BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK
1111 Budapest, XI. ker. Műegyetem rkp. 3.
 Tel.: 463-4068  Fax: 463-3450 

SZÁLERŐSÍTÉSŰ, ILLETVE HŐKÁROSODOTT
BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A
HÚZOTT RÖGZÍTŐELEMEK VISELKEDÉSÉRE
PhD értekezés

HLAVIČKA VIKTOR
okl. szerkezet-építőmérnök

tudományos vezető:
dr. Majorosné dr. habil. Lublóy Éva Eszter
egyetemi docens

Budapest, 2019

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére

Tartalomjegyzék
JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK ............................................................................................. 5
Nagybetűs jelölések ................................................................................................................ 5
Kisbetűs jelölések ................................................................................................................... 6
Rövidítések ............................................................................................................................. 8
BEVEZETÉS .................................................................................................................. 9

1.
1.1

Értekezés célkitűzései .................................................................................................. 9

1.2

Kutatás jelentősége .................................................................................................... 10
SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS ............................................................................... 11

2.
2.1

Rögzítéstechnika ........................................................................................................ 11

2.1.1

Betonban alkalmazott rögzítőelemek csoportosítása ......................................... 11

2.1.2

Rögzítőelemek terhelése .................................................................................... 12

2.1.3

Erőátadás húzás esetén ....................................................................................... 13

2.1.4

Húzott rögzítőelemek tönkremeneteli módjai .................................................... 14

2.1.5

A teherbírás meghatározása ............................................................................... 16

2.1.6

Húzott rögzítőelemek minősítő vizsgálatai ........................................................ 22

2.2

Szálerősítésű beton .................................................................................................... 24

2.2.1

A betonban alkalmazott szálak ........................................................................... 24

2.2.2

Szálak hatása beton tulajdonságaira ................................................................... 25

2.2.3

Száltartalom hatása ............................................................................................. 26

2.2.4

Szálorientáció a betonban................................................................................... 27

2.2.5

Rögzítőelemek viselkedése szálerősítésű betonban ........................................... 28

2.3

Hőkárosodott beton.................................................................................................... 32

2.3.1

Magas hőmérséklet hatása a beton összetevőire ................................................ 32

2.3.2

Magas hőmérséklet hatása a beton mechanikai tulajdonságaira ........................ 34

2.3.3

Magas hőmérséklet hatása a beton hőtechnikai tulajdonságaira ........................ 35

2.3.4

Rögzítőelemek viselkedése hőkárosodott betonban ........................................... 36
-1-

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
SZOKVÁNYOS BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A HÚZOTT

3.

RÖGZÍTŐELEMEK JELLEMZŐIRE .................................................................................... 39
3.1

Vizsgált rögzítőelemek .............................................................................................. 39

3.1.1

Erővel vezérelt terpesztett csap .......................................................................... 39

3.1.2

Ragasztott kapcsolatok ....................................................................................... 40

3.2

Betonkeverékek ......................................................................................................... 41

3.3

Laboratóriumi vizsgálatok ......................................................................................... 43

3.3.1

Kihúzó kísérletek ................................................................................................ 43

3.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok ............................................................. 46

3.3.3

Laboratóriumi vizsgálatok összefoglalása ......................................................... 48

3.4

Eredmények kiértékelése ........................................................................................... 49

3.4.1

Beton anyagvizsgálatok eredményei .................................................................. 49

3.4.2

Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei ........................................................ 50

3.4.3

Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei ............................................. 51

SZÁLERŐSÍTÉSŰ BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A HÚZOTT

4.

RÖGZÍTŐELEMEK VISELKEDÉSÉRE ............................................................................... 56
4.1

Vizsgált rögzítőelemek .............................................................................................. 56

4.2

Betonkeverékek ......................................................................................................... 56

4.3

Laboratóriumi vizsgálatok ......................................................................................... 57

4.3.1

Kihúzó vizsgálatok ............................................................................................. 57

4.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok ............................................................. 58

4.4

Eredmények kiértékelése ........................................................................................... 58

4.4.1

Betonok anyagvizsgálati eredményei ................................................................. 58

4.4.2

Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat eredményei ................................................. 59

HŐKÁROSODOTT BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A HÚZOTT

5.

RÖGZÍTŐELEMEK VISELKEDÉSÉRE ............................................................................... 66
5.1

Vizsgált rögzítőelemek .............................................................................................. 66

5.2

Betonkeverék ............................................................................................................. 66
-2-

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
5.3

Laboratóriumi vizsgálatok ......................................................................................... 66

5.3.1

Kihúzó kísérletek ................................................................................................ 66

5.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok ............................................................. 68

5.3.3

Hőterhelés ........................................................................................................... 68

5.4

Numerikus szimuláció ............................................................................................... 69

5.5

Eredmények kiértékelése ........................................................................................... 71

5.5.1

Beton szilárdsági eredményei............................................................................. 71

5.5.2

Numerikus szimuláció eredményei .................................................................... 72

5.5.3

Ragasztók tapadása hőkárosodott betonban ....................................................... 73

5.5.4

Ragasztott rögzítések kúpszerű kiszakadása hőkárosodott betonban................. 75

6.

TÉZISEK ....................................................................................................................... 84

7.

ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI .................... 88

8.

KITEKINTÉS ÉS JÖVŐBELI KUTATÁSI FELADATOK ........................................ 89

9.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ....................................................................................... 91

10.

ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN KÉSZÜLT PUBLIKÁCIÓK LISTÁJA.................. 93

11.

FELHASZNÁLT IRODALOM .................................................................................... 95

12.

MELLÉKLETEK ............................................................................................................. I

12.1 Rögzítőelemek .............................................................................................................. I
12.1.1 Rögzítőelemek elhelyezése ................................................................................... I
12.1.2 Nyomaték kontrollált terpesztett csap ................................................................ III
12.1.3 Menetes szárak szilárdsági ellenőrzése .............................................................. IV
12.2 Beton próbatestek geometriája ................................................................................... V
12.3 Rögzítőelemek szokványos betonban ....................................................................... VII
12.3.1 Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei .......................................................VII
12.3.2 Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei ............................................VII
12.4 Rögzítőelemek szálerősítésű betonban ....................................................................... X
12.5 Rögzítőelemek hőkárosodott betonban .................................................................... XII
-3-

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
12.5.1 Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei .......................................................XII
12.5.2 Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei .......................................... XIII

-4-

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére

JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
Nagybetűs jelölések
A0c,N

egy rögzítőelem esetén szükséges felület a beton kúpos tönkremenetelének zavartalan
létrejöttéhez

Ac,N

[mm2]

egy rögzítőelem esetén a rendelkezésre álló felület a beton kúpos tönkremenetelének
létrejöttéhez

[mm2]

As

az acél szár keresztmetszeti területe

[mm2]

E*c

a beton módosított rugalmassági modulusának átlagértéke hőterhelt betonok esetén a
réteges szilárdság változás figyelembevételével

[N/mm2]

Ec

a beton rugalmassági modulusának átlagértéke

[N/mm2]

G*f

a beton módosított törési energiájának átlagértéke hőterhelt betonok esetén a réteges
szilárdság változás figyelembevételével

[N/mm]

Gf

a beton törési energiájának átlagértéke

[N/mm]

H

empirikus képletben használt hőmérséklet eloszlásból kapott görbe alatti terület
(mm°C-ból számítva)

[-]

Lf

szál hossz

M

kiszárított anyag tömege

[g]

Mvíz

pórusokáltal felvett víz tömege a vizsgálati hőmérsékleten

[g]

N0u,c

beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás

N0u,c,t

beton

zavartalan

[mm]

kúpszerű

kiszakadásához

tartozó

[N]
teherbírás

hőterhelt

betonban

[N]

Nu

a rögzítés teherbírása

[N]

Nu,c

beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás

[N]

Nu,komb beton kúpszerű kiszakadása és a rögzítőelem kihúzódásának kombinációjához tartozó
teherbírás

[N]

Nu,p

a szár kihúzódásához tartozó teherbírás

[N]

Nu,s

szárszakadáshoz tartozó teherbírás

[N]

Nu,sp

felhasadáshoz tartozó teherbírás

[N]
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V

anyag (próbatest befoglaló) térfogata

[cm3]

Vvíz

pórusokáltal felvett víz térfogata

[cm3]

Kisbetűs jelölések
h,sp

a próbatest felhasadását figyelembe vevő csökkentő tényező

[-]

s,N

a rögzítőelem széltől való távolságát figyelembe vevő csökkentő tényező

[-]

u

a ragasztó tapadó szilárdságának átlagértéke

u,max

a teljes szakadókúp létrejöttéhez tartozó erőből meghatározott maximális

[N/mm2]

tapadószilárdság

[N/mm2]

uk

a ragasztó tapadó szilárdságának karakterisztikus értéke

[N/mm2]

ccr,N

a rögzítőelem tengelyének széltől való távolsága, egy rögzítőelem esetén abban az
esetben amikor beton kúpos tönkremenetele zavartalanul kialakulhat

[mm]

d

szár átmérő

[mm]

d0

furat átmérő

[mm]

df

szál átmérő

[mm]

f*c,200

a beton módosított nyomószilárdság átlagértéke 200 mm élhosszúságú kockán
mérve, hőterhelt betonok esetén, a réteges szilárdság változás figyelembevételével
[N/mm2]

f*ct

a beton módosított húzószilárdság átlagértéke hőterhelt betonok esetén, a réteges
szilárdság változás figyelembevételével

fc,150

[N/mm2]

a beton nyomószilárdságának átlagértéke 150 mm élhosszúságú
kockán mérve

fc,200

[N/mm2]

a beton nyomószilárdságának átlagértéke 200 mm élhosszúságú
kockán mérve

[N/mm2]

fck

a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke

[N/mm2]

fck,150

a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke 150 mm élhosszúságú

fcm

kockán mérve

[N/mm2]

a beton nyomószilárdság átlagos értéke 28 napos korban

[N/mm2]
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fcm(t)

a beton átlagos nyomószilárdsága t napos korban

[N/mm2]

fct

a beton húzószilárdságának átlagértéke

[N/mm2]

fct,f

a beton hajlító-húzószilárdságának átlagértéke

[N/mm2]

fct,s

a beton hasító-húzószilárdságágának átlagértéke

[N/mm2]

fuk

az acél szakítószilárdságának karakterisztikus értéke

[N/mm2]

fyk

az acél folyási feszültségének karakterisztikus értéke

[N/mm2]

h

a beton elem magassága

[mm]

hc

beton szakadókúp mélysége kombinált tönkremenetel esetén

[mm]

hef

a rögzítési mélység

[mm]

hef*

a hatékony rögzítési mélység

[mm]

k1

a rögzítőelem típusától függő kísérleti állandó kúpos kiszakadás esetén [N0,5/mm0,5]

kfiber

beton száltartalma

[kg/m3]

ntérfogat% vízfelszívás értéke térfogat %-ban

[V%]

ntömeg% vízfelszívás értéke térfogat %-ban

[m%]

plátszólagos beton látszólagos porozitása

[V%]

s

a cement típusától függő tényező

scr,N

egy rögzítőelem esetén a beton kúpszerű tönkremenetelének zavartalan létrejöttéhez

[-]

szükséges felület oldalmérete

[mm]

T

anyag relatív testsűrűsége a vizsgálati hőmérsékleten

T

anyag testsűrűsége

[g/cm3]

víz

víz sűrűsége a vizsgálati hőmérsékleten

[g/cm3]

𝛾fiber

növelő tényező a beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
meghatározásához acélszál erősítésű betonban

𝛾t

[-]

[-]

csökkentő szorzótényező a beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási
határérték egyszerűsített meghatározásához hőterhelt betonok esetén
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Rövidítések
ACI:

Amerikai Beton Intézet (angolul: American Concrete Institute)

CC-Method: (angolul: Concrete Capacity Method) Rögzítéstechnikai elemek kúpszerű
kiszakadásához tartozó teherbírást leíró méretezési módszer. A módszert kidolgozta és
publikálta Fuchs Werner, Eligehausen Rolf és Breen John E. (Fuchs, Eligehausen, és
Breen, 1995a). A módszer ma is alapja több szabványnak és méretezési eljárásnak.
CEB: Európai Betonszövetség (franciául: Comité Euro-internationale du Béton)
EOTA Jóváhagyó Szervezetek Európai Intézménye (angolul: European Organisation for
Technical Assessment)
ETA: Európai Műszaki Értékelés (angolul: European Technical Approval)
ETAG:útmutató az Európai Műszaki Értékelés elkészítéséhez (angolul: European Technical
Approval Guideline)
Eurocode:

Az épületek tartószerkezeteinek méretezésére vonatkozó, európai szinten

harmonizált szabványcsomag.
fib:

Nemzetközi Betonszövetség (franciául: fédération intentional du béton, angolul:
International Federation for Structural Concrete)
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1. BEVEZETÉS
Napjainkban a rögzítéstechnika hatalmas fejlődésen megy keresztül. Az elvárások fokozatosan
nőnek, mind a teherbírás, mind az igényes és esztétikus kialakítások terén. Mindezen
követelményeket a gyártóknak a legkülönbözőbb fogadóanyagok (úgymint beton, kisméretű
tömör tégla, vázkerámia, pórusbeton, vagy üveg) esetén is teljesíteniük kell. A kapcsolatoknak
egyúttal meg kell felelniük az építőipar által támasztott legújabb követelményeknek is, mint
például tűzállóság, tartósság vagy szeizmikus hatásokkal szembeni ellenállás. Mindezek mellett
a rögzítés kialakításának egyszerűnek és gyorsnak kell lennie, hogy minél jobban
alkalmazkodjon az építkezések üteméhez.
Már önmagában beton fogadóanyag esetén is számos speciális kérdéssel találkozunk, mivel
a betontechnológia és a rögzítéstechnika is dinamikusan fejlődő kutatási irány, számos új anyag,
termék jelenik meg a piacon és a figyelembe veendő hatások köre is bővül. Az új termékek
kibocsátásakor megfelelő minőségbiztosítás történik, a gyártók tervezési segédletekkel is
segítik a tervezők munkáját. A gyors fejlődés miatt azonban sem a segédletek, sem az ezeken
túlmutató, összefoglaló szabványok sem képesek minden kérdéskört lefedni, így az ezzel
kapcsolatos kutatások nagy fontosságúak.
A rögzítéstechnika utóbbi években való gyors fejlődését és a téma aktualitását jól tükrözi,
hogy sokáig nem létezett egységesített európai szabvány a teherbírás meghatározására.
Azonban 2018-ban elfogadásra került az Eurocode betonszerkezetekkel foglalkozó fejezetének
4. szakasza (EN 1992-4, 2018), ami a rögzítőelemek teherbírásának méretezését teszi lehetővé.
A szabvány magyarországi átvétele 2019 januárjában valósult meg (MSZ EN 1992-4, 2019). A
szabvány alapja a rögzítéstechnikai elemeket gyártó cégek egységesített minőségbiztosítási
eljárása (EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013), aminek vizsgálati módszereire és
eredményeire továbbra is sokat hivatkozik az új szabvány.
A disszertációmban szálerősítésű, illetve hőterhelt betonokba elhelyezett rögzítőelemeket
vizsgálok. Mindkét betontípus vizsgálata aktuális probléma, mivel a szálerősítés kiemelten
fejlődő alkalmazási irány, a hőkárosodást követően a szerkezet megerősítésének lehetősége
pedig hangsúlyos méretezési kérdés.
1.1 Értekezés célkitűzései
Doktori kutatásom során célom volt olyan nem szokványos betonokban elhelyezett
rögzítőelemek viselkedésének elemzése, amikre nem térnek ki a méretezési eljárások és
-9-
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szabványok. Törekedtem arra, hogy kihangsúlyozzak olyan a szokványos betonoktól eltérő
tulajdonságokat és paramétereket, amik hatással vannak a rögzítőelemek teherbírására és
tönkremeneteli módjaira.
Kutatásom elején három eltérő tulajdonságú különleges betont (szálerősítésű, könnyű
adalékanyagos és hőkárosodott beton) és az abban elhelyezett rögzítések viselkedését
elemeztem húzó igénybevétel hatására, azonban új tudományos eredmény csak a szálerősítésű
betonokban és a hőkárosodott betonban elhelyezett rögzítések elemzéséből született.
1.2 Kutatás jelentősége
A szabvány és a korábbi ajánlások is csak szokványos betonban (szokványos beton alatt értem
a kavics, homok vagy zúzottkő adalékanyag felhasználásával készült betonokat, amiknek
testsűrűsége 2000-2600 kg/m3, és nyomószilárdsága nem haladja meg a 80 N/mm2 értéket)
elhelyezett rögzítések teherbírását határozza meg, ezért nagy fontossággal bírnak az olyan
kutatások, amik tágítják a szabványban megfogalmazott határokat. Az így kapott
eredményekkel célom a méretezési háttér bővítése, segítve ezzel a tervezőmérnökök munkáját.
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A szakirodalom áttekintése során először a rögzítéstechnikai elemeket és azok húzó
igénybevételre történő méretezési módjait ismertetem. A fejezet további részeiben a kutatásom
során alkalmazott szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságait foglalom össze,
kiegészítve az irodalomban megtalálható szálerősítésű betonban, illetve hőkárosodott betonban
elhelyezett rögzítőelemekkel kapcsolatos tapasztalatokkal.
2.1 Rögzítéstechnika
2.1.1

Betonban alkalmazott rögzítőelemek csoportosítása

A rögzítőelemeket alapvetően a rögzítés módja
szerint csoportosíthatjuk (2.1. ábra). A rögzítés
történhet a betonozás pillanatában és az utólag,
a beton megszilárdulása után.
A szerkezeti elem betonozásával egy időben
elhelyezett kapcsolatok rendelkeznek a legjobb
teherbírással, viszont ennél a kialakításnál már a
tervezés során szükséges a rögzítőelemek
kiosztása. Az ilyen kialakítások hátránya az,
hogy a kapcsolódó szerkezeteket méretpontosan
kell gyártani, mivel a rögzítőelemek csak
nagyon kis méreteltérést tolerálnak.

