesedési hőmérséklet, Delaminációs hőmérséklet,
anyag
n, db
Tg, °C
Td, °C
2
-28
+96
EVA
3
-28
+92
2
-35
+100
Gyanta
3
-35
+85
4. Táblázat A κ tényező számítása a vizsgált alkalmazási hőmérséklet tartományban, két vagy három
6 mm vastag üveg rétegből álló EVA fólia vagy gyanta lamináló anyagú üvegeknél
Lamináló
Üveg réteg száma,
Alkalmazási
κ tényező számítása,
anyag
n, db
hőmérséklet, Tservice, °C
−
Tg ≤ T ≤ + 20 °C
1
2
+ 20 °C < T ≤ Td
-0,0001⋅T2 + 0,0001⋅T +1,0387
EVA
Tg ≤ T ≤ - 10 °C
1
3
- 10 °C < T ≤ Td
-0,0001⋅T2 + 0,0018⋅T + 0,9752
Tg ≤ T ≤ Td
2
-0,0074⋅T + 0,7407
Gyanta
Tg ≤ T ≤ Td
3
-0,0083⋅T + 0,7083
A fentiek szerint módosított Krüger (1998) – féle összefüggést a hajlító merevség közelítő számítására,
lemezszerű (htot << B) kéttámaszú kialakítású laminált üvegeknél, relatív nagy Ls/htot (50<) arányszám
esetén javasolt alkalmazni. A hőmérséklettől függő κ tényező megadásával lehetőség nyílik pl. a tervezési
megengedett lehajlási értékhez tartozó hajlítási teherbírás meghatározására a laminált üveg adott
alkalmazási hőmérsékletén. Jövőbeni kutatások szükségesek a κ tényező más lamináló anyagú laminált
üvegekkel történő meghatározásához.
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Az edzett üveg hajlítószilárdságát sok hiba, pl. felületi hibák együttese, míg a float üvegét egy kritikus
hiba szabja meg (1. Tézis csoport). Így az üveg rétegszám növelésével a laminált, nem biztonsági üvegek
hajlítási külső munkája nem haladja meg az egyrétegű, egyenértékű vastagságú, float üvegekét.
A távtartós üvegek hajlítási külső munkája lényegesen alacsonyabb (kétrétegűnél: 51,9 %-kal;
háromrétegűnél: 38,1 %-kal) az egyrétegű, egyenértékű vastagságú üvegek külső munkájánál és az üveg
rétegszám növelésével közel arányosan nő.
A laminált üveg rétegrendi felépítése szintén befolyásolja a külső munkát. Hajlítás esetén, mind a
lamináló anyag, mind az üveg réteg hatékonyságát befolyásolja a semleges tengelytől való távolságuk.
Így, azonos vastagságú üveg és lamináló anyag rétegekből álló laminált üvegeknél, három üvegréteg
alkalmazásakor a hőmérséklet hatása jobban érvényesül.
A laminált üvegek külső munka értékeit összehasonlítva a távtartós üvegek értékeivel, látható a lamináló
anyagok fontossága az üvegek maradó teherbírására.