2.1. ábra: Rögzítőelemek
csoportosítása (Eligehausen,
Hofacker, és Lettow, 2001)

Az utólagosan elhelyezett rögzítőelemek előnye, hogy nagy szabadságot biztosítanak a
tervezés során, kiosztásuk szabadon variálható. Mivel elhelyezkedésük nincs előre
meghatározva, így ebben az esetben sokkal jobb a mérettűrés, teherbírásuk azonban elmarad a
bebetonozott rögzítőelemek teherbírásától. Az utólagos rögzítések két további alcsoportra
bonthatók. Az egyik alcsoportba tartoznak a direkt installálással rögzített elemek, amiket külső
erő segítségével rögzítünk. Ide sorolhatók a belövő pisztoly segítségével telepített kapcsolati
elemek. Az utólagos rögzítések másik alcsoportja esetében a kapcsolatok kialakításhoz egy fúrt
lyuk szükséges. Ebbe a kategóriába a terpesztett csapok, alámetsző csapok, tapadásos csapok,
műanyag csapok és betoncsavarok tartoznak (Eligehausen és mtsai., 2001; Eligehausen és
Mallée, 2000; Eligehausen, Mallée, és Silva, 2006; fib BULLETIN 58, 2011; Mallée, Fuchs, és
Eligehausen, 2013).
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A tapadásos csapok (ragasztott rögzítőelemek) esetén a ragasztók összetevőinek
módosításával

a gyártók egyre jobban

megközelítik a bebetonozott

kapcsolatok

határteherbírását. Az utóbbi években a rögzítési technológiák közül a ragasztók területén történt
a legnagyobb fejlődés (CEB, 1994; Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006). A
rögzítéstechnikában napjainkban is alkalmazott ragasztók fajtáit a 2.2. ábra foglalja össze.

2.2. ábra: Ragasztott rögzítőelemek fajtái (CEB, 1994)
2.1.2

Rögzítőelemek terhelése

A rögzítőelemekre jutó terhek típusa lehet statikus és dinamikus. Statikus teher lehet például a
homlokzati panelek rögzítése. Dinamikus teherből háromfélét különböztet meg az irodalom:
sokk- vagy lökésszerű teher (pl. szalagkorlát rögzítése, targonca ütköző rögzítése esetén),
fárasztó teher (pl. gépalap, épületgépészeti rögzítések esetén), vagy szeizmikus teher (G.
Balázs, Józsa, és Liptai, 1976; fib MC2010, 2013; Mallée és mtsai., 2013).
A terhek hatására különböző igénybevételek keletkezhetnek a rögzítésekben, melyeket a
2.3. ábra szemléltet. A domináns hatás lehet húzás, nyírás, ezek interakciója (ferde húzás),
illetve külpontos nyírás.
A disszertációban húzott rögzítőelemeket vizsgálok, így a továbbiakban ezek viselkedését
részletezem.

2.3. ábra: Igénybevételek: a) tiszta húzás, b) nyírás, c) húzás és nyírás interakciója
(ferde húzás), d) külpontos nyírás (Mallée és mtsai., 2013)
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2.1.3

Erőátadás húzás esetén

Betonban alkalmazott döntően húzásnak kitett rögzítéseknél a rögzítőelem és a beton közötti
erőátadás a következő módokon történhet (CEB, 1994, 1997; Eligehausen és mtsai., 2001; fib
MC2010, 2013; Mallée és mtsai., 2013):
-

Formazárás (alakzárás): Az előre elhelyezett (bebetonozott) csapok esetén az erőátadás
általában formazárással, a fogadóanyagnak való nekifeszüléssel történik. Az utólagosan
elhelyezett csapok esetén a kapcsolat kialakításához speciális fúrófej szükséges, ami
egyedi üreget készít a furat végén a dübel számára. A rögzítőelem behelyezése után a
dübel vége szétnyílik és nekifeszül az üreg falának, így közvetítve az igénybevételeket
(2.4. ábra).

-

Súrlódásos zárás (terpesztés): Az elem rögzítésekor (mely lehet elmozdulás, vagy
nyomaték kontrollált) nagy erő keletkezik a palást felülete mentén, ami a rögzítőelem
csúszó része és a furat fala közötti súrlódási ellenállást nagymértékben növeli. A
rögzítőelem csúszó része megfelelő csavarónyomaték vagy beütés hatására szétnyílik,
nekifeszül a furat falának, így hozva létre a fent említett ellenállást a húzóerő felvételére
(2.4. ábra). A szükséges elmozdulás vagy nyomaték nagysága a dübel típusától függ.

-

Ragasztás: A ragasztó beszivárog a fogadóanyagba, illetve a menetes szár menetei közé,
majd megszilárdul. Terheléskor a ragasztó közvetíti az erőt a fogadóanyag felé,
miközben a ragasztóban nyíró igénybevétel keletkezik. Rögzítéskor a szár átmérőjénél
nagyobb furatot kell létrehozni azért, hogy a ragasztó teljesen körbe tudja zárni a
menetes szárat, illetve, hogy a furat egész felületén létrejöjjön a beszivárgás a
fogadóanyagba (2.4. ábra).

2.4. ábra: Rögzítőelemek erőátvitele húzó igénybevétel esetén (Eligehausen és mtsai., 2001)
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2.1.4

Húzott rögzítőelemek tönkremeneteli módjai

2.1.4.1 Tönkremenetelek mechanikus csapok esetén
Húzott mechanikus rögzítőelemeknél jellemzően négy különböző tönkremeneteli mód
különböztethető meg: kihúzódás, a beton szakadókúpos tönkremenetele, felhasadás és
szárszakadás (Eligehausen, Fuchs, és Sippel, 2000; Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006; EN
1992-4, 2018; fib MC2010, 2013; Mallée és mtsai., 2013) (2.5. ábra).

2.5. ábra: Mechanikus rögzítőelemek tönkremeneteli módjai
(Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006)
A rögzítőelem kihúzódását mechanikus kapcsolat esetén a nem megfelelő szerelés, illetve
a nem megfelelően megválasztott furatátmérő okozhatja. A kihúzódás során az acél
horgonycsap a fogadóanyag tönkremenetele nélkül, elhanyagolható húzóerő következtében
kicsúszik, ezáltal a kapcsolat teherbírása megszűnik. A kihúzódás egyik fajtája, amikor a
horgonycsap lehorgonyzását biztosító gyűrű deformálódik, nem biztosítva a rögzítőelem
befeszülését. Ezt nevezzük áthúzódásnak.
A beton kúpszerű kiszakadása során a rögzítőelem kiszakad a fogadóanyagból. Ez
jellegzetesen a fogadóanyag kúpszerű tönkremenetelével (kiszakadásával) következik be. A
szakadókúp vízszintessel bezárt szöge eltér a szilárdságtanilag ideálisnak tekinthető 45o-tól. A
szakirodalmi kísérletek alapján a vízszintessel bezárt szög 30-40o, ami általában 35o-ra vehető
fel (2.6. ábra) (Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006; Ninčević, Boumakis, Marcon, és WanWendner, 2019).
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2.6. ábra: Rögzítőelemek szakadókúpos tönkremenetelének alakja (Forschungs- und
Materialprüfungsanstalt Baden-Württemberg, 1985)
A beton kúpszerű kiszakadása a fogadóanyag nem megfelelően megválasztott
szilárdságából, a határteherbírás kimerüléséből, illetve a nem megfelelő rögzítési mélységből
adódik. A tönkremenetelkor a kúp felületén a beton húzószilárdsága kimerül és a kúp kiszakad.
A szakadókúp a mechanikus csapok esetén az erőátadás pontjából indul ki, de előfordul olyan
eset is, hogy a szakadókúp a horgonycsap részleges kihúzódása után jön létre. Ha egymáshoz
túl közel helyezkedik el két rögzítőelem vagy a betonelem széléhez túl közel helyezkedik el a
rögzítőelem, akkor szintén a beton kúpos tönkremenetele következik be. A fejes csapok és az
alámetsző csapok esetében előfordulhat, hogy szélhez közeli elhelyezés esetén a betonelem
oldalán alakul ki kúpos leválás.
A próbatest felhasadásához vezethet a beton próbatest korlátozott geometriája, a
rögzítőelem szélhez közeli elhelyezése, vagy a sorba rakott rögzítőelemek túl közeli
elhelyezése.
A rögzítőelem szárszakadását az acél húzószilárdságának kimerülése eredményezi.
Nyomaték kontrollált csapok esetén a technológiából adódóan található egy elvékonyított
keresztmetszet, ahol a befeszülést előidéző szétnyíló „gyűrű” vagy „szoknya” helyezkedik el.
Ilyen esetben a szárszakadás mindig a gyengített keresztmetszetben következik be, így a
teherbírás meghatározásánál az effektív keresztmetszettel kell számolni.
2.1.4.2 Tönkremenetelek ragasztott csapok esetén
Húzásnak kitett ragasztott csapokra jellemző tönkremenetel a beton kúpszerű kiszakadása, a
kihúzódás és a szárszakadás. A ragasztóanyag – beton, illetve a ragasztóanyag – szár
kapcsolatának tönkremeneteléből adódóan a ragasztott csapok kihúzódása további három
típusra bontható: tönkremenetel a ragasztó és a beton kapcsolatában, tönkremenetel a szár és a
ragasztó kapcsolatában, valamint vegyes tönkremenetel (Eligehausen és mtsai., 2000;
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Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006; fib MC2010, 2013; Mallée és mtsai., 2013). A ragasztott
csapok tönkremeneteli módjait a 2.7. ábra foglalja össze.

2.7. ábra: Ragasztott rögzítőelemek tönkremeneteli módjai
(Cook, Kunz, Fuchs, és Konz, 1998)
Mivel a beton kúpszerű kiszakadása a beton tulajdonságaitól függ, így ragasztott csapok
esetén is ugyanazok a befolyásoló tényezők, mint az egyéb utólagosan elhelyezett csapok esetén
(lásd 2.1.4.1 fejezet). Ragasztott dübelek esetén jellemzően kis rögzítési mélység (a furat
átmérőjének háromszorosa, legfeljebb ötszöröse) esetén következik be (Eligehausen, Mallée,
és mtsai., 2006).
Ragasztott csapok esetén a rögzítőelem kihúzódik amennyiben a ragasztó és a beton fala,
vagy a szár és a ragasztó közötti kapcsolat megy tönkre. Esetenként a beton és a ragasztó közötti
kapcsolat megszűnése a rögzítés felső részén következik be, míg a rögzítés alsó szakaszán a
szár és a ragasztó közt történik a tönkremenetel. A szakirodalom ezt nevezi vegyes
tönkremenetelnek.
Nagy rögzítési mélység esetén a ragasztó és a beton közötti tapadásból származó teherbírás
meghaladhatja a húzott acél teherbírását. Ebben az esetben a szárban következik be a
tönkremenetel.
2.1.5

A teherbírás meghatározása

A húzott rögzítőelemek teherbírásának meghatározására létezik egységesített Európai Uniós
(Eurocode) szabvány (EN 1992-4, 2018). Ugyanakkor a teherbírás meghatározására a
szakirodalomban több ajánlást is találunk (CEB, 1994, 1997; EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001,
2013; fib BULLETIN 58, 2011; fib MC2010, 2013). A szabvány és a különböző ajánlások
leírják, hogy a rögzítések teherbírását a különböző tönkremenetelekhez tartozó teherbírási
határértékek minimuma határozza meg:
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𝑁𝑢 = min(𝑁𝑢,𝑠 , 𝑁𝑢,𝑝 , 𝑁𝑢,𝑐 , 𝑁𝑢,𝑠𝑝 ),

(2.1)

ahol:
Nu

a rögzítés teherbírása [N],

Nu,s

szárszakadáshoz tartozó teherbírás [N],

Nu,p

a szár kihúzódásához tartozó teherbírás [N],

Nu,c

a beton kúpszerű tönkremeneteléhez tartozó teherbírás [N],

Nu,sp

felhasadáshoz tartozó teherbírás [N].

2.1.5.1 Szárszakadáshoz tartozó teherbírás meghatározása
A rögzítőelemek szárszakadásához tartozó teherbírási határérték a következő képlettel
számítható:
𝑁𝑢,𝑠 =  𝐴𝑠 𝑓𝑢 ,

(2.2)

ahol:
Nu,s

szárszakadáshoz tartozó teherbírás [N],

As

az acél szár keresztmetszeti területe [mm2],

fu

az acél szakítószilárdsága [N/mm2].

Terpesztett csapok esetén a technológiából adódóan a száron egy szűkítés található, hogy a
befeszülő „szoknya” elférjen a furatba való elhelyezésnél. Ebben az esetben a rögzítőelem
effektív keresztmetszetét kell figyelembe venni a szárszakadáshoz tartozó teherbírási határérték
számításakor.
2.1.5.2 A szár kihúzódásához tartozó teherbírás meghatározása
Mechanikus rögzítések esetén a rögzítőelem kihúzódásához tartozó határértéket nem szükséges
vizsgálni, mivel ezeknél a rögzítőelem fajtáknál a szár kihúzódása a rögzítési eljárások
betartása mellett nem jöhet lére (ETAG 001, 2013).
Ragasztott kapcsolatok esetén viszont a szár kihúzódása jellemző tönkremeneteli mód és a
következő összefüggéssel határozható meg:
𝑁𝑢,𝑝 = 𝜋𝑑ℎ𝑒𝑓 𝜏𝑢 ,

(2.3)

ahol:
Nu,p

a szár kihúzódásához tartozó teherbírás [N],

d

a szár átmérője [mm],

hef

a rögzítési mélység [mm],

u

a ragasztó tapadószilárdságának átlagértéke [N/mm2].
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A (2.3) képlet akkor használható, ha 4 ≤ ℎ𝑒𝑓 ⁄𝑑 ≤ 20, 𝑑 ≤ 50𝑚𝑚 (EN 1992-4, 2018;
EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013; fib MC2010, 2013).
A fent bemutatott összefüggés mellett létezik egy elasztikus tapadási modell is (Cook,
1993; Cook, Doerr, és Klingner, 1993), ami figyelembe veszi a ragasztó alakváltozását.
Azonban ez az elmélet nem terjedt el a gyakorlatban, az alkalmazott szabványok csak a
hagyományos módszert vették át a ragasztott rögzítések kihúzódásához tartozó teherbírás
meghatározására.
Irodalmi adatok alapján elmondható, hogy a ragasztó tapadószilárdsága függ a ragasztó
fajtájától, a próbatest hőmérsékletétől, viszont csak kis mértékben függ a beton szilárdságától
(Cook és mtsai., 1998). Ezen felül a megfelelő tapadás létrejöttét nagyban befolyásolja a furat
tisztasága (Meszaros és Eligehausen, 1996b, 1998), a furat szárazsága (Meszaros és
Eligehausen, 1996a), a furat kialakításához használt fúrási technológia (Spieth és Eligehausen,
2002) és a beton repedezettsége (Meszaros, 1999).
2.1.5.3 A beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás meghatározása
A beton kúpszerű kiszakadásának leírására napjainkban a legelterjedtebb módszer az
úgynevezett CC-Method (Concrete Capacity Method). A tönkremenetelhez tartozó teherbírás
leírásának alapja az alábbi törésmechanikai összefüggés (Eligehausen és Sawage, 1989):
0
𝑁𝑢,𝑐
= 2,1(𝐸𝑐 𝐺𝑓 )

0.5

3/2
ℎ𝑒𝑓
,

(2.4)

ahol:
N0u,c

beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás [N],

hef

a rögzítési mélység [mm],

Ec

a beton rugalmassági modulusának átlagértéke [N/mm2],

Gf

a beton törési energiájának átlagértéke [N/mm].

A kiindulási számításokat később kísérleti eredmények alapján pontosították (Eligehausen
és Ožbolt, 1999; Fuchs és Eligehausen, 1995; Fuchs, Eligehausen, és Breen, 1995b; Fuchs és
mtsai., 1995a):
1

2
0
𝑁𝑢,𝑐
= 𝑘1 √𝑓𝑐,200 ℎ𝑒𝑓
 ℎ0.5 = 𝑘1 √𝑓𝑐,200 ℎ1,5
𝑒𝑓 ,

(2.5)

𝑒𝑓

ahol:
N0u,c

beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás [N],

k1

a rögzítőelem típusától függő kísérleti állandó [N0,5/mm0,5],

hef

a rögzítési mélység [mm],
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fc,200

a beton nyomószilárdságának átlagértéke 200 mm élhosszúságú kockán mérve
[N/mm2], (√𝑓𝑐 ≈ 𝑓𝑐𝑡 (ACI Committee 318, 2014)),
fct

a beton húzószilárdságának átlagértéke [N/mm2].

0,5
2
A (2.5) összefüggésben a ℎ𝑒𝑓
a betonban kialakuló húzott felület közelítése, míg az 1⁄ℎ𝑒𝑓

tényező a mérethatást veszi figyelembe (Bažant, 1984). A módszer további újdonsága a
megelőző számítási metódusokhoz képest (ACI Committee 349, 1985), hogy a szakadókúp
kialakulását kísérleti adatok alapján 35°-os szöggel veszi figyelembe (ellenben az addig
feltételezett 45°-os szöggel). Napjainkban több méretezési segédlet és szabvány is ezt a képletet
javasolja (ACI Committee 318, 2014; ACI Committee 355, 2011a, 2011b; CEB, 1994, 1997; EN
1992-4, 2018; ETAG 001, 2013; fib BULLETIN 58, 2011; fib MC2010, 2013; prEN 1992-4
Eurocode 2, 2015). A felsorolt segédletek és szabványok sok esetben csak a k1 tényező
értékében térnek el. A használatos k1 értékeket a 2.1. táblázat foglalja össze.
2.1. táblázat: A k1 tényező értékei repedésmentes beton esetén
k1 [N0,5/mm0,5]
Irodalom

Előre
elhelyezett
fejes csap

Utólag
elhelyezett
mechanikus
rögzítés

Utólag
elhelyezett
ragasztott
rögzítés

15,5

13,5

-

CEB, 1994; Fuschs és mtsai., 1995b
fib BULLETIN 58, 2011; fib MC, 2013

11,0

EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013

-

10,1

ACI Committee 318, 2014

14,2

10,0

EN 1992-4, 2018

12,7

11,0

A CC-Method alapján a rögzítőelemek betonból való kúpszerű kiszakadását több
paraméter is befolyásolja. A határteherbírás meghatározására hatással van a rendelkezésre álló
hely és a rögzítőelemek közötti távolság, a széltől való távolság, a rögzítőelem csoportra ható
külpontos erő és a betonban elhelyezett vasalás hatása. A kutatásom során csak egyedül álló
rögzítéseket vizsgáltam vasalás nélküli betonokban, ebből adódóan a csoportos elhelyezés
hatása jelen esetben nem releváns. Ezért a továbbiakban csak a rendelkezésre álló hely és a
rögzítőelem széltől való távolságának hatását tárgyalom.
A beton kúpszerű tönkremenetele esetén a kúp közelítőleg 35°-os szöget zár be a
vízszintessel, így a rögzítési felületen közelítőleg egy 1,5hef sugarú körben történik a kúp
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kiszakadása. A tönkremenetel zavartalan kialakulásához a felületen kialakuló kört befoglaló
négyzet alapú területre van szükség egy húzott rögzítőelem esetén (2.8. ábra). Ha a csap a beton
széléhez közel van elhelyezve, akkor a beton kúpszerű tönkremeneteléhez tartozó felület
nagysága csökken (2.8. ábra) és a betonban az erőátadásból kialakuló erők a zavartalan
állapothoz képest torzulnak (2.9. ábra), ami a határteherbírás csökkenésével jár.
A 2.9. ábra mutatja a húzott rögzítések erőjátékát. Az ábrán jól látható, hogy a rögzítés
hossztengelyére merőlegesen is húzó igénybevétel keletkezik a betonban. Elsődlegesen ez a
hatás okozza a betonelem felhasadását a rögzítőelem húzása esetén.

2.8. ábra: Rögzítőelem széltől
való távolságának hatása
(Fuchs és mtsai., 1995b)

2.9. ábra: Rögzítőelem széltől való távolságának hatása a
betonban kialakuló erőkre, a) zavartalan állapot,
b) zavart állapot (Eligehausen, Mallée, és mtsai., 2006)

A rendelkezésre álló hely és a széltől való távolság hatását is figyelembe vevő módosított
teherbírás a következő képlettel számítható (EN 1992-4, 2018; ETAG 001, 2013; fib MC2010,
2013):
𝐴

0
𝑁𝑢,𝑐 =  𝐴𝑐,𝑁
0 𝜓𝑠,𝑁 𝑁𝑢,𝑐 ,

(2.6)

𝑐,𝑁

ahol:
Nu,c

a beton kúpszerű tönkremeneteléhez tartozó teherbírás [N],

A0c,N

önmagában álló rögzítőelem esetén a beton kúpos tönkremenetelének zavartalan
létrejöttéhez szükséges felület (négyzet alakú felület, aminek oldalmérete scr,N),

Ac,N

önmagában álló rögzítőelem esetén a beton kúpos tönkremenetelének
létrejöttekor rendelkezésre álló felület , aminek területe számítható a rögzítőelem
tengelyének széltől való távolságából (c ≤ ccr,N),

s,N

= 0,7 + 0,3 ∙ 𝑐

𝑐
𝑐𝑟,𝑁

≤ 1 , módosító tényező, ami a széltől való tényleges és

határtávolság viszonyát veszi figyelembe,
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scr,N

önmagában álló rögzítőelem esetén a beton kúpszerű tönkremenetelének
zavartalan létrejöttéhez szükséges négyzet alakú felület oldalmérete:

ccr,N

mechanikus csapok esetén: 𝑠𝑐𝑟,𝑁 = 3 ∙ ℎ𝑒𝑓

(2.8)

ragasztott csapok esetén: 𝑠𝑐𝑟,𝑁 = 7,3 ∙ 𝑑 ∙ √𝜏𝑢,𝑘 ≤ 3 ∙ ℎ𝑒𝑓 ,

(2.9)

a rögzítőelem tengelyének a betonelem szélétől való határtávolsága (minimális
távolság, ami a

beton kúpos tönkremenetelének zavartalan kialakulásához

szükséges):

N0u,c

mechanikus csapok esetén: 𝑐𝑐𝑟,𝑁 = 1,5 ∙ ℎ𝑒𝑓 ,

(2.10)

ragasztott csapok esetén: 𝑐𝑐𝑟,𝑁 = 𝑠𝑐𝑟,𝑁 /2,

(2.11)

a (2.5) képletből számított határteherbírás.

2.1.5.4 A felhasadáshoz tartozó teherbírási határérték meghatározása
A rögzítőelem terhelésekor a betonban a felülettel párhuzamos húzó igénybevétel is ébred (2.9.
ábra). A felhasadáshoz tartozó határteherbírás a következő képlettel számítható (EN 1992-4,
2018; ETAG 001, 2013; fib MC2010, 2013):
0
𝑁𝑢,𝑠𝑝 =  𝜓ℎ,𝑠𝑝 ∙ 𝑁𝑢,𝑐
,

(2.12)

ahol:
Nu,sp

felhasadáshoz tartozó teherbírás [N],

h,sp

= (ℎ⁄2ℎ𝑒𝑓 )2/3 ≤ 1,0 - csökkentő tényező, ami a rögzítési mélység és a fogadó
betonelem magasságának arányát veszi figyelembe

N0u,c

a (2.5) alapján számított érték,

h

a betonelem magassága [mm],

hef

a rögzítési mélység [mm].

(2.13)

2.1.5.5 A kihúzódás és a beton kúpszerű tönkremenetele közötti átmenet ragasztott
rögzítések esetén
Irodalmi adatok bizonyítják, hogy ragasztott rögzítések esetén a beton kúpszerű tönkremenetele
és a rögzítőelem kihúzódása között egy átmeneti állapot figyelhető meg, ami a két
tönkremeneteli forma kombinációja.
Cook (Cook, 1993) kísérletei alapján kimondta, hogy a kihúzódás és a kúpszerű kiszakadás
kombinációja egy átmeneti állapot következménye. Ebben az esetben a kombinált
tönkremenetelhez tartozó teherbírást a következő összefüggés írja le:
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2/3

𝑁𝑢,𝑘𝑜𝑚𝑏 = 𝑘1 ∙ ℎ𝑐

∙ √𝑓𝑐,200 + 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (ℎ𝑒𝑓 − ℎ𝑐 ) ∙ 𝜏𝑢 ,

(2.15)

ahol hc a kombinált tönkremenetelben az a mélység, ahol a beton kúpszerű tönkremenetele jön
létre.
Cook eredményeiből kiindulva további kutatások megállapították (Eligehausen, Appl,
Lehr, Meszaros, és Fuchs, 2004, 2005; Eligehausen, Cook, és Appl, 2006), hogy a kombinált
tönkremenetel akkor jöhet létre, ha a ragasztott rögzítés tapadószilárdságának átlagértéke (u)
kisebb, mint egy maximális tapadószilárdság érték (u,max). u,max a (2.15) képlet
felhasználásával, a teljes szakadókúp létrejöttéhez szükséges erőből adódik és a következő
képlettel számítható:
𝜏𝑢,𝑚𝑎𝑥 =

0,5
0,5
4,3∙𝑓𝑐,200
∙ℎ𝑒𝑓

𝑑

.

(2.16)

Cseh kutatók (Bajer és Barnat, 2009, 2012; Bajer, Kala, és Barnat, 2007; Barnat és Bajer,
2011, 2013; Barnat, Bajer, és Vyhnánková, 2012) numerikus szimulációk eredményeiből
levezették, hogy ragasztott rögzítések esetén az erőátvitel és így a tapadószilárdság nem vehető
konstansnak a teljes rögzítési mélység mentén, mint ahogy az a leszorított vizsgálatból (lásd
2.1.6.2 fejezet) számítható. Mivel a rögzítések beépítése után a rögzítőelem környezete nem
terhelt, ezért a tapadófeszültségnek a beton felületéhez közelítve le kell épülnie. Az ebből adódó
hatékony rögzítési mélységet a furat átmérő (d0) függvényében a következő összefüggéssel
adták meg:
∗
ℎ𝑒𝑓
= ℎ𝑒𝑓 − 1,4 ∙ 𝑑0 .

(2.17)

Az így definiált h*ef hatékony rögzítési mélységből kiindulva kísérelték meg a kombinált
tönkremenetel leírását, felhasználva több mérési eredményt és numerikus szimulációt is. Az így
kapott empirikus számítási módszer a beton 150 mm-es élhosszúságú kockán mért átlagos
nyomószilárdságból (fc,150) és a ragasztó átlagos tapadószilárdságából (τu) indul ki és
összevonja a (2.15) képlet mindkét tagját:
1

𝑁𝑢 = 𝜋 ∙ 𝑑0 ∙
2.1.6

∗
ℎ𝑒𝑓

∙ 𝜏𝑢 ∙

𝑓
2
{min [( 𝑐,150
)
40

; 1]}.

(2.18)

Húzott rögzítőelemek minősítő vizsgálatai

A rögzítőelemeket leggyakrabban kétféle igénybevételre vizsgálják: húzásra és nyírásra. A két
igénybevételhez tartozó teherbírás között több összefüggés is felírható (EOTA-TR 029, 2007;
ETAG 001, 2013). A kutatásom során csak húzásnak kitett rögzítőelemekkel foglalkoztam, így
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a továbbiakban azok a szabványos vizsgálatok kerülnek bemutatásra, amikkel a rögzítések
húzóteherbírását lehet vizsgálni.
2.1.6.1 Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat (unconfined pull-out test)
Leszorítás nélküli vizsgálat esetén a rögzítés összes lehetséges tönkremeneteli módja
kialakulhat. A megfelelő geometria megválasztásával a szakadókúpos tönkremenetel szabadon
létrejöhet. A tönkremenetel a beton húzószilárdságának kimerülése következtében jön létre.
Ahhoz, hogy a szakadókúp szabadon kialakulhasson a mérőrendszer támasztékait a
rögzítőelemtől legalább a rögzítési mélység (hef) kétszeresének megfelelő távolságra kell
elhelyezni, így biztosítható, hogy a feltámaszkodásnak ne legyen hatása a tönkremenetelekre
(EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013). A leszorítás nélküli húzóigénybevétel vizsgálatot a
2.10. ábra szemlélteti.
2.1.6.2 Leszorított kihúzó vizsgálat (confined pull-out test)
Ebben az esetben a mérési összeállítás a rögzítőelem körül egy acél leszorító lemezre
támaszkodik, így szakadókúp nem jöhet létre szabadon. A tönkremenetel csak a rögzítőelem
kihúzódása, szárszakadás, vagy esetleg felhasadás lehet. Ez a vizsgálati összeállítás lehetővé
teszi ragasztott rögzítőelemek esetén a ragasztó nyírószilárdság és a ragasztó-beton közötti
tapadás vizsgálatát. A rögzítőelemet körülvevő leszorító lemezt úgy kell elhelyezni, hogy a
rögzítési tengelytől mért 1,5d0-2,0d0 távolság (ahol d0 a furat átmérője) szabadon maradjon
(EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013). A leszorított vizsgálatot a 2.11. ábra szemlélteti.

2.10. ábra: Leszorítás nélküli vizsgálat
(EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013)

2.11. ábra: Leszorított vizsgálat
(EOTA-TR 029, 2007; ETAG 001, 2013)
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2.2 Szálerősítésű beton
A beton tulajdonságainak javítására már az 1900-as évek második felétől használtak különböző
szálakat. Az első szabadalmat 1965-ben J.P. Romualdi adta be acélhuzal erősítésű betonra
(Palotás, 1977). Magyarországon először 1966-ban végeztek nagyszabású kísérletsorozatot
több száltípussal a BME Építőanyag Tanszékén (G. Balázs és Erdélyi, 1970; Erdélyi, 1993). A
széles körű kutatási múlt ellenére a téma még napjainkban is jelentős aktualitással bír. Újabb és
újabb száltípusok és kialakítások fejlesztése és vizsgálata zajlik, a szálerősítésű betonok pedig
egyre több szerkezeti kialakításban kapnak jelentős szerepet a világon és Magyarországon is
(pl. ipari padlók, metró tübbing elemek, stadion lelátóelem, villamos pályalemez stb.) (Dezső
és Polgár, 2013; Nagy, Juhász, Herman, és Herman, 2015; Polgár, 1999).
2.2.1

A betonban alkalmazott szálak

A beton tulajdonságainak szálakkal való javítására kezdetben csak acélszálakat használtak,
azonban bizonyos tulajdonságok miatt ma már egyre nagyobb mennyiségben alkalmaznak más
anyagú szálakat is (pl. műanyag szálat a korrózió veszélyes helyeken, vagy szénszálat a
nagyobb húzószilárdság miatt).
Irodalmi adatok alapján döntően négy féle szálerősítésű betont különböztetünk meg (ACI
Committee 544, 2002):
-

acélszál erősítésű beton,

-

üvegszál erősítésű beton,

-

szintetikus szál erősítésű beton (pl. poliészter, polietilén, aramid, szén),

-

természetes szál erősítésű beton.