5.2 Tézis: Laminált üvegek maradó teherbírása a hőmérséklet függvényében [4, 6, 8]
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a laminált üvegek maradó teherbírása az üveg
rétegszám növelésével kedvezően befolyásolható, amennyiben az üveg rétegek megfelelő teherátadó
lamináló anyag révén együttdolgoznak (33. ábra).
Megállapítottam, hogy biztonsági, laminált üvegek hajlításakor a relatív külső munka az üveg
rétegszám (kettőről háromra növelésével) valamint a hőmérséklet növelésével (+23 °C-ról +60 °Cra) gyanta lamináló anyag esetén csökken, míg EVA lamináló anyag esetén nő.
A relatív külső munka a három üvegrétegből álló gyantával laminált edzett üvegeknél 12,4 %-kal
csökken, míg EVA lamináló anyag alkalmazásával 25,1 %-kal nő, a hőmérséklet +23 °C-ról +60 °C-ra
növelésével.
Biztonsági laminált üvegeknél minden egyes edzett üveg réteg rendelkezik a felülethez közeli saját
nyomófeszültségi zónával, melyek kedvezően hatnak a felületi karcolásokból, élmegmunkálásból
származó repedések összezárására, ezáltal a tönkremeneteli folyamat során a külső munkára. A rétegek
megfelelő együttdolgozása esetén, a biztonsági laminált üvegek az egyrétegű, egyenértékű vastagságú
üvegek hajlítási külső munkáját meghaladhatják.
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32. ábra Sematikus töréskép a) -20 °C-os, b) +60 °C-os biztonsági laminált üvegek törési
folyamatánál
Kísérleteim során a biztonsági, kétrétegű, -20 °C-os laminált üvegek lehajlásai az első üveg réteg
tönkremenetelét követően 1 kN teherszintnél 16,1 %-kal voltak kisebbek a +23 °C-on mért lehajláshoz
képest gyanta lamináló anyag alkalmazásakor, míg EVA fólia lamináló anyag alkalmazásakor a
lehajlások 7,5 %-kal voltak kisebbek. Nem biztonsági kétrétegű, -20 °C-os laminált üvegek lehajlásai az
első üveg réteg tönkremenetelét követően 0,6 kN teherszintnél 23,6 %-kal voltak kisebbek a +23 °C-on
mért lehajláshoz képest gyanta lamináló anyag alkalmazásakor, míg EVA fólia lamináló anyag
alkalmazásakor a lehajlások 5,6 %-kal voltak kisebbek.
A töréskép változása, az ún. tartományok képződése alacsony hőmérsékletű laminált biztonsági
üvegeknél befolyásolja a lamináló anyag teherátadási jellemzőit (32. ábra). A megfigyelésnek laminált
üvegek posztkritikus viselkedésénél van jelentősége, mivel a maradó teherbírást, továbbá a hajlító
merevség alakulását az egyben maradt tartományok szintén befolyásolják. A nagyobb összefüggő
üvegfelületeken (tartományokon) jobb együttdolgozás biztosított (a lamináló anyag megnyúlása kisebb a
húzott oldalon), mint a különálló apró töretes töréskép esetén. A megfigyelést alátámasztja a vasbeton
szerkezeteknél ismert ún. „tension-stiffening” jelensége (CEB-FIP Model Code, 1990).

Külső munka, Nm

350

116,33

3. sz.
Nr. 3.
2.
Nr.sz.
2.
Nr.sz.
1.
1.

60°C

Nr.3
3.
sz.glass
üveglayer
réteg
2.
sz.glass
üveglayer
réteg
Nr.2
1.
sz.
üveg
réteg
Nr.1 glass layer

400

130,03

450

191,90

Kísérleti eredményeim szerint, a laminált üvegek húzott oldalán megjelenő repedések kialakulása
során a lamináló gyanta réteg másodlagos összetartó szerepe érvényesül alacsony (-20 °C)
hőmérsékleten. Biztonsági üvegek tönkremenetelekor kialakult üveg darabkák részben összefüggő
tartományokat alkothatnak. Ezen tartományokon belül az együttdolgozás a különálló darabkákhoz
képest kedvezőbb. Az üveg lehajlásai a további terhekre kedvezőbbek lesznek ezen hatás
következtében.
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66,73

5.1 Tézis: Hőmérséklet hatása a laminált üvegek törésképére [6, 8, 9]
Laboratóriumi kísérleteim alapján megállapítottam, hogy a -20 °C és +23 °C továbbá +60 °C-os
hőmérsékletű laminált üvegek törésképét a hőmérséklet befolyásolja mind float, mind edzett üveg rétegek
esetében. Megállapítottam, hogy a nagyobb igénybevételű táblarészek környezetében a repedések
sűrűbbek +60 °C-os üvegtábla hőmérsékleten, mint -20 °C-on.
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33. ábra Külső munka alakulása a törési folyamat során -20 °C, +23 °C és +60 °C-os, laminált edzett
üvegeknél. Egyrétegű üvegek vastagságukkal jelölve: 6 mm, 12 mm, 19 mm.

5. Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetőségei
Napjaink törekvései egyre nagyobb üvegméretek alkalmazásához vezetnek, mind térelhatároló, mind
teherhordó üvegszerkezetek esetében.
Értekezésemmel javaslatokat tettem a laminált üvegek használati körülményeik szerinti
kiválasztásának lehetőségére valamint környezeti osztályaik definiálására.
Téziseimet alátámasztja, hogy elkezdődött a lamináló anyagok olyan irányú fejlesztése, amely az
üvegesedési hőmérsékletet már figyelembe veszi, pl. laminált üveg szélvédőknél (Okamoto et al., 2009).
Kísérleteimben a laminált üvegekhez EVA fóliát alkalmaztam, mely kevésbé ismert és kutatott lamináló
anyag a már ismert és leginkább elterjedt PVB fóliához képest. Kimutattam, hogy az EVA fólia kevésbé
hőmérséklet érzékeny a vizsgált gyantához képest, és kültéri alkalmazásoknál is megfelelő lamináló
anyag.
A bevezetett fogalmak segítik a teherhordó, ill. laminált üvegek eredményeinek jobb
összehasonlíthatóságát.
Kísérleti eredményeimmel hozzájárultam az üvegszerkezetek számítási módjainak pontosításához.

6. Jövőbeni kutatások
Eredményeim alapján kijelölt új kutatási irányok: más terhelési sebességgel történő vizsgálatok (pl.
dinamikus, tartós terhek); tartóssági kérdések: egy és többrétegű üvegek éleinek szilárdságát csökkentő
további tényezők (k) vizsgálata, ciklikus terhelés; üvegfelület alakváltozás mérései pl. furatlyukak
környezetében; hőkezelt üvegek, ill. további lamináló anyagok (κ tényezője) valamint nem szimmetrikus
felépítésű laminált üvegek vizsgálatai. Tervezem továbbá a kutatásaim során alkalmazott, terhelés alatti
digitális fotóoptikai, reflexiós elven működő vizsgálat továbbfejlesztését. Az eljárás teherhordó üvegek
roncsolásmentes vizsgálataként alkalmazható. A mérési adatok egy részét feldolgoztam a saját fejlesztésű
StressOptic nevű szoftverrel (melynek továbbfejlesztése szintén szükséges) valamint publikáltam [5].
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7. Jelölések és rövidítések a tézisfüzethez
Nagybetűs
Dfl
Hajlító merevség (EI)
E
Rugalmassági modulus
Efl
Hajlítási rugalmassági
modulus
Fmax
Legnagyobb erő
Fu
Törőerő
G
Nyírási modulus
I
Inercia
Js
Helyettesítő keresztmetszeti
tényező (Wölfel, 1987)
L
Hossz
Lb
Hajlító hengerek tengelyének
távolsága
Ls
Alátámasztó hengerek
tengelyének távolsága
M
Nyomaték (hajlító)
Td
Tg
Tm
Tservice
Weff

Delaminációs hőmérséklet
Üvegesedési hőmérséklet
Lágyulási hőmérséklet
Alkalmazási hőmérséklet
Hatékony keresztmetszeti
tényező (Norville, 1997)
Index rövidítések
b
d
eff
fl
g
int
m
max
nom
u
tot

bending
delamination
effective
flexural
glass
interlayer
melting
maximum
nominal
ultimate
total

[Nmm2]
[N/mm2]
[N/mm2]
[kN]
[kN]
[N/mm 2]
[mm4]
[mm3]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nmm,
kNcm]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[mm 3,
cm 3]