A polimer alapanyagú szálak átmérőjük alapján további két alosztályba sorolhatók (MSZ
EN 14889-2, 2007):
-

I. osztály: mikroszál (átmérő < 0,3 mm) – I.a. elemi szál, I.b. szálköteg,

-

II. osztály: makroszál (átmérő > 0,3 mm).

A polimerszálak esetén a makro és mikro műanyag szálerősítésű betonok viselkedése
jelentősen eltér egymástól. Amíg a mikroszálak inkább a kezdeti zsugorodásból adódód
repedések elosztásában vesznek részt, addig a makroszálak az acélszálakhoz hasonlóan a
mechanikai igénybevételekből származó repedések felvételében játszanak jelentős szerepet
(Fenyvesi, 2012; Juhász, 2013b; Sajtos és Juhász, 2012).
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A betonba elkevert szálak akkor kezdik el kifejteni hatásukat, amikor a szál hossztengelyén
egy repedés halad keresztül. A hatás addig tart, amíg a repedés megnyílásának következtében
a szál elszakad vagy kihúzódik. A szálak ellenállása függ az szál hosszától, karcsúságától és a
húzószilárdságtól (2.2. táblázat).
2.2. táblázat: Szálak geometriai és mechanikai jellemzői (G. L. Balázs és Polgár, 1999;
Borosnyói, 2017; Czoboly, 2017; Erdélyi, 2007)

Száltípus

Térfogat-

Rug.

súly

modulus

[kN/m3]

[N/mm2]

10 - 60

78,5

200 000

5 - 75

9,0

< 5 000

5 - 50
10 - 50
10 - 50

11,4
25,4
27,4

< 4 000
72 000
78 000
50 000 150 000
150 000 300 000
164 000
70 000130 000
10 000 –
50 000

Átmérő

Hossz

[m]

[mm]

nylon
E-üveg
AR-üveg

100 600
100 2000
>4
8 - 10
8 - 10

aramid

10 - 12

10 - 20

14,4

szén

8 - 10

10 - 20

18,0

azbeszt

0,1 - 30

5 - 40

25,5

aramid

10 - 15

5<

100-150

cellulóz

20 - 120

0,5 5,0

15,0

acél
polipropilén

Poisson
tényező

0,28

Húzószilárdság
[N/mm2]

Szakadónyúlás [%]

700 - 2000

3,5

0,29 0,46
0,40
0,25
-

400

8 - 18

750 - 900
3 500
2 500

13,5
4,8
2,5

-

3 500

0,35
0,30

1 800 - 3
500
200 - 1 800

0,8 - 1,6
2,3

2900

2-4

300 - 1000

20

A szálak kihúzódását egyértelműen a szál és a beton közötti együttdolgozás határozza meg.
Több kutatás is igazolta, hogy a szál és a beton közötti tapadást a szál anyaga, felülete, alakja,
az ágyazóanyag mechanikai tulajdonságai, a száltartalom és a terhelési sebesség határozza meg
(G. L. Balázs és Polgár, 1999; Feng, Sun, Wang, és Shi, 2014; Halvax és Lublóy, 2013;
Kopecskó, 2002; Zile és Zile, 2013).
Acélszálaknál a kihúzódás megakadályozására különböző alakú szálakat használnak
(gombozott huzal, kampós végű huzal, hullámos huzal, stb.) (K. Kovács, 1999). Műanyag
szálaknál általában a felület rovátkolásával, érdesítésével lehet jobb tapadást elérni.
2.2.2

Szálak hatása beton tulajdonságaira

A szálerősítés a betonok tulajdonságait több területen is befolyásolja.
A szálak felhasználás szempontjából elsődleges hatása, hogy a repedésáthidaló
képességüknek köszönhetően (2.12. ábra) a beton húzó- illetve hajlító-húzószilárdsága a
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maximális feszültség és a repedések kialakulása után nem csökken azonnal nullára (2.13. ábra).
Ebből adódóan nő a beton energiaelnyelő képessége (szívóssága), duktilitása és törési energiája
(G. L. Balázs és Polgár, 1999; Cemen and Concrete Association of New Zealand, 2009; Juhász,
2013a; Li és Maaler, 1996; Nabil és Lublóy, 2018).

2.12. ábra: Repedésterjedés szálerősítésű
betonban (Li és Maaler, 1996)

2.13. ábra: Acélszál erősítésű betonok
tipikus erő-lehajlás, ill. feszültségalakváltozás diagramja hajlító igénybevétel
esetén
(Cemen and Concrete Association of New
Zealand, 2009)

Kutatások azt mutatták, hogy a szálak adagolásának hatására kismértékben nőhet a beton
nyomószilárdsága (G. L. Balázs és Erdélyi, 1996; I. Kovács és Balázs, 2004; I. Kovács, Erdélyi,
és Balázs, 1999), azonban a szálak bekeverése során a szálak felületén viszonylag sok
légbuborék kerül a betonba, ezzel növelve a beton porozitását (K. Kovács, 1999). Mivel ezek a
légpórusok többségében a szálak felülete mentén helyezkednek el, ezért lerontják a szál és a
beton közötti tapadószilárdságot (Holschemacher, Dehn, és Klug, 2011). Emellett a beton
megnövekedett légtartalma a beton nyomószilárdságának csökkenését is eredményezi (Nehme,
2004).
A szálerősítésű betonok a megnövekedett energiaelnyelő képességnek köszönhetően
jobban ellenálnak dinamikus hatásoknak (Balaguru és Shah, 1992; G. L. Balázs és Polgár,
1999). A műanyag szálak alkalmazásával nő a szálerősítésű beton tűzállósága, illetve csökken
a beton robbanásszerű tönkremenetelének esélye magas hőmérsékleten (Bošnjak, Ožbolt, és
Hahn, 2013; Bošnjak, Sharma, és Grauf, 2019; Fehérvári, 2009; Lublóy, 2008).
2.2.3

Száltartalom hatása

Az alkalmazott szálak mennyiségének aránya egyértelmű hatással van a szálak hatékonyságára,
mind a nyomó, mind a húzó igénybevételekkel szembeni ellenállás esetén (Bentur és Mindess,
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2007; Czoboly, 2017; Polgár, 1999). Ebből adódóan megállapítható egy kritikus száltartalom
melynek hatására húzó igénybevétel esetén a repedés kialakulása után a szálak éppen akkora
teherbírással rendelkeznek, mint amekkora a repesztő teher értéke (Holschemacher és mtsai.,
2011). Ekkor a szálerősítésű beton húzásra rugalmas-képlékeny viselkedést mutat (2.13. ábra).
Ha a száltartalom a kritikus mennyiségnél kisebb, akkor a viselkedés lágyuló, ha nagyobb,
akkor felkeményedő (2.13. ábra). A kritikus száltartalomra hatással van a szálhossz és az alap
betonváz szilárdsági paraméterei is (Czoboly, 2017; Grübl, Weigler, és Karl, 2001).
2.2.4

Szálorientáció a betonban

A szálak akkor tudják kifejteni legjobban hatásukat, ha a repedés merőlegesen halad át a szálon.
Mivel repedés bárhol kialakulhat a betonban, ezért szálerősítésű betonok esetén fontos a szálak
homogén eloszlása (Holschemacher és mtsai., 2011). Azonban számos kutatás bizonyítja, hogy
különböző hatások eredményeként nem egyenletes szálorientáció alakul ki a betonban.
A acélszálak irányultságának kialakulását okozhatja a beton egy pontban való beöntése,
bedolgozása (Alberti, Enfedaque, és Gálvez, 2018; Dulácska, 1999; Zhou és Uchida, 2013). Ez
a jelenség főleg az öntömörödő betonok esetén figyelhető meg, ahol a szálak a beton folyásának
irányában irányulttá válnak. Az eltérő betöltési módokkal készült betonelemek között akár 20%
teherbírás különbség is lehet hajlító-húzóigénybevétel esetén (Ponikiewski és Katzer, 2016,
2017; Ponikiewski, Katzer, Bugdol, és Rudzki, 2015; Žirgulis, Švec, Geiker, Cwirzen, és
Kanstad, 2016).
A betonelemek felülete mentén a szálak oldalakkal párhuzamos irányultsága figyelhető
meg (ún. zsaluhatás). Ennek a zavart zónának a mélysége függ a szálak hosszától és a
bedolgozás módjától. Egyes kutatások szerint acélszál esetén a zavart zóna mélysége
közelítőleg az alkalmazott acélszál hossz felének vehető fel (Dupont és Vandewalle, 2005;
Martinie és Roussel, 2011). Más kísérletek szerint a zsaluhatás a mélyebb rétegekben is
érvényesül, a zavart zóna mélysége megegyezhet az alkalmazott szálak hosszával (Juhász,
2018a, 2018b).
CT vizsgálatok bizonyítják, hogy a bedolgozási felülettel párhuzamosan nemcsak a
felülethez közel, hanem különböző mélységekben is megfigyelhető a szálak felülettel
párhuzamos irányultsága. Ennek oka a beton réteges bedolgozása (G. L. Balázs, Czoboly,
Lublóy, Kapitány, és Barsi, 2017; Krause, Hausherr, Burgeth, Herrmann, és Krenkel, 2010).
Műanyag szálak esetén a szálak hajlékonyságából adódóan a zsaluzattal való érintkezéskor
a szálak elhajolhatnak, azonban szintén az acélszálakhoz képesti kisebb merevségből adódóan
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a zsaluzatnak nincs akkora hatása a műanyag szálak orientációjára a mélyebb rétegekben, mint
az acélszálak esetén. Szintetikus szálaknál a zavart zóna mélysége így ebben az esetben is a
szálhossz felének vehető fel (Juhász, 2018a, 2018b).
2.2.5

Rögzítőelemek viselkedése szálerősítésű betonban

A betonban alkalmazott szálak hatással vannak a repedések kialakulására, és így a
rögzítőelemek kúpszerű tönkremenetelére is. A szálak repedésáthidaló képességükkel
befolyásolják a szakadókúp repedésének megnyílását, és a repedésterjedést (2.14. ábra).
A rögzítőelemek szálerősítésű betonokban való vizsgálata a szálerősítés megjelenésével
egyidőben, már az 1900-as évek második felében elkezdődött. Az ezzel kapcsolatos kutatások
többsége a rögzítőelem gyártók saját laborjaiban valósult meg, ezért az eredmények kis része
került csak nyilvánosságra. A kutatási terület csak az utóbbi években kezdett újra érdekessé
válni a kutatók számára. Egyre több vizsgálati leírás és eredmény jelenik meg
szakfolyóiratokban, azonban a nyilvánosságra hozott eredmények száma még így is kevésnek
mondható, több esetben ellentmondásos. A következőkben összefoglalom a szálerősítésű
betonokba elhelyezett rögzítőelemekkel kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményeket.

2.14. ábra: Repedésterjedés a beton kúpszerű kiszakadása esetén a) szokványos és b) acélszál
erősítésű betonban (Bokor, Tóth, és Sharma, 2018)
A lichtensteini HILTI központ kutatói (Walter és Ammann, 1992) többféle utólagosan
elhelyezett (kétfajta mechanikus rögzítéssel, egy fajta ragasztott menetes szárral készülő) és
egy féle belőtt csap viselkedését vizsgálták különböző rögzítési mélységgel szálerősítésű
betonban. A vizsgálat során három fajta szálerősítést alkalmaztak. Az első esetben kampós végű
60 mm hosszú és 0,8 mm átmérőjű acélszálat (száladagolás: 50 kg/m3), a második esetben 32
mm hosszú és 0,1 mm átmérőjű mart acélszálat (száladagolás: 50 kg/m3) és a harmadik esetben
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kötegelt 15 mm hosszú műanyag szálat használtak. Az eredményeik alapján megállapították,
hogy nem volt hatása a szálerősítésnek sem a rögzítőelemek teherbírására, sem a
tönkremenetelhez tartozó elmozdulásokra. A Lipcsei Egyetem kutatói (Holschemacher, Klug,
és Wittmann, 2002; Holschemacher, Wittmann, és Klug, 2003; Klug és mtsai., 2016) három
eltérő elven működő rögzítőelem (alámetsző csap, nyomaték kontrollált feszítő dübel és
ragasztott rögzítés) teherbírását vizsgálták húzásra és nyírásra acélszál erősítésű betonban. A
rögzítési mélység 50 és 60 mm volt. Kísérleteik során két fajta szálerősítést vizsgáltak. Az egyik
esetben hullámos 35 mm hosszú acélszálat, míg a másik esetben 50 mm hosszú és 0,8 mm
átmérőjű kampós végű acélszálat használtak, egységesen 50 kg/m3 száladagolással.
Vizsgálataik alapján megállapították, hogy nem volt különbség a szokványos betonban és a
szálerősítésű betonokban elhelyezett rögzítőelemek teherbírása között. A szálak teherbírásra
gyakorolt hatásának hiányát a következőkkel magyarázták:
-

szálak hozzáadásával nő a beton porozitása, ami rontja a szálak lehorgonyzását,

-

a szálak elhelyezkedése a felülethez közel erősen inhomogén, amiből adódóan csak
kevés aktív szál helyezkedett el a kialakult szakadókúp palástjára merőlegesen (2.15.
ábra).

2.15. ábra: Lehetséges szál elhelyezkedések a szakadókúp kialakulásához viszonyítva
(Holschemacher és mtsai., 2002)
Török kutatók (Gesoglu, Özturan, Özel, és Güneyisi, 2005) epoxi ragasztóval, illetve
cementhabarccsal rögzített menetes szárak húzási teherbírását vizsgálták két eltérő szilárdságú
(31 és 64 N/mm2) acélszál erősítésű betonban. Az acélszálak átmérője 0,8 mm, hossza 60 mm
volt. A száladagolás 62,8 és 78,5 kg/m3 volt. Kísérleteik során M12 és M16 átmérőjű menetes
szárakat alkalmaztak, a rögzítési mélység 40, 80, 120, illetve 160 mm volt. Vizsgálataik alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy a beton szilárdságának és a rögzítési mélységnek a
növekedésével nő a rögzítés teherbírása is. Az acélszálak hozzáadása nem volt jelentős hatással
a rögzítések teherbírására, azonban növekedett a tönkremenetelhez tartozó alakváltozás értéke
a szokványos betonokban elhelyezett rögzítésekhez képest. Angol kutatók (Coventry,
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Richardson, Mc Intyre, és Aresh, 2011) ragasztott rögzítések teherbírását vizsgálták húzásra
szálerősítésű betonban. A rögzítési mélység minden esetben 90 mm volt. Kísérleteik során egy
fajta 50 mm hosszú és 1,0 mm átmérőjű kampós végű acélszálat használtak 20, 40 és 60 kg/m3
száladagolással, továbbá egy fajta 50 mm hosszú polipropilen makroszálat 5 kg/m3
száladagolásban. Vizsgálataik során a rögzítőelemek szakadókúpos tönkremeneteléhez tartozó
teherbírás növekedését tapasztalták a száladagolás növekedésével arányosan. A teherbírás
növekedése 20 kg/m3 acélszál esetén 5,7%, 40 kg/m3 acélszál esetén 8,6%, 60 kg/m3 acélszál
esetén 11,4%, míg 5 kg/m3 műanyag szál adagolása esetén 10% volt. Német kutatók (Kurz,
Thiele, Schnell, Reuter, és Vitt, 2012) négy fajta rögzítőelem (nyomaték kontrollált feszítő
dübel, ragasztott rögzítés, ragasztott-feszített rögzítés és betoncsavar) teherbírását vizsgálták
húzásra szálerősítésű betonban. A rögzítési mélység 65-75 mm volt. A vizsgálatokhoz egy fajta
60 mm hosszú és 0,75 mm átmérőjű kampós végű acélszálat használtak 25 és 60 kg/m3
száladagolással. Szakadókúpos tönkremenetel csak a ragasztott rögzítés esetén volt
tapasztalható, ahol a teherbírás 25 kg/m3 száladagolás esetén 17 %-kal, 60 kg/m3 száladagolás
esetén 23 %-kal növekedett. Svéd kutatók (Nilforoush, Nilsson, és Elfgren, 2017) fejes csapok
viselkedését vizsgálták normál szilárdságú szálerősítésű és nagyszilárdságú szálerősítésű
betonokban. A rögzítési mélység minden esetben 220 mm volt. Kísérleteik során egy fajta
60 mm hosszú és 0,92 mm átmérőjű kampós végű acélszálat használtak 80 kg/m3
száladagolással. A kísérleti eredményeikből látható, hogy száladagolás esetén a teherbírás is
növekedett 27-43 %-kal. A Stuttgarti Egyetem kutatói (Bokor és mtsai., 2018; Bokor, Tóth,
Sharma, és Hofmann, 2017; Tóth, Bokor, és Sharma, 2019) önmagában álló és csoportos
ragasztott rögzítőelemek teherbírását vizsgálták szálerősítésű betonban húzásra és nyírásra
egyaránt. A rögzítési mélység egységesen 70 mm volt. Vizsgálataik során egy fajta kampós
végű acélszálat használtak 30 és 50 kg/m3 adagolással, aminek átmérője 0,75 mm, hosszúsága
35 mm volt. Vizsgálataik során az önmagában álló rögzítőelem a száladagolás hatására
átlagosan 18 %-kal nagyobb teherbírást ért el, mint szokványos beton esetén, központosan
terhelt rögzítőelem csoportok esetén a növekedés 29 %, külpontosan terhelt rögzítőelem
csoportok esetén a növekedés 26 % és 42 % (az összefogó acéllemez vastagságától függően)
volt. A saját mérési eredményeiket kiegészítve az irodalomban fellelhető egyéb vizsgálatok
eredményeivel megállapították, hogy a szálak hatása a húzott rögzítőelem kúpszerű
kiszakadásához tartozó teherbírásra akkor érvényesül, ha teljesül egy megfelelő rögzítési
mélység és szálhossz arány (hef/Lf). Ezt a kritikus értéket 1,7-ben határozták meg. Ezen felül
meghatároztak egy a CC-Method szerinti számításkor alkalmazható növelő szorzótényezőt, ami
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alapján az acélszál erősítésű betonokban elhelyezett rögzítőelemek kúpszerű kiszakadásához
tartozó teherbírása számítható. A módosító tényező:
𝛾𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 =

𝑘𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
300

+ 1 < 1,25,

(2.19)

ahol:
𝛾fiber

növelő tényező a beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
meghatározásához acélszál erősítésű betonban

kfiber

acélszál adagolás kg/m3-ben, és 𝑘𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟 ≥ 30.

A De La Salle Egyetem kutatói (Estores és Lejano, 2017) utólagosan elhelyezett terpesztett
horgonycsapok teherbírását vizsgálták szénszál erősítésű betonban, húzó igénybevétel hatására.
Az alkalmazott szénszálak hossza 19, 30 és 38 mm volt, több eltérő száladagolás mellett (0,1,
0,15, 0,20, 0,25, 0,30 V%). A kísérleteik alapján megállapították, hogy a szénszál tartalom
hatására nő a rögzítések teherbírása. A legnagyobb teherbírást a 38 mm hosszú szálak
0,10 V%-os adagolásával érték el. Osztrák kutatók (Dengg, Zeman, Voit, és Bergmeister, 2018)
bontott és zúzott alagútfalazatokból újrahasznosított adalékanyagból készülő szálerősítésű
betonokban elhelyezett rögzítőelemek teherbírását vizsgálták. A vizsgálathoz acélszálat
(30 kg/m3), műanyag szálat (1,5 kg/m3) és kevert acél- és műanyag szálakat (30 + 1,5 kg/m3)
használtak a szálerősítésű betonok elkészítéséhez. A kampós végű acélszálak átmérője
0,75 mm, hossza 50 mm volt, a műanyag szálak hossza 12 mm, átmérője 15,4 μm volt. A
vizsgálatok kimutatták, hogy a súrlódásos zárás elvén működő rögzítőelemek sokkal
érzékenyebbek az újrahasznosított adalékanyag alkalmazására, mint a mechanikus
rögzítőelemek. A szálak hatása a berepedt betonban elhelyezett rögzítések esetén mutatkozott
meg, de ebben az esetben sem a teherbírás növekedett, hanem a tönkremenetel utáni viselkedés
változott.
A felsorolt irodalmi beszámolókból látható, hogy a szálerősítésű betonokban elhelyezett
rögzítőelemek teherbírásának meghatározása napjainkban egy igen fontos kutatási területté
vált. Azonban a nyilvánosságra hozott eredmények több esetben is ellentmondásosak, ami
további kérdéseket és kutatási irányokat vet fel a szálak rögzítőelemek teherbírására gyakorolt
hatásával kapcsolatban.
A 2.16. ábra az irodalmi összefoglalóban bemutatott acélszál erősítésű betonban
elhelyezett rögzítések szakadókúpos tönkremeneteléhez tartozó relatív teherbírásértékeit
foglalja össze a száltartalom függvényében.
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2.16. ábra: Acélszál erősítésű betonban elhelyezett rögzítések szakadókúpos
tönkremeneteléhez tartozó relatív teherbírás értékei a száltartalom függvényében (a megadott
pontok egyedi mért értékek, egyes pontok fedésben vannak)
2.3 Hőkárosodott beton
Kutatásom második szakasza rögzítőelemek hőkárosodott betonban való viselkedésére
vonatkozik. A következő fejezetekben összefoglalom a beton magas hőmérsékleten jellemző és
lehűlés utáni viselkedését. Kitérek az irodalomban megtalálható hőterhelt betonban elhelyezett
rögzítőelemek vizsgálatának megközelítési módjaira és kísérleti eredményeire is.
2.3.1

Magas hőmérséklet hatása a beton összetevőire

A megszilárdult beton két fő komponensből (adalékanyag és a cementkő) álló, összetett anyag.
Hőmérséklet emelkedésének hatására mindkettőben változások következnek be.
A hőmérséklet jelentősebb emelkedésével romlanak a beton szilárdsági jellemzői. A
beton a lehűlés során sem nyeri vissza eredeti tulajdonságait, jellemzőit, mivel a hőterhelés
hatására a beton szerkezetében visszafordíthatatlan folyamatok mennek végbe, a beton
szerkezete megbomlik és végezetül tönkremegy.
A beton hőterhelés hatására bekövetkező tönkremenetele alapvetően két okra vezethető
vissza (Kordina, 1997):
-

a beton alkotóelemeinek kémiai átalakulására, illetve
a betonfelület réteges leválására.

A beton szilárdsági tulajdonságainak változása magas hőmérsékleten a következő
paraméterektől függ (G. L. Balázs és Lublóy, 2009, 2010; G. L. Balázs, Lublóy, és mtsai., 2017;
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Bamonte és Gambarova, 2014; Fehérvári és Nehme, 2009b; Lo Monte, Felicetti, és Miah, 2019;
Lublóy és Balázs, 2007c; Thielen, 1994):
-

a cement típusától,
az adalékanyag típusától,
a víz-cement tényezőtől,
a porozitástól,
az adalékanyag-cement tényezőtől,
a beton kezdeti nedvességtartalmától,
a hőterhelés módjától.

Magas hőmérséklet hatására a beton struktúrája megváltozik. A különböző hőmérsékleti
tartományokban a betonban lejátszódó legfontosabb fizikai és kémiai folyamatok a következők:
-

100 °C körül a tömegveszteséget a makropórusokból távozó víz okozza. Az ettringit
(3CaOAl2O3•3CaSO4•32H2O) bomlása 50 °C és 110 °C között következik be (Khoury,
Sarshar, és Sullivan, 2001; Kopecskó és Balázs, 2005).

-

200 °C körül további dehidratációs folyamatok zajlanak, ami a tömegveszteség újabb,
kismértékű növekedéséhez vezet. A víztartalom (víz-cement tényező), a cement típusa
és a beton kora befolyásolja az eltávozó pórusvíz és a kémiailag kötött víz mennyiségét.
A kiinduló nedvességtartalom függvényében a tömegveszteség eltérése különösen a
könnyűbetonok esetén jelentős. A kiinduló nedvességtartalomtól függő további
tömegveszteség 250-300 °C között már nem érzékelhető.

-

450 °C és 550 °C között a nem karbonátosodott portlandit bomlása következik be
(Ca(OH)2 → CaO + H2O↑). Ez a folyamat endoterm (hőelnyelő) csúcsot és ezzel
egyidejűleg újabb tömegveszteséget okoz (Schneider és Weiss, 1977). A portlandit
dehidratációja okozza a legnagyobb szilárdságvesztést a betonban (Lublóy és Balázs,
2007b).

-

A közönséges betonok esetén a kvarc α –ból β módosulatba való kristályátalakulása
573 °C-on okoz kis intenzitású endoterm csúcsot. A kvarc átalakulása 5,7 %-os
térfogat-növekedéssel jár (Waubke, 1973), ami a beton nagyfokú károsodását
eredményezi. Ezen hőmérséklet fölött a beton nem rendelkezik jelentős teherbírással.

-

700 °C-on a CSH (kalcium-szilikát-hidrát) vegyületek vízleadással bomlanak, ami
szintén térfogat-növekedéssel és további szilárdságcsökkenéssel jár (Hinrichsmeyer,
1987).
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2.3.2

Magas hőmérséklet hatása a beton mechanikai tulajdonságaira

A beton kémiai, illetve fizikai szerkezetváltozásának hatására a beton szilárdsági jellemzői
is megváltoznak.
Kísérleti eredmények (Abrams, 1971; Bamonte és Gambarova, 2005; EN 1992-1-2, 2004;
Fehérvári, 2009; Fehérvári és Nehme, 2009a; Lublóy, Balázs, és Czoboly, 2013) alapján
elmondható, hogy a beton nyomószilárdsága 300 °C-ig csak kis mértékben, 300 °C fölött
viszont jelentősen csökken (2.17. ábra). A jelenség a szemcsékzáródásának hatásával
magyarázható: kevésbé magas hőmérsékleten a cementkő dehidratációjából származó
szilárdságvesztést az adalékszemek hőtágulásából származó szemcse záródás hatása
kismértékben egyensúlyozni tudja. Magasabb hőmérsékleten ez az ellenhatás kimerül, ekkor a
beton nyomószilárdságának csökkenése egyenesen arányos a hőmérséklet emelkedésével.
A kísérletek további eredményeiből (Bamonte és Gambarova, 2005; Bicanic és Zhang,
2002; EN 1992-1-2, 2004) látható, hogy a betonok relatív maradó húzószilárdsága a
hőmérséklet emelkedésével közel lineárisan csökken (2.18. ábra). A beton húzószilárdsága a
nyomószilárdsághoz képest sokkal érzékenyebb a hőmérséklet emelkedésére, ami a betonban
kialakuló mikrorepedések eredménye.

2.17. ábra: A beton maradó relatív
nyomószilárdsága a hőmérséklet
függvényében

2.18. ábra: A beton maradó relatív
húzószilárdsága a hőmérséklet
függvényében

További kísérleti eredményekből (Bamonte és Gambarova, 2005; Bicanic és Zhang, 2002;
Schneider, 1986) látható, hogy a beton rugalmassági modulusa a hőmérséklet emelkedésével
egyenes arányban csökken (2.19. ábra). Alacsonyabb hőmérsékleten a csökkenést a beton
kapillárisaiban található víz távozása okozza. Magasabb hőmérsékleten a cementkő és az
adalékszemcsék károsodásával magyarázható a rugalmassági modulus csökkenése.
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A beton törési energiája a hőmérséklet emelkedésével 300 °C-ig emelkedik, majd a
hőmérséklet további emelkedésével csökken (2.20. ábra) (Bamonte és Gambarova, 2005;
Bicanic és Zhang, 2002). A kezdeti emelkedés ebben az esetben is a hőtágulás okozta
szemcsezáródás hatásából adódik, ami megnöveli a beton duktilitását. 300 °C felett ez az
ellenhatás leépül a kialakuló mikrorepedések, a cementkő dehidratációja és bomlása
következtében.

2.19. ábra: A beton maradó relatív
rugalmassági modulusa a hőmérséklet
függvényében

2.20. ábra: A beton maradó relatív törési
energiája a hőmérséklet függvényében

Beton esetén a maradó szilárdság értékére hatással van a lehűtés típusa és sebessége is. A
CEB segédlete (CEB BULLETIN 208, 1991) alapján elkülöníthető a gyors és a lassú lehűtésből
adódó maradó nyomószilárdság. Fehérvári és Nehme vizsgálatai (Fehérvári és Nehme, 2009a,
2009b, 2009c) ezt tovább bővítették a különböző hűtési típusokkal (laborlevegő,
kényszerlégáram, vízköd, vízbe mártás).
A betonszerkezetek magas hőmérséklet hatására bekövetkező tönkremenetelének másik
oka a betonfelületek robbanásszerű leválása. A betonfelületek leválásának két oka lehet
(Bošnjak, 2014; Winterberg és Dietze, 2004):
1) a betonból távozó vízgőz lefeszíti a felületi rétegeket, vagy
2) a terhelt zóna már nem tudja a hőtágulásból származó újabb erőket felvenni és
elmorzsolódik, leválik.
2.3.3

Magas hőmérséklet hatása a beton hőtechnikai tulajdonságaira

Magas hőmérsékleten a mechanikai tulajdonságok mellett változnak a beton hőtechnikai
jellemzői is (fib BULLETIN 38, 2007; fib BULLETIN 46, 2008; MSZ EN 1992-1-2, 2013).
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2.21. ábra: Beton relatív testsűrűség
változása a hőmérséklet függvényében

2.22. ábra: Beton hővezetési tényező
változása a hőmérséklet függvényében

2.23. ábra: Beton fajhő változása a hőmérséklet függvényében, különböző
nedvességtartalom (u) esetén
A bekövetkező fizikai és kémiai átalakulások révén nő a beton porozitása, a beton veszt
testsűrűségéből (2.21. ábra), ami közvetlenül befolyásolja a beton hőtechnikai tulajdonságait.
A hőmérséklet emelkedésével csökken a beton hővezetési tényezője (2.22. ábra), továbbá
növekszik a fajhő értéke. A fajhő értékének változását magas hőmérsékleten nagyban
befolyásolja a beton nedvességtartalma is (2.23. ábra). 100 °C-on a betonban lévő víz gőzzé
alakul, a víz fázisváltozása energiát von el a környezetéből, így ezekben a rétegekben lelassul
a hőmérséklet terjedése.
2.3.4

Rögzítőelemek viselkedése hőkárosodott betonban

A szakirodalomban található kísérletek alapján látható, hogy a rögzítőelemek hőkárosult
betonban való vizsgálata több oldalról is megközelíthető. A legáltalánosabb vizsgálatban a
teljes kapcsolat kerül hőterhelés alá. Ekkor az acél rögzítőelem és a beton fogadóanyag (adott
esetben a ragasztó is) együttesen van kitéve a hőmérséklet emelkedésének. A rögzítőelemek
acélból készülnek, így sokkal gyorsabban átmelegszenek, ezzel bevezetve a hőt a közvetlen
környezetükbe, felgyorsítva így a beton vagy adott esetben a ragasztó károsodását (Lakhami és
Hofmann, 2017; Ožbolt, Bošnjak, Periški, és Sharma, 2014; Reick, 2001). Ragasztott
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kapcsolatok magas hőmérsékleten történő vizsgálatánál adott húzóigénybevétel mellett történik
a hőterhelés (EAD 330087-00-0601, 2015), mivel ebben az esetben a ragasztók jelentős
hőmérsékletérzékenysége miatt a ragasztó tönkremenetele és a rögzítés kihúzódása várható
(Reichert és Thiele, 2017). Ugyanakkor a ragasztók hőérzékenysége javítható a cementtartalom
növelésével, ezzel kitolva időben a ragasztott kapcsolat tönkremenetelét (Lublóy és Balázs,
2007a). Hőmérsékleti tehernek kitett mechanikus terpesztett csapoknál megfigyelhető, hogy a
rögzítőelem

hőtágulásából

adódóan

a

befeszülés

mértéke

megnő,

és

a

beton

szilárdságcsökkenése miatt ez többlet repedéshez is vezethet a befeszülés környezetében
(Sharma és Bošnjak, 2017).
Egy másik megközelítési mód, amikor a rögzítőelem már a beton hőterhelése után kerül
elhelyezésre. Ez az eset kiégett épületek megerősítésénél (köpenyezésnél, gyámolításnál)
fordulhat elő. Ebben az esetben:
-

a rögzítőelem nem vezet be többlet hőt a beton szerkezetébe,
a kapcsolat nincs kitéve magas hőmérsékletnek, így nem történik szilárdságvesztés az
acél rögzítőelemben és adott esetben a ragasztóban sem.