Kisbetűs
b
g
h
hnom
heff
hint
hint,tot
htot
ke
k1
n
q
y
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8. Hivatkozások
Szélesség
Nehézségi gyorsulás
Vastagság
Névleges vastagság
Helyettesítő vastagság
Lamináló anyag vastagsága (laminált
üvegnél, egy ragasztási síknál)
Lamináló anyag teljes vastagsága a
laminált üvegben
Laminált üveg teljes vastagsága
Szorzótényező egyrétegű üvegeknél
(σR2/σR1)
Szorzótényező laminált üvegeknél
Rétegek száma
Átviteli tényező (Norville, 1997)
Lehajlás az alátámasztó hengerekhez
viszonyítva a próbatest középső
részén

Görög betűs
Γ
Átviteli tényező (Wölfel, 1987)
ε
Fajlagos alakváltozás
κ
Kapcsolati tényező
Poisson tényező
µ
ρ
Sűrűség
Felületi szilárdság
σ
Hajlító feszültség a próbatest közepén
σb
Hajlító szilárdság
σbB
σbB,edge Hajlító szilárdság az élek
környezetében (R 2 tartományban)
Hajlító feszültség az önsúly hatására
σbG

Rövidítések
DSC
Differenciál pásztázó kalorimetria
EVA
Etil-vinil-acetát
GTF
Üveg típus tényezője (ASTM E 1300-04:2004 táblázatai, Glass Type Factors)
IRHD Nemzetközi gumi keménységi fok (~ Shore A) (ISO 48:1994)
LEFM Lineárisan rugalmas törésmechanika (Linear Elastic Fracture Mechanics)
LR
Ellenállás (Load Resistance)
LS
Teherátviteli (elosztási) tényező (Load Share factor)
NFL
Nem faktorált terhek (ASTM E 1300-04:2004 ábrái, Non-Factored Load)
PDF
Valószínűségi sűrűség függvény (Probability Density Function)
PVB
Polivinil-butirál
SEM
Pásztázó elektronmikroszkóp
UP
Telítetlen poliészter
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[mm]
[m/s2]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[db]
[mm]

[μm/m]
[g/cm3]
[N/mm2]
[N/mm2]
[N/mm2]
[N/mm2]
[N/mm2]