A szakirodalomban található kísérletek alapján hőterhelést követően, utólag elhelyezett
rögzítőelemek vizsgálata eddig csak alámetsző csapok alkalmazásával készült, így más típusú
rögzítések ilyen jellegű vizsgálata fontos kutatási irány lehet. Az alámetsző csapokkal végzett
vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a rögzítőelemek teherbírása nagyban függ a
rögzítési mélységtől. Sokkal jobb eredmények érhetők el, ha az alámetsző csap feje nem, vagy
csak kevésbé károsodott betonrétegbe kerül. Számításokkal azt is igazolták, hogy a CC-Method
nem alkalmas ezen rögzítések teherbírásának leírására, ha az alámetsző csap környezetében
lévő maradék nyomószilárdságot vesszük alapul, és akkor sem, ha a rögzítési mélység és a
felszín közötti átlagos nyomószilárdságot alkalmazzuk a képletben (Bamonte, Bruni, és
Gambarova, 2012; Bamonte, Gambarova, Bruni, és Rossini, 2007; Bamonte, Gambarova,
Dagostino, és Genoni, 2004; Bamonte és Gambarova, 2005). A kísérletek eredményeit a 2.24.
ábra foglalja össze.
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2.24. ábra: Alámetsző csapok teherbírása hőterhelt betonban (Bamonte és mtsai., 2007)
A 2.24. ábra eredményeiből látható, hogy a mérések egy részében a referencia
vizsgálatoknál szárszakadás következett be a beton szakadókúpos tönkremenetele helyett. A
vizsgálati eredmények összehasonlíthatósága végett ezekben az esetekben a szerzők egy
módosított képlettel (CC*-Method) határozták meg a beton szakadókúpos tönkremeneteléhez
tartozó teherbírási értéket. A szerzők által használt módosított képlet (Bamonte és mtsai., 2007):
0
𝑁𝑢,𝑐
= 𝑘1 ∙ 𝐺𝑓 ∙ ℎ1,5
𝑒𝑓 ,

(2.20)

ahol:
k1

a rögzítőelem típusától függő kísérleti állandó (itt: k1=1,01),

Gf

a beton törési energiájának átlagértéke [N/mm],

hef

rögzítési mélység [mm].
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3. SZOKVÁNYOS

BETONOK

TULAJDONSÁGAINAK

HATÁSA

A

HÚZOTT RÖGZÍTŐELEMEK JELLEMZŐIRE
Ahhoz, hogy elemezni tudjam rögzítőelemek szálerősítésű, illetve hőterhelt betonokban való
viselkedését előbb szokványos betonokban elhelyezett rögzítéseket vizsgáltam referenciaként.
A kapott eredményeket irodalmi adatokkal összevetve ellenőrizni tudtam az alkalmazott mérési
összeállítások megfelelőségét, továbbá ezen vizsgálatok eredményei szolgáltak etalonként a
további vizsgálatokhoz.
A szokványos betonokban elhelyezett rögzítőelemek tulajdonságainak vizsgálatát még
BSc és MSc hallgató koromban kezdtem el, amiből több TDK (Tudományos Diákköri
Konferencia) dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat is született (Hlavička, 2013, 2014,
2016; Tóth és Hlavička, 2011).
3.1 Vizsgált rögzítőelemek
A vizsgálat során az iparban legelterjedtebb nyomaték kontrollált terpesztett csapot, illetve a
leggyakrabban használt kétféle ragasztóval (epoxi, illetve vinilészter-hibrid) kialakított rögzítés
viselkedését elemeztem.
A rögzítések elhelyezésénél ügyelni kellett a furatok szakszerű tisztítására és a csapok
behelyezésére. A vizsgálatok során a rögzítőelemek elhelyezéséhez alkalmazott módszereket a
Melléklet 12.1.1 fejezetében adom meg.
3.1.1

Erővel vezérelt terpesztett csap

A vizsgálataimban alkalmazott terpesztett csap egy nagyteljesítményű feszítődübel, amely
galvanizált, rozsdamentes acélból készült (3.1. ábra). Alkalmazása elsősorban repedésmentes
szerkezetekben javasolt (Europäische Technische Zulassung ETA-07/0211, 2013).

3.1. ábra: Erővel vezérelt terpesztett csap (FBN II 8/50 gvz) (fischer, 2010)
A rögzítőelemen a technológiai kialakításból adódóan egy keresztmetszet szűkítés
található, ami lehetővé teszi a befeszülést elősegítő köpeny elhelyezését. A terpesztett csap
nyomatékkal való megfeszítésekor a köpeny lecsúszik a szár alsó, kónikus kialakítású részére,
ezért szétnyílik és a rögzítőelem nekifeszül a furat falának, létrehozva ezzel a súrlódás révén
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történő erőátvitelt. A vizsgálatnál használt rögzítőelem keresztmetszete M8 (d = 8 mm) volt. A
terpesztett csap további geometriai méreteit a Melléklet 12.1.2 fejezete foglalja össze.
A szereléskor szükséges nyomaték 15 Nm (Europäische Technische Zulassung ETA07/0211, 2013), ezt a nyomatékot egy minőségi tanúsítvánnyal rendelkező nyomatékkulccsal
lehetett pontosan beállítani. A rögzítőelem elhelyezése során 8 mm átmérőjű furatot kellett
készíteni.
3.1.2

Ragasztott kapcsolatok

Ragasztott kapcsolatoknál az általam alkalmazott menetes szár M8 méretű volt, amihez 10 mm
átmérőjű furatot kellett készíteni. A szélesebb furat biztosítja, hogy a ragasztó teljes felületében
körbe tudja venni a menetes szárat. A vizsgálatoknál használt menetes szár anyagminősége 10.9
(szakítószilárdság karakterisztikus értéke: fuk=1000 N/mm2, folyáshatár karakterisztikus értéke:
fyk=900 N/mm2) volt. A választott nagy szakítószilárdság oka az volt, hogy a szárszakadás, mint
tönkremenetel ne következhessen be a kihúzó vizsgálatoknál. A kísérletek során összesen két
csomag szár került beszerzésre, amiknek szilárdsági ellenőrzését csomagonként 3-3 db szálon
végeztem el, melynek eredményeit a mellékletben (Melléklet 12.1.3) adom meg.
3.1.2.1 Epoxi ragasztóval kialakított kapcsolat
Az első alkalmazott ragasztó típusa nagyteljesítményű kétkomponensű epoxi ragasztó
(3.2. ábra). A ragasztó keveredését speciális keverőszárak biztosítják. Ezen ragasztó típus víz
alatti rögzítésre is alkalmas. Szobahőmérsékleten (20-30 °C) a ragasztó feldolgozási ideje
14 perc, kikeményedési ideje 10 óra. A rögzítés feszültségmentes, így kis perem- és
tengelytávok esetén is használható. Az epoxi ragasztó konzisztenciája sokkal nagyobb, mint
más ragasztóké, így be tud hatolni a beton pórusaiba, és el tud érni egy megfelelő mélységet
mielőtt megszilárdulna, ezzel növelve az adhézió által közvetített teherátadást (European
Technical Assessment ETA-10/0012, 2016).

3.2. ábra: FIS EM + M8 10.9 (fischer, 2010)
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A ragasztó tapadási szilárdságának karakterisztikus értéke szobahőmérsékleten,
repedésmentes betonban, M8 menetes szárral τuk = 16 N/mm2 (European Technical Assessment
ETA-10/0012, 2016).
3.1.2.2 Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított kapcsolat
A második alkalmazott ragasztó kötőanyaga vinilészter-hibrid, ami egy kombinált ragasztó
(3.3. ábra). Ez a típusú ragasztó szerves (vinilészter) és szervetlen (cement) összetevőket is
tartalmaz. A ragasztó sztirolmentes, gyorskötésű, kétkomponensű műgyanta ragasztó. A két
komponens a keverőszárban keveredik össze, így biztosítva, hogy a ragasztó egy keverőszár
cserével újra használható. A ragasztó univerzális, minden építőanyag és terhelés esetén
felhasználható. Szobahőmérsékleten (20-30 °C) a ragasztó feldolgozási ideje 4 perc,
kikeményedési ideje 45 perc. A hőmérséklet növekedésével ezek az értékek csökkenek, a
hőmérséklet csökkenésével nőnek. A rögzítés feszültségmentes, így kis perem- és tengelytávok
esetén is használható (European Technical Assessment ETA-02/0024, 2017).
A ragasztó tapadási szilárdságának karakterisztikus értéke szobahőmérsékleten,
repedésmentes betonban, M8 menetes szárral τuk = 11 N/mm2 (European Technical Assessment
ETA-02/0024, 2017).

3.3. ábra: FIS V + M8 10.9 (fischer, 2010)
3.2 Betonkeverékek
A rögzítőelemek szokványos betonban történő vizsgálatakor célom volt a betonszilárdság
hatásának elemzése és az irodalmi adatokkal való összehasonlítása. Ezért a kísérleteim során
9 db eltérő betonreceptúrát használtam, így követhetővé vált a beton nyomószilárdságának és
egyéb más tulajdonságainak a rögzítőelem teherbírására és tönkremeneteli módjára gyakorolt
hatása.
A betonkeverékeknél egységesen CEM I 42,5 N jelű cementet használtam, amelyet a DunaDráva Cement Kft. váci gyárában állítottak elő.
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Adalékanyagnak minden esetben kvarc adalékanyagot használtam, 0/4, 4/8 és 8/16 mm
átmérőjű frakciókban.
Az azonos konzisztencia eléréséhez, minden keveréknél Glenium C300 típusú
folyósítószert alkalmaztam.
A keverékek elkészítéséhez aktivátoros kényszerkeverőt használtam (Zyklos ZK75HE0), a
keverőmotor teljesítménye 2200 W, míg az aktivátorfejek fordulatszáma 200-800 fordulat/perc
volt.
A beton próbatestek elkészítésénél a sablonokat két ütemben töltöttem fel a megfelelő
tömörség elérése végett. Először a sablont félig megtöltöttem, majd tűvibrátorral tömörítettem
a frissbetont a sablonban. Második ütemben a sablont teljesen megtöltöttem, majd tűvibrátorral
újra tömörítettem a frissbetont.
Az elkészült frissbeton konzisztenciáját minden esetben terülésméréssel ellenőriztem a
hatályos szabvány alapján (MSZ EN 12350-5, 2009). A keverékeknél minden esetben azonos
konzisztenciát alkalmaztam (F4).
A beton receptúrákat a 3.1. táblázat foglalja össze.
3.1. táblázat: Alkalmazott beton összetételek
Receptúra

Adalékanyag [kg/m3]

Cement
3

Víz
3

v/c

Folyósítószer
[kg/m3]

0/4 mm

4/8 mm

8/16 mm

[kg/m ]

[kg/m ]

I.

833

463

555

410

152

0,37

6,2

II.

833

463

556

390

160

0,41

3,9

III.

833

463

555

365

170

0,47

2,6

IV.

834

463

556

310

189

0,61

0,62

V.

833

463

556

290

196

0,68

0,58

VI.

844

469

563

300

180

0,60

0,6

VII.

812

451

542

380

180

0,47

1,5

VIII.

776

431

517

380

211

0,56

0,8

IX.

878

488

585

300

150

0,50

2,1

Az elkészült beton próbatesteket vegyes közegben tároltam a vizsgálat időpontjáig. Vegyes
tárolás esetén a próbatest a betonkeverés másnapján, a kizsaluzás után mészhidrát tartalmú
vízbe került 7 napos koráig, majd a továbbiakban 28 napos koráig szárazon, laboratóriumi
hőmérsékleten (235 °C) volt tárolva.
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3.3 Laboratóriumi vizsgálatok
3.3.1

Kihúzó kísérletek

A kihúzó vizsgálatok elvégzéséhez minden esetben elmozdulás-vezérelt terhelő berendezést
használtam (INSTRON 1197, INSTRON 5989). Az elmozdulás-vezérlés lehetővé tette, hogy a
tönkremenetel után a kapcsolat teherbírásának leszálló ága és a maradó teherbíráshoz tartozó
elmozdulás is meghatározható legyen. A húzás sebessége a vizsgálatoknál egységesen
1 mm/perc volt, ami kvázi-statikus terhelésnek felelt meg, kiküszöbölve ezzel a dinamikus
terhelésből származó többletteherbírás hatását (Fujikake, Nakayama, Sato, Mindess, és
Ishibashi, 2003).
Az alkalmazott mérési összeállításokban kiemelten nagy figyelmet fordítottam arra, hogy
a rögzítés tiszta húzó igénybevételt kapjon.
3.3.1.1 Leszorítás nélküli vizsgálat
A leszorítás nélküli vizsgálatok esetén a rögzítés összes tönkremeneteli formája létrejöhet.
A leszorítás nélküli vizsgálatoknál alkalmazott névleges rögzítési mélység 50 mm volt. A
Tanszéken elvégzett korábbi vizsgálatok megállapították, hogy az 50 mm-es mélységhez
tartozó eredményekből levont következtetések alkalmazhatók nagyobb rögzítési mélységekre
is (Lublóy és Balázs, 2007a; Nemes, 2007; Nemes és Lublóy, 2011).
Mivel a rögzítési mélység meghatározza a beton próbatest minimális méreteit (lásd 2.1.5.3
fejezet), az 50 mm-es rögzítési mélységhez tartozó vizsgálatokhoz 300300100 mm majd
300300150 mm élhosszúságú téglatest alakú próbatesteket választottam. Az így kapott
próbatestek megfeleltek a minimális geometriai követelményeknek (Melléklet 12.2). A
vastagságban való változtatást a beton próbatestek felhasadásának elkerülése indokolta. A
100 mm vastag próbatestek megfeleltek a (2.13) összefüggésben leírtaknak, azonban a
vizsgálatok egy részében a beton próbatestek így is felhasadtak, ezért a próbatestek
vastagságának növelésére volt szükség. A rögzítőelemeket minden esetben a próbatest alsó,
zsaluzattal érintkező, teljesen sík oldalában helyeztem el.
A leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatokban biztosítani kellett a próbatest befogását úgy,
hogy a szakadókúp szabadon létrejöhessen. Ehhez egy olyan 20 mm vastag acéllemezt
használtam, ami 250 mm átmérőben szabadon hagyta a rögzítőelem környezetét. Ez megfelelt
a rögzítőelemek minősítésénél használt mérési összeállításnak (ETAG 001, 2013). A kihúzás
közben mértem az erőt és a rögzítőelem elmozdulását. Az erőmérés egy beépített nyúlásmérő
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bélyeggel történt. A két darab alkalmazott elmozdulásmérő (HBM WA 10 mm) a rögzítőkeret
felső síkja és a rögzítőelem fölé beiktatott acéllemez között dolgozott, így ezek a kapcsolat
teljes elmozdulását mérték. Az erőmérő és az elmozdulásmérők valós idejű adatgyűjtéséhez
egy Spider8 adatgyűjtőt alkalmaztam. A csuklós megtámasztással biztosítani lehetett, hogy a
rögzítőelem esetlegesen ferde installációjából se keletkezzen hajlítás a kapcsolatban. A
leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat mérési összeállítását a 3.4. ábra szemlélteti.

3.4. ábra: Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat sematikus és a megvalósult mérési összeállítása
3.3.1.2 Leszorított vizsgálat
A leszorított kihúzó vizsgálat esetén csak szárszakadás, és a rögzítőelem kihúzódása valósulhat
meg. Ez a fajta mérési összeállítás teszi lehetővé a ragasztott rögzítések tapadószilárdságának
vizsgálatát. A leszorított kihúzó vizsgálat összeállításában egy 20 mm vastag acéllemezt
használtam, ami egy 20 mm átmérőjű lyukon kívül leszorította a rögzítőelem környezetét. Ez
megfelelt a rögzítőelemek minősítésénél használt mérési összeállításnak (ETAG 001, 2013). A
kihúzás közben mértem az erőt és a rögzítőelem elmozdulását. Az erőmérés egy beépített
nyúlásmérő bélyeggel történt. A három darab elmozdulásmérő (HBM WA 10 mm) a
rögzítőkeret felső síkja és a rögzítőelem fölé beiktatott acéllemez között dolgozott, így ezek a
kapcsolat teljes elmozdulását mérték. Az erőmérő és az elmozdulásmérők valós idejű
adatgyűjtése egy Spider8 adatgyűjtővel történt. A csuklós megtámasztással biztosítani lehetett,
hogy a rögzítőelem esetlegesen ferde installációjából se keletkezzen hajlítás a kapcsolatban. A
leszorított kihúzó vizsgálat mérési összeállítását 3.5. ábra szemlélteti.
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3.5. ábra: Leszorított kihúzó vizsgálat sematikus és a megvalósult mérési összeállítása
A leszorított kihúzó vizsgálatoknál alkalmazott névleges rögzítési mélység 40 és 50 mm
volt. A leszorított kihúzó vizsgálattal célom a ragasztók tapadószilárdságának meghatározása
volt a (2.3) képlet segítségével. A képlet akkor használható megfelelően, ha teljesül a rögzítési
mélység és a szár átmérőjének megadott aránya (lásd 2.1.5.2 fejezet). A választott két rögzítési
mélység megfelelt ennek a feltételnek (4 ≤ 40⁄8 ≤ 20é𝑠4 ≤ 50⁄8 ≤ 20).
A rögzítőelemeket minden esetben a próbatest alsó, zsaluzattal érintkező, teljesen sík
oldalában helyeztem el.
A leszorított kihúzó vizsgálatoknál is 300300150 mm élhosszúságú beton próbatesteket
használtam. Mivel ez a fajta vizsgálat nem igényel ekkora próbatest méretet, itt 4 rögzítés is
elhelyezhető volt egy próbatestben, a széltől mért 115 mm távolságban (3.6. ábra).

3.6. ábra: Rögzítőelemek elhelyezése a próbatesben a leszorított kihúzó vizsgálatok esetén
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3.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok

A betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatokat a beton próbatestek minimum 28 napos kora után,
a kihúzó vizsgálatokkal egy időben végeztem el. Azokban az esetekben amikor a beton
szilárdsági tulajdonságainak mérése nem egy napon történt a kihúzó vizsgálattal a szilárdsági
értékeket átszámoltam a következő képlet alapján (EN 1992-1-1, 2004; fib MC2010, 2013):
28 0.5

𝑓𝑐𝑚 (𝑡) = exp {𝑠 [1 − ( 𝑡 )

]} 𝑓𝑐𝑚 ,

(3.1)

ahol:
fcm(t) a beton átlagos nyomószilárdsága t napos korban [N/mm2],
fcm

a beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban [N/mm2],

s

a cement típusától függő tényező [-] (42.5 N cement esetén: s = 0,25).

3.3.2.1 Nyomószilárdság vizsgálat
A beton keverékek nyomószilárdság vizsgálatát 150150150 mm kockákon, a használatos
szabvány (MSZ EN 12390-3, 2009) alapján végeztem el. A terhelés sebessége minden esetben
11,25 kN/s volt. A vizsgálat elvégzésére az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Laboratóriumában található erő-vezérelt FORM TEST ALPHA 3000 akkreditált törőgépet
használtam (3.7. ábra). A roncsolásos szilárdságmérés előtt elvégeztem a kockák tömegének
és geometriai méreteinek mérését.
A rögzítőelemek teherbírásának az irodalomi összefüggésekkel való számolásánál gyakran
a 200 mm élhosszúságú kockán elvégzett nyomószilárdsági értékekre van szükség (lásd 2.1.5
fejezet). A 150 mm élhosszúságú kocka nyomószilárdságának átlagértékéről (fc,150) a 200 mm
élhosszúságú kocka nyomószilárdságának átlagértékére (fc,200) való átszámoláshoz a következő
képletet használtam (Kausay, 2013):
𝑓𝑐,150 = 1,06 ∙ 𝑓𝑐,200 .

(3.2)

3.3.2.2 Hajlító-húzószilárdság vizsgálat
A hajlító-húzószilárdság mérését 7070250 mm-es hasábokon végeztem el. A vizsgálat a
hatályos szabvány alapján készült (MSZ EN 12390-5, 2009). A mérést az elmozdulás-vezérelt
WPM ZDM 10/91 típusú akkreditált, terhelő berendezéssel végeztem, három pontos
teherelrendezéssel (3.7. ábra). A támaszköz minden esetben 200 mm volt. Az erő leolvasása a
gép legkisebb skáláján történt 0,1 N pontossággal. A terhelés sebessége 15 mm/perc volt. A
vizsgálat előtt a hasábok tömegének és geometriai méreteinek mérését is elvégeztem.
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3.3.2.3 Hasító-húzószilárdság vizsgálat
A beton hajlító-húzószilárdságát kiegészítve az elkészített próbatesteken hasító-húzószilárdság
vizsgálatot is végeztem a hatályos szabvány alapján (MSZ EN 12390-6, 2010). A vizsgálathoz
henger alakú próbatestet használtam (3.7. ábra), aminek átmérője 150 mm és magassága
150 mm volt. A vizsgálathoz az erő-vezérelt FORM TEST ALPHA 3000 akkreditált terhelő
berendezést használtam, a terhelés sebessége 1,77 kN/s volt.

3.7. ábra: A betonkeverékekkel kapcsolatban elvégzett nyomószilárdság, hajlítóhúzószilárdság és hasító-húzószilárdság vizsgálatok kísérleti összeállítása
3.3.2.4 Látszólagos porozitás vizsgálat
A látszólagos porozitás mérése az anyag vízfelszívásán alapszik. A teljes víztelítettségnél a
nyitott pórusok megtelnek vízzel, így a felvett víz mennyiségéből számítható a beton
látszólagos porozitása (Kausay, 2013).
A vizsgálat a hatályos szabvány alapján készült (MSZ EN 1936, 2007). A beton
próbatesteket tömegállandóságig szárítottam, majd lemértem a tömegüket és a térfogatukat.
Vízbe helyezés után többszöri alkalommal, a tömegállandóság eléréséig mértem a próbatestek
tömegét. A tömegállandóság elérése után a következő képlettel számoltam a beton próbatest
látszólagos porozitása:
𝑝𝑙á𝑡𝑠𝑧ó𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 =

𝑛𝑡é𝑟𝑓𝑜𝑔𝑎𝑡%
100

=

𝑉𝑣í𝑧
𝑉

=

𝑀𝑣í𝑧⁄
𝜌𝑣í𝑧
𝑀⁄
𝜌𝑇

=

𝑀𝑣í𝑧
𝑀

𝜌

∗𝜌𝑇 =
𝑣í𝑧

𝑛𝑡ö𝑚𝑒𝑔%
100

𝑉

∗ 𝜌𝑇 = [𝑉 %],

ahol:
Vvíz
V
Mvíz
M

pórusokba felvett víz térfogata [cm3],
anyag (próbatest befoglaló) térfogata [cm3],
pórusok által felvett víz tömege a vizsgálati hőmérsékleten [g],
kiszárított anyag tömege [g],
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víz
T
térfogat%

n
ntömeg%

víz sűrűsége a vizsgálati hőmérsékleten [g/cm3],
anyag testsűrűsége [g/cm3],
vízfelszívás V%-ban,
vízfelszívás m%-ban.

A látszólagos porozitás meghatározásához a hajlító-húzószilárdság vizsgálat hasábjait
használtam fel a hajlító-húzószilárdság vizsgálat elvégzése után.
3.3.3

Laboratóriumi vizsgálatok összefoglalása

A szokványos betonok vizsgálatairól szóló fejezet több kísérletsorozat eredményeit foglalja
össze, melyek eltérő időben és eltérő vizsgálati céllal készültek. Emiatt a laboratóriumi
vizsgálatok során vizsgált elemek száma a keverékek esetén eltérő lehet (3.2. táblázat, 3.3.
táblázat, és 3.4. táblázat).
3.2. táblázat: Anyagvizsgálatok elemszáma
HajlítóHasítóLátszólagos
húzószilárdság
húzószilárdság
porozitás
vizsgálat vizsgálat
vizsgálat
vizsgálat
7070250 mm
150150 mm
7070125 mm
hasábon [db]
hengeren [db]
hasábon [db]
1.
I.
4
3
6
2.
II.
4
3
6
3.
III.
4
3
6
4.
IV.
4
3
6
5.
V.
4
3
6
6.
VI.
4
6
12
7.
VII.
4
6
12
8.
VIII.
4
6
12
9.
IX.
4
6
12
10.
V.
9
4
6
4
11.
III.
9
4
6
4
12.
V.
52
Megjegyzés: A 12. keverék megegyezik az 5. fejezetben is tárgyalt betonkeverékkel. Mivel a hőterhelt
betonok esetén minden hőmérsékleti lépcsőhöz külön próbatestek készültek jelentősen megnőtt a keverések
száma, ebből adódóan az egyes keverések nyomószilárdsági méréseihez tartozó próbatestek száma is
növekedett.
Nyomószilárdság
vizsgálat
Keverék Receptúra
150150150 mm
kockán [db]

3.3. táblázat: Leszorított kihúzó vizsgálatok elemszáma
Keverék

Receptúra

12.

V.
Összesen:

Rögzítési
mélység [mm]

Epoxi ragasztó + M8
menetes szár [db]

Vinilészter-hibrid ragasztó
+ M8 menetes szár [db]

40

3

3

50

3

3

6

6
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3.4. táblázat: Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat elemszáma
Keverék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Receptúra

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
V.
III.
V.
Összesen:

Terpesztett
horgonycsap [db]

Epoxi ragasztó + M8
menetes szár [db]

Vinilészter-hibrid ragasztó
+ M8 menetes szár [db]

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
5
5
5
5
3
5
3
46

3
3
5
5
5
5
3
4
33

3.4 Eredmények kiértékelése
3.4.1

Beton anyagvizsgálatok eredményei

Szokványos betonokból összesen kilenc különböző receptúrát vizsgáltam, a próbatestek
összesen 12 darab, különböző időpontban történt keverés során készültek. A 3.5. táblázat a
betonkeverékek esetében mért átlagos és átlagból számított szilárdsági és más jellemző
paraméter értékeit foglalja össze.
3.5. táblázat: Szokványos betonok szilárdságainak átlagértéke és látszólagos porozitása
Testsűrűség
Keverék

Receptúra
[kg/m3]

Nyomószilárdság Hajlító[N/mm2]
húzószil.
mért: számolt:
fct,f
fc,150
fc,200
[N/mm2]

Hasítóhúzószil.
fct,s
[N/mm2]

Látszólagos
porozitás
[V%]

1.

I.

2374,05

77,76

73,36

8,15

-

5,96

2.

II.

2334,83

66,84

63,06

7,58

-

-

3.

III.

2313,68

60,51

57,09

7,54

-

-

4.

IV.

2272,28

40,71

38,40

5,61

-

11,46

5.

V.

2249,59

32,82

30,97

5,59

-

11,93

6.

VI.

2256,86

57,06

53,83

7,23

-

8,05

7.

VII.

2224,72

68,17

64,31

8,51

-

6,94

8.

VIII.

2339,22

65,25

61,56

6,48

-

9,44

9.

IX.

2339,22

65,25

61,56

7,78

-

6,90

10.

V.

2350,04

44,90

42,35

6,68

3,07

11,58

11.

III.

2356,25

66,80

63,01

6,85

4,26

8,31

12.

V.

2288,92

45,29

42,72

-

-

-
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Az eredményekből látható, hogy ugyanazon receptúrához különböző betonszilárdsági
értékek is tartozhatnak. Ennek oka, hogy a keverékek különböző időben készültek, így kis
mértékben eltérő volt a cement és az adalékanyag minősége, továbbá a keverésben való
jártasságom is. Azonban a kiértékelés során a betonok szilárdsági értékeit veszem alapul, így a
kiértékelésre nincs hatással az egyazon receptúrához tartozó eltérő szilárdsági érték.
Szokványos betonok esetén a vizsgált legkisebb nyomószilárdság (fc,150) 32,82 N/mm2, a
legnagyobb nyomószilárdság (fc,150) 77,76 N/mm2 volt. Ebből látható, hogy vizsgálataim egy
széles szilárdsági tartományt fednek le a napjainkban használt szokványos betonok esetében.
3.4.2

Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei

Mivel a ragasztók tapadószilárdsága elhanyagolható mértékben függ a beton szilárdságától
(Cook és mtsai., 1998), ezért szokványos betonok esetén a ragasztók tapadásának vizsgálatát
csak egy betonkeveréken (12. keverék) végeztem el. A leszorított kihúzó vizsgálatoknál a
névleges rögzítési mélység 40 és 50 mm volt.
Az epoxi ragasztóval kialakított rögzítések vizsgálata során az 50 mm-es rögzítési
mélységnél az acélszál szakadása következett be, tehát ebben az esetben a kihúzódáshoz tartozó
teherbírás meghaladta a szár szakítószilárdságából adódó teherbírási értéket.
A vizsgálatok többi részében a rögzítőelemek kihúzódtak, a tönkremenetel a ragasztó és a
menetes szár között következett be (3.8. ábra). A tönkremenetelből adódóan a ragasztók
tapadószilárdságának átlagértéke (τu) a (2.3) képlettel számítható. Az alkalmazott ragasztott
kapcsolatok tapadószilárdságának átlagértékét a 3.6. táblázat foglalja össze.

a)

b)

3.8. ábra: Tipikus tönkremenetel leszorított kihúzó vizsgálatoknál a ragasztó és a menetes
szár között a) epoxy, ill. b) vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított kapcsolatok esetén
3.6. táblázat: Az alkalmazott ragasztott kapcsolatok átlagos tapadószilárdsága
Tapadószilárdság átlagértéke
[N/mm2]

Szórás
[N/mm2]

epoxi ragasztó + M8 menetes szár

33,97

1,81

vinilészter-hibrid ragasztó + M8 menetes szár

26,53

1,10

Ragasztott kapcsolat
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A szokványos betonokban elvégzett leszorított kihúzó vizsgálatok egyedi mért értékeit az
értekezés mellékletében adom meg (lásd 12.3 fejezet).
3.4.3

Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei

3.4.3.1 Terpesztett horgonycsap
Terpesztett horgonycsapok vizsgálata estén a jellemző tönkremenetel szárszakadás volt. Ennek
oka az alkalmazott horgonycsap acélminősége (fuk=400 N/mm2) és a kialakításból adódó
elvékonyított szár (átmérő 7,1 mm) a szoknya elhelyezésénél. A szárszakadáshoz tartozó
átlagos teherbírás 17,46 kN-ra adódott.
A vizsgálatok során két keveréknél (4. és 5.) a beton kúpszerű kiszakadása következett be.
Ezekben az esetekben a szárszakadáshoz tartozó teherbírás értéke nagyobb volt, mint a beton
kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási érték.
A szokványos betonokban elhelyezett terpesztett horgonycsapok leszorított kihúzó
vizsgálatának egyedi mért értékeit az értekezés mellékletében adom meg (lásd 12.3 fejezet).
3.4.3.2 Epoxi ragasztóval kialakított rögzítés
Epoxi ragasztóval kialakított rögzítések esetén mind a 12 keveréknél a jellemző tönkremenetel
a beton kúpszerű kiszakadása volt. A mérések egyedi értékeit a nyomószilárdság függvényében
a 3.9. ábra szemlélteti.

3.9. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához tartozó egyedi mért teherbírás értékek a
nyomószilárdság függvényében epoxi ragasztóval kialakított rögzítések esetén (M8 menetes
szár, hef= 50 mm)
A kihúzó vizsgálat mérési eredményeire a legkisebb hibával (átlagos relatív eltérés: 0,086)
a CC-Method (2.5) formulája abban az esetben illeszthető, ha k1=10,6 N0,5/mm0,5. Az így kapott
k1 értéke megfelel a szabványok, méretezési segédletek által is ajánlott értékeknek
- 51 -

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
(2.1. táblázat). Ebből adódóan megállapítható, hogy az alkalmazott mérési összeállítás megfelel
az előírtaknak, továbbá vizsgálataimmal megerősítettem azt a feltételezésemet is, hogy az 50
mm-es mélységhez tartozó eredményekből levont következtetések alkalmazhatók nagyobb
rögzítési mélységekre. Az értekezés további részében a nyomószilárdság átlagértékéből
számolt (2.5) összefüggés esetén k1=10,6 N0,5/mm0,5 értéket fogom alkalmazni.
A (2.5) formula a √𝑓𝑐 taggal veszik figyelembe a beton húzószilárdságát
(√𝑓𝑐 ≈ 𝑓𝑐𝑡 ), melyet a nyomószilárdságból származtatnak. Ebből adódóan az egyenlet ezen tagja
helyettesíthető más olyan paraméterekkel, amik szintén a beton húzószilárdságát írják le,
esetemben a vizsgálatok során mért hajlító-húzószilárdság és a hasító-húzószilárdság
értékeivel. A teherbírás értékeit a hajlító-húzószilárdság függvényében a 3.10. ábra, a hasítóhúzószilárdság függvényében a 3.11. ábra szemlélteti. Az ábrákon látható, hogy a mérési
eredmények jól illeszkednek egy egyenesre.

3.10. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához
tartozó egyedi mért teherbírási értékek a
hajlító-húzószilárdság függvényében epoxi
ragasztóval kialakított rögzítések esetén (M8
menetes szár, hef=50 mm)

3.11. ábra: A beton kúpszerű
kiszakadásához tartozó egyedi mért
teherbírási értékek a hasító-húzószilárdság
függvényében epoxi ragasztóval kialakított
rögzítések esetén (M8 menetes szár,
hef=50 mm)

Kutatásom során nem végeztem laboratóriumi vizsgálatokat a beton tiszta (tengelyirányú)
húzószilárdságának megállapítására vonatkozóan. A beton keverékek húzószilárdságát a
nyomószilárdsági (fc,150) értékekből, az irodalmi ajánlások alapján (EN 1992-1-1, 2004; fib
MC2010, 2013) számítottam a következő képlet felhasználásával:
2/3

𝑓𝑐𝑡 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘,150 ,

(3.4)

ahol:
fct

a beton húzószilárdságának átlagértéke [N/mm2]
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fck,150

a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke 150 mm élhosszúságú
kockán mérve [N/mm2].