8.1 Tézisfüzetben hivatkozott publikációk
Bažant Z. P., (2004), „Scaling theory for quasibrittle structural failure” PNAS, Sept. 14, 2004, Vol. 101, No. 37,
pp.13400–13407, doi_10.1073_pnas.0404096101
Behr, R.A., Minor, J.E., Linden, M.P. and Vallabhan, C.V.G. (1985), „Laminated glass units under uniform lateral
pressure”, Journal of Structural Engineering, Vol.111, No.5, pp. 1037-1050.
Hegedűs, I. (1983), „Szendvicsszerkezetek szilárdsági és alakváltozási jellemzői“ – “Strength and deformation
characteristics of sandwich structures”, Építőanyag praktikum, Ch. 14, (Ed.) Balázs, Gy., Műszaki
könyvkiadó, Budapest, p. 690.
Ito, S., Tomozawa, M. (1982), “Crack blunting of high silica glass” Journal of the American Ceramic Society,
Vol.65, No.8, pp. 368-371.
Krüger, G. (1998), “Temperature effects on the structural behaviour of laminated safety glass” Otto-Graf-Journal
Vol. 9, pp. 153-163.
Lawn, B.R., Marshall, D.B., Dabbs, T.P. (1985), „Fatigue strength of glass: a controlled flaw study”, Kurkjian,
C.R. (Ed.), Strength of inorganic glass, Plenum Publishing Corporation, New York, pp. 249-259.
Lagunegrand, L., Lorriot, Th., Harry, R., Wargnier, H. (2006) „Design of an improved four point bending test on a
sandwich beam for free edge delamination studies”, Composites: Part B, 37, pp. 127–136,
doi:10.1016/j.compositesb.2005.07.002
Marshall, D.B., Lawn B.R. (1977), “An indentation technique for measuring stresses in tempered glass surfaces”
Journal of the American Ceramic Society, Vol. 60, No.1-2, pp.86-87.
Marshall, D.B., Lawn, B.R. (1985) “Surface flaws in glass” Kurkjian, C.R. (Ed.), Strength of inorganic glass,
Plenum Publishing Corporation, New York, pp. 171-180.
Michalske, T.A. (1977), “The stress corrosion limit: Its measurement and implications”, Fracture Mechanics of
Ceramics, Vol. 5, Surface flaws, Statistics and Microcracking, (Ed.) Bradt, R.C., Evans, A.G.,
Hasselman, D.P.H., and Lange, F.F., Plenum Press, New York, pp. 277–89.
Mould R. E., Southwick, R. D. (1959), “Strength and static fatigue of abraded glass under controlled ambient
conditions : II ”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 42, No.12, pp. 582-592.
Norville, H.S. (1997), „The effect of interlayer thickness on laminated glass strength”, Glass processing days, 13–
15 Sept. 1997, pp. 138-142., ISBN 952-90-8959-7
Okamoto et al. (2009), “Laminated glass and interlayer for use in such a laminated glass” Patent application
publication, Pub. No.: 2009/0092841 A1, Date: 04/09/2009, Assignee: Asahi Glass Company, Honda
Motor Co., Ltd., Tokyo US, pp.1-7.
Pagano N.J. (1989), Interlaminar response of composite materials. Composite material series, Vol. 5. Amsterdam,
Elsevier
Redner, A.S. (2000), „Automated Measurement of Edge Stress in Automotive Glass”, Strainoptic Technologies,
Inc., Glass Proceeding days 2000, Poster 24.
Vallabhan, G., Minor, J., Nagalla, S. (1987) „Stresses in layered glass units and monolithic glass plates”, Journal of
structural Engineering, Vol. 113, 1987, pp. 36-43
Weibull, W.A. (1951), “A statistical distribution function of wide applicability,” Journal of Applied Mechanics, Vol.
18, No. 3, pp. 293–297.
Whitney, J. M. (1987), Structural analysis of laminated anisotropic plates, Technomic Publishing Company, Inc.,
Pennsylvania.
Wiederhorn, S.M. (1967), „Influence of water vapor on crack propagation in soda-lime glass”, Journal of the
American Ceramic Society, Vol.50, pp. 407-414.
Wiederhorn, S.M., Dretzke, A. and Rödel, J. (2002), „Crack growth in soda–lime–silicate glass near the static
fatigue limit”, Journal of the American Ceramic Society, Vol.85, No.9, pp. 2287–2292.
Wölfel, E. (1987), „Nachgiebiger Verbund eine Näherungslösung und deren Anwendungsmöglichkeiten”, “Compliant bond as approximate solution and application possibilities of it”, Stahlbau, No.6, pp.173180.
Hivatkozott szabványok
ASTM E 1300-04:2004, „Standard practice for determining load resistance of glass in buildings” ASTM
International, 2004 July (Beuth Verlag GmbH)
CEB-FIP Model Code 1990, Comitè Euro-international du Bèton – Federation Internationale De La Precontrainte,
Lousanne, 1990.
EN 356:1999 „Security glazing – Testing and classification of resistance against manual attack”, CEN, Brussels
EN 1288-1:2000, „Glass in Building – Determination of the bending strength of glass – Part 1: Fundamentals of
25

Pankhardt Kinga

Teherhordó üvegek

Tézisek

testing glass”, (2000) CEN, Brussels, pp. 7-8.
EN 1288-3: 2000, „Glass in Building – Determination of the bending strength of glass – Part 3: Test with specimen
supported at two points (four-point bending)”, (2000) CEN, Brussels, pp. 8-11.
EN ISO 12543:2000, „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass” Part 1: Definitions and
description of component parts, Part 2: Laminated safety glass, Part 3: Laminated glass, Part 4: Test
methods for durability, Part 5: Dimensions and edge finishing, Part 6: Appearance”, CEN, Brussels
EN 13464-1:1999;-2:2000;-3:2003, „Glass in building – Design of glass panes – Part 1 : General basis of design,
Part 2: Design for uniformly distributed loads, Part 3: Design for line loads, Part 4: Design for
concentrated loads, Part 5: Design for superposition of loads”, CEN, Brussels
ISO 48:1994, „Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)”, TC45/SC2

Pankhardt Kinga

[22]

[23]

[24]

8.2 A disszertáció témájában írt publikációk
[1]
[2]

Pankhardt, K. (2000), „Az üveg tartórendszerek fejlődése”, Alaprajz, Vol.7, No.5, pp. 14–18.
Pankhardt, K. (2003), „Különleges üveg tartószerkezetek a magyar építőiparban”, Építőanyag, Vol. 55.
No.3, pp. 106-111.
[3] Pankhardt, K., (2004), „Load-Bearing glass structures”, Periodica Polytechnica - Civil Engineering,
Vol.48, No.1-2., pp. 157-172. [SCOPUS]
[4] Pankhardt, K., Balázs, L. Gy. (2006), „New opportunities of structural glazing, loadbearing glass
structures.” Proceedings (Report) "Responding to tomorrow’s challenges in structural engineering”
Report, IABSE Symposium Budapest 2006; Vol.92, No.34-35, the whole paper on CD with 11 pages.
[5] Pankhardt, K. (2008a), „Investigation on load bearing safety glass” Eligehausen R., Gehlen C. (Ed.),
Proceedings of 7th International PhD Symposium in Civil Engineering, Stuttgart, pp. 53-62.
[6] Pankhardt, K. (2008b), „Investigation on load bearing capacity of glass panes”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol.52, No.2, pp. 73-82., doi:10.3311/pp.ci.2008-2.03 [SCOPUS]
[7] Pankhardt, K., Balázs, L. Gy. (2010a), „Study of edge strength of load bearing glasses”, Építőanyag, Vol.
62, No.1, pp. 15-22.
[8] Pankhardt, K., Balázs, L. Gy. (2010b), „Temperature dependent load bearing capacity of laminated glass
panes”, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, Vol.54., No.1, pp.11–22 doi: 10.3311/pp.ci.20101.02 [SCOPUS]
[9] Pankhardt, K. (2010c), „Temperature dependent flexural stiffness of laminated glass panes”, Periodica
Polytechnica - Civil Engineering, nyomtatás alatt, Vol. 54. No. 2 [SCOPUS]
[10] Bene Zs., Pankhardt K. (2010d), „Építési üvegek tisztasági kérdései”, („Questions about cleanness of
building glasses”), Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2010, Konferencia előadásai,
szerkesztette: Pokorádi L., Nyíregyháza, 2010. május 19., Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki
Szakbizottsága, Debrecen 2010, ISBN 978-963-7064-24-1, pp. 301-306.
[11] Pankhardt K. (2010e), „Üvegtartók”, 14. Fémszerkezeti konferencia, Göd, 2010.10.14., megjelent:
Könnyűszerkezetes építés, VI. évf. 2. sz., 2010.október, pp. 27-36.

[25]

[26]

Teherhordó üvegek

T., Deres Sz., Dubrovszky G., Erdélyi A., Fejes I., Hikisch L., Karsainé L. K., Kiss P. B., Liptay A.,
Nemes R., Pankhardt K., Rácz K., Somogyi G., Tápai A., Vadász E., Várkonyi E., Várkonyi G.) 120 p
ISBN 963 420 846 0
Pankhardt, K., Nehme S.G. (2007), „Experimental studies on carbon fibre reinforced white cement
lightweight mortar and concrete elements” Proceedings The 3rd Central European congress on Concrete
Engineering, Visegrád Hungary 2007, pp. 269-274.
Bodnár D. I., Pankhardt K. (2010f), „Régmúlt és napjaink habarcsai”, („Mortars of ancient and present
time”), Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2010, Konferencia előadásai, szerkesztette:
Pokorádi L., Nyíregyháza, 2010. május 19., Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága,
Debrecen 2010, ISBN 978-963-7064-24-1, pp. 307-314.
Jani S. G., Serestyén T., Pankhardt K., Kovács J. (2010g), „Újrahasznosított adalékanyagú betonok”
(„Concrete with recycled aggregate”), Műszaki Tudomány az Észak-Alföldi Régióban 2010, Konferencia
előadásai, szerkesztette: Pokorádi L., Nyíregyháza, 2010. május 19., Debreceni Akadémiai Bizottság
Műszaki Szakbizottsága, Debrecen 2010, ISBN 978-963-7064-24-1, pp. 325-332.
Bodnár Dávid Imre, Kovács József, Pankhardt Kinga (2010h), „Régmúlt és napjaink habarcsai, (Mortars of
ancient and present time)” „16th Building Services, Mechanical and Building Industry days”,
International Conference, 14-15 October 2010, Debrecen, Hungary, pp. 654-663., in hungarian
Jani S. G., Serestyén T., Kovács J., Pankhardt K., (2010i), „Újrahasznosított adalékanyagú betonok”
(„Concrete with recycled aggregate”), „16 th Building Services, Mechanical and Building Industry days”,
International Conference, 14-15 October 2010, Debrecen, Hungary, pp. 645-653., in hungarian

Interneten hozzáférhetők
[27] Pankhardt, K., Kovács, J. (2008), Laboratóriumi gyakorlati segédletek, előadás fóliák, DE MK
Építőmérnöki tanszék, Építőanyagok I.-II. tantárgyakhoz (www.mfk.unideb.hu/epitok).
[28] Pankhardt, K. (2009), „Hőmérséklet hatása a laminált üvegek teherbírására”, Magyar Tudományos
Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) – DE Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék, "A Tudomány
Napja" 2009. november 11-i szimpóziumon elhangzott előadás, (“Effect of temperature on load bearing
capacity of laminated glasses”, “Day of science” 11 th of November 2009, DAB) Poster:
http://www.mk.unideb.hu/images/stories/epito_poszterek/pankhardt_kinga.jpg

8.3 További publikációk
[12] Pankhardt, K. (1998), „Építőanyagok újrahasznosítása” Építési Piac XXXI. Évf. XXXI. 1998/23. pp. 27-30.
[13] Pankhardt, K. (1999a), „Az újrahasznosított adalékanyagú betonok a kísérletező szemével. A német
irányelvek ismertetése.” Bontott építési hulladék anyagok kezelése és újrahasznosítása, Építéstudományi
egyesület, konferencia kiadvány 1999. November, pp. 35-44.
[14] Pankhardt, K. (1999b), „Javaslatok a gazdasági, műszaki szabályozásra. Az újrahasznosított adalékanyagú
betonok” Építési Piac XXXIII. Évf. 1999/23. pp. 19-23.
[15] Pankhardt, K. (2000a), „Az újrahasznosított adalékanyagú betonok I.” Beton, 2000/3., pp 3-7.
[16] Pankhardt, K. (2000b), „Az újrahasznosított adalékanyagú betonok II.” Beton, 2000/4., pp. 3-7.
[17] Pankhardt, K. (2000c), „Az újrahasznosított adalékanyagú betonok III.” Beton, 2000/5., pp. 3-7.
[18] Pankhardt, K. (2000d), „The damage mechanics analysis of a tubular joint” 3th International PhD
Symposium in Civil Engineering, Vienna, October 5-7, 2000, pp. 441-451.
[19] Pankhardt, K. (2001), „Recycling of concrete ” Proceedings IASS Working Group, Environmentally
Compatible Structures, Prague, May 4-5. 2001, pp. 35-41.
[20] Nehme S.G., Pankhardt, K. (2002), “Strength and deformation of recycled concrete” Proceedings fib 2002
Osaka Congress Japan, Oct. 10. session, pp. 59-68.
[21] BV-MI 01:2005 (H)”Beton- és Vasbetonépítési Műszaki Irányelv, Betonkészítés bontási, építési és
építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával” Kidolgozta és kiadta a fib Magyar Tagozatának
Műszaki Irányelv Bizottsága (A Szakértői Bizottság elnöke: Kausay T., tagjai: Alvincz A., Boromissza
26

Tézisek

Angol nyelvi lektor: SALAMIN Andrew MSc, 2010.

27