A teherbírási értékeket a számított húzószilárdság függvényében a 3.12. ábra szemlélteti.
A mérési pontokra a legkisebb hibával (átlagos relatív eltérés: 0,8140) illesztett egyenes a (2.5)
húzószilárdsággal módosított képlet eredményeit ábrázolja, abban az esetben, ha
k1=18,9 N0,5/mm0,5.

3.12. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához tartozó egyedi mért teherbírás értékek a
húzószilárdság függvényében epoxi ragasztóval kialakított rögzítések esetén (M8 menetes
szár, hef= 50 mm)
3.4.3.3 Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítés
Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések esetén a jellemző tönkremenetel a beton
kúpszerű kiszakadása és a rögzítés kihúzódásának kombinációja volt. Tisztán szakadókúpos
tönkremenetel csak két keverék esetén (4. és 5.) tudott létrejönni.

3.13. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához és a kombinált tönkremenetelhez tartozó egyedi
mért teherbírási értékek a nyomószilárdság függvényében vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések esetén (M8 menetes szár, hef= 50 mm)
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A 3.13. ábra szemlélteti a mért teherbírási értékeket a nyomószilárdság függvényében,
továbbá az ábrán látható a tiszta kúpszerű kiszakadás teherbírásának tendenciája a 3.9. ábra
alapján (kék szaggatott vonal) és a kombinált tönkremenetel tendenciája az eredményekre
illesztett görbe alapján (narancssárga szaggatott vonal) is.
A 3.14. ábra adatai alapján látható, hogy a kombinált tönkremenetelhez tartozó teherbírási
értékek szórása jóval nagyobb, mint a beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási
értékeké. Ez az eredmény magyarázható a két tönkremeneteli mód közötti átmenetből származó
bizonytalansággal. A narancssárga szaggatott vonal a kombinált tönkremenetelhez tartozó
teherbírási értékekre illesztett egyenes.
A 3.14. ábra és a 3.15. ábra a vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések
teherbírását szemléltetik a hajlító-húzószilárdság és a hasító-húzószilárdság függvényében. A
beton kúpszerű tönkremenetelét leíró (kék szaggatott vonallal jelölt) egyenesek megegyeznek
az epoxi ragasztóval kialakított rögzítések teherbírásánál megállapított összefüggéssekkel.

3.14. ábra: A beton kúpszerű
kiszakadásához tartozó egyedi mért
teherbírási értékek a hajlító-húzószilárdság
függvényében vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések esetén (M8 menetes
szár, hef= 50 mm)

3.15. ábra: A beton kúpszerű
kiszakadásához tartozó egyedi mért
teherbírási értékek a hasító-húzószilárdság
függvényében vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések esetén (M8 menetes
szár, hef= 50 mm)

A teherbírási értékeket a (3.4) képlet felhasználásával számított húzószilárdság
függvényében a 3.16. ábra szemlélteti
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3.16. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához és a kombinált tönkremenetelhez tartozó egyedi
mért teherbírási értékek a húzószilárdság függvényében vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések esetén (M8 menetes szár, hef= 50 mm)
A szokványos betonokban elhelyezett ragasztott rögzítések leszorított kihúzó
vizsgálatának egyedi mért értékeit az értekezés mellékletében (lásd 12.3 fejezet) adom meg.
A következőkben előbb szálerősítésű, majd hőkárosodott betonokba történő rögzítéseket
vizsgálok. Az ebben a fejezetben bemutatott kísérleti eredményeket a továbbiakban referencia
értékekként használom a szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonokba elhelyezett
rögzítőelemek viselkedésének vizsgálatakor kapott eredmények értékeléséhez.
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4. SZÁLERŐSÍTÉSŰ BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A
HÚZOTT RÖGZÍTŐELEMEK VISELKEDÉSÉRE
Az ebben a fejezetben bemutatott kísérletsorozatom során különböző szálerősítésű betonokban
elhelyezett rögzítőelemek teherbírását elemeztem. A témában eddig megjelent eredmények sok
esetben ellentmondásosak, ezért a vizsgálataimmal célom volt a témához kapcsolódó
ismeretanyag bővítése, segítve ezzel a méretezési háttér fejlesztését.
4.1 Vizsgált rögzítőelemek
A kísérletek során két fajta ragasztott rögzítést alkalmaztam (epoxi és vinilészter-hibrid
ragasztó) és egy fajta mechanikus rögzítőelemet. A ragasztók típusa, az alkalmazott menetes
szár és a mechanikus rögzítőelem megegyezik a 3.1.2 fejezetben leírtakkal.
4.2 Betonkeverékek
A szálerősítésű betonkeverékek elkészítéséhez a 3.1. táblázat III. és V. receptúráját
módosítottam acél- illetve műanyag szálak hozzáadásával. Az alkalmazott száladagolásokat a
4.1. táblázat foglalja össze. A szálak hozzáadása minden esetben hatással volt a keverékek
konzisztenciájára, ezért az egységes konzisztencia (F4) eléréséhez szálerősítésű betonok esetén
a kiindulási receptúrákhoz képest a hozzáadott folyósítószer mennyiségének növelésére volt
szükség.
A kísérletek során kétféle acél és egy műanyag (poliolefin) makroszálat vizsgáltam (4.1.
ábra). A szálak tulajdonságait a gyártói adatszolgáltatás alapján a 4.1. táblázat foglalja össze.
S1

S2

P

4.1. ábra: A vizsgálat során alkalmazott szálak
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4.1. táblázat: A felhasznált szálak tulajdonságai és az alkalmazott száladagolások
Jelölés

S1

S2

P

Anyag

acél

acél

műanyag
(poliolefin)

Hossz Átmérő Szakítószil. Testsűrűség
Kialakítás
[mm]
[mm]
[N/mm2]
[kg/m3]

50

12

50

1,0

1000-1200

0,2

0,5

3000

618

Vizsgált
száladagolás
[kg/m3] [V%]

Kiindulási
receptúra

7850

sima
felület,
kampós
vég

20
30
40
80

0,25
0,38
0,51
1,02

V.

7850

sima
felület,
egyenes
szál

40
80

0,51
1,02

V.

910

dombornyomásos
felület,
egyenes
szál

3
4,5
6

0,33
0,49
0,66

III. V.

A szálerősített betonok mellett minden esetben készítettem szál nélküli keverékeket is
referenciaként. Ezek a keverékek megegyeznek a 3. fejezetben is tárgyalt 10. és 11. jelű
keverékekkel.
4.3 Laboratóriumi vizsgálatok
4.3.1

Kihúzó vizsgálatok

Szálerősítésű betonban elhelyezett rögzítések viselkedésének elemzésénél leszorítás nélküli
kihúzó vizsgálatot alkalmaztam, mivel ez az összeállítás teszi lehetővé a rögzítések kúpszerű
kiszakadásának vizsgálatát, amelyre a szálaknak elsődlegesen hatása lehet.
A leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok során mind a három korábban bemutatott
rögzítőelem típust megvizsgáltam. Az alkalmazott névleges rögzítési mélység 50 mm volt. A
beton próbatestek mérete minden esetben megegyezett a szokványos betonoknál is alkalmazott
300300150 mm geometriájú próbatestekkel.
A kísérleti összeállítás a szálerősített betonokban elhelyezett rögzítőelemek vizsgálata
esetén is megegyezett a 3.3.1.1 fejezetben leírtakkal. A szálerősítésű betonokban elhelyezett
rögzítőelemek teherbírásának elemzéséhez összesen 113 db kihúzó vizsgálatot végeztem el. A
rögzítőelemeket minden esetben a próbatest zsaluzattal érintkező, teljesen sík oldalában
helyeztem el.
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4.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok

Szálerősítésű betonok esetén nyomószilárdság, hajlító-húzószilárdság, hasító-húzószilárdság és
látszólagos porozitás vizsgálatokat végeztem. A szilárdsági vizsgálatokat a keveréstől számított
minimum 28 nap után végeztem el, a kihúzó vizsgálatokkal egy időben. Azokban az esetekben
amikor a szilárdsági vizsgálat és a kihúzó vizsgálat nem egy időben történt a szilárdsági
értékeket a (3.1) képlettel számítottam át a kihúzás időpontjára.
A nyomószilárdság, a hasító-húzószilárdság és a látszólagos porozitás vizsgálatok
összeállítása és menete megegyezett a szokványos betonoknál is alkalmazott vizsgálatokkal
(lásd 3.3.2.1, 3.3.2.3 és 3.3.2.4 fejezetek). Nyomószilárdságot minden keverésből 3-3 db
150150150 mm élhosszúságú kockán, hasító-húzószilárdságot minden keverésből 4-4 db
150 mm átmérőjű és 150 mm magas hengeren mértem.
A

hajlító-húzószilárdság

vizsgálatok

esetén

a

szokványos

betonokon

végzett

vizsgálatokhoz képest módosításra volt szükség. Ahhoz, hogy elkerüljem a szálak tengely
irányú orientációját és az ebből adódó hatásokat a vizsgálathoz használt próbatesteket nem egy
külön sablonban készítettem, hanem a kihúzó vizsgálatokhoz hasznát 300300150 mm-es
próbatestekből vágtam ki, a próbatest kihúzó vizsgálatoknál nem károsodott feléből. Az így
elkészített 7070250 mm geometriájú próbatestekben a szálak elhelyezkedése jobban tükrözi a
kihúzó vizsgálatoknál is kialakuló szálelhelyezkedést. A hajlító-húzóvizsgálat további menete
megegyezett a szokványos betonoknál is alkalmazott vizsgálattal (lásd 3.3.2.2 fejezet). Hajlítóhúzószilárdságot keverékenként legalább 3-3 db hasábon mértem. A vizsgálat után a hasábokat
ebben az esetben is újra felhasználtam a látszólagos porozitás meghatározásához.
4.4 Eredmények kiértékelése
4.4.1

Betonok anyagvizsgálati eredményei

A 4.2. táblázat a szálerősítésű és a referencia betonkeverékek anyagvizsgálati (szilárdsági,
illetve látszólagos porozitás) átlagértékeit foglalja össze.
A táblázatban a nyomószilárdság és a hasító-húzószilárdság a beton kihúzó vizsgálattal egy
idejű eredményeit mutatja, míg a hajlító-húzószilárdságot a beton 90 napos korában határoztam
meg.
Az eredményekből látható, hogy az acélszál és a műanyag szál adagolásával nő a beton
látszólagos porozitása is, aminek hatására nagy száladagolás mellett már a teherbírás
csökkenése is tapasztalható.
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4.2. táblázat: Szálerősítésű és referencia betonok szilárdsági átlagértékei és látszólagos
porozitása (a keverékek jelölése megegyezik ill. folytatja a 3.5. táblázat jelölését)

Keverék

Kiindulási Alkalmazott
receptúra
szál

10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
11.
22.
23.

V.

III.

4.4.2

Száladagolás
[kg/m3]

S1
S1
S1
S1
S2
S2
P
P
P
P
P

0
20
30
40
80
40
80
3.0
4,5
6.0
0
3,0
4,5

Nyomószilárdság Hajlító- Hasító- Látszólagos
[N/mm2]
húzószil. húzószil. porozitás
mért: számolt:
fct,f
fct,s
[V%]
fc,150
fc,200
[N/mm2] [N/mm2]
44,90
42,35
6,68
3,07
11,58
49,31
46,52
6,02
4,02
52,50
49,53
6,93
3,95
11,51
55,43
52,29
7,33
4,36
13,9
36,85
34,77
6,24
3,02
13,96
42,46
40,06
5,43
2,86
12,52
41,69
39,33
6,16
3,02
13,18
41,58
39,22
6,23
3,39
42,75
40,33
6,68
3,67
41,32
38,98
5,88
3,55
14,21
66,80
63,01
6,85
4,26
8,31
68,23
64,37
8,41
3,86
76,72
72,37
9,88
5,24
-

Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat eredményei

4.4.2.1 Terpesztett horgonycsap
A terpesztett horgonycsapok a vizsgálatok során minden esetben szárszakadással mentek
tönkre. A tönkremenetelhez tartozó teherbírás értéke ebben az esetben is 17 kN körüli értékre
adódott. Mivel a jellemző tönkremenetel szárszakadás volt és nem a beton kúpszerű
kiszakadása, így ebben az esetben nem lehetett következtetést levonni a száltartalom közvetlen
hatásáról.
4.4.2.2 Epoxi ragasztóval kialakított rögzítés teherbírása
A 4.2. ábra a kampós végű acélszál erősítésű betonban (S1) elhelyezett epoxi ragasztóval
kialakított rögzítések teherbírását foglalja össze a betonok nyomószilárdság átlagértékének
függvényében.
Az eredményekből látható, hogy a 80 kg/m3 száladagolás mellett a rögzítés jellemző
tönkremenetele kúpszerű kiszakadásról kombinált tönkremenetelre változott. Azonban a
teherbírási értékekről elmondható, hogy az adott névleges rögzítési mélység (hef= 50 mm) és az
alkalmazott száltípus (S1) esetén nem tapasztalható teherbírás változás a szokványos
betonoknál mért teherbíráshoz képest a vizsgált száladagolások mellett (20, 30, 40, ill.
80 kg/m3).
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4.2. ábra: Epoxi ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei az S1
acélszál erősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes szár,
hef=50 mm)
A 4.3. ábra a rövid egyenes acélszál (S2) erősítésű betonban elhelyezett epoxi ragasztóval
kialakított rögzítések teherbírását foglalja össze a beton nyomószilárdság átlagértékének
függvényében.

4.3. ábra: Epoxi ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei az S2
acélszál erősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes szár,
hef=50 mm)
A tönkremenetelekből látható, hogy ebben az esetben már 40 kg/m3 száladagolás mellett is
a tisztán kúpszerű tönkremenetel kombinált tönkremenetelre változik. Továbbá, mind a
40 kg/m3, mind a 80 kg/m3 száladagolás esetén a teherbírás jelentős növekedése figyelhető meg.
Ennek magyarázata, hogy a rövidebb és vékonyabb szálak esetén ugyanolyan száladagolás
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mellett fajlagosan sokkal több szál kerül bedolgozásra, ebből adódóan lényegesen több az olyan
hasznos szál, ami részt vesz a kialakuló repedések megnyílásának korlátozásában.
Műanyag szálak esetén (P) a hozzáadott száltartalom hatására nem tapasztalható az epoxi
ragasztóval kialakított rögzítések tönkremenetelének változása, sem a teherbírás növekedése
vagy csökkenése (4.4. ábra). Ez arra utalhat, hogy a kúpszerű kiszakadás esetén a szálak
mennyisége mellett azok húzó-, hajlító-, és nyírómerevsége is fontos lehet, a műanyag szálak
ezért nem tudtak az S2 acélszálakhoz hasonló teherbírás-javulást előidézni.

4.4. ábra: Epoxi ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei a P
műanyag szálerősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes
szár, hef=50 mm)
4.4.2.3 Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítés teherbírása
A kampós végű acélszál erősítésű betonban (S1) elhelyezett vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések tönkremeneteli formája és teherbírása nem változott a szokványos
betonokban elhelyezett rögzítésekhez képest a vizsgált száladagolások mellett (20, 30, 40,
80 kg/m3) (4.5. ábra).
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4.5. ábra: Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei
az S1 acélszál erősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes
szár, hef=50 mm)
A 4.6. ábra a rövid egyenes acélszál (S2) erősítésű betonban elhelyezett vinilészter-hibrid
ragasztóval kialakított rögzítések teherbírását foglalja össze.

4.6. ábra: Vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei
az S2 acélszál erősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes
szár, hef=50 mm)
Az eredményekből látható, hogy ellentétben az epoxi ragasztóval kialakított rögzítések
esetén a vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítéseknél nincs hatása a száltartalomnak
a teherbírásra. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ezekben az esetekben a kúpszerű
tönkremenetel és a kihúzódás kombinációja következett be, így nem egy teljes mélységű kúp
felületén, hanem csak egy lényegesen kisebb kúpfelületen áthaladó szálak tudtak aktivizálódni.
A tönkremenetel az epoxi ragasztó esetén is kombinált jellegű volt, azonban a későbbiekben
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látható majd, hogy lényegesen nagyobb mélységű (és így méretű) szakadókúp alakult ki, ami
miatt a szálak jobban tudtak aktivizálódni.
Műanyag szálak esetén (P) a hozzáadott száltartalom hatására nem tapasztalható a
vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések tönkremenetelének változása, sem a
teherbírás növekedése vagy csökkenése (4.7. ábra).

4.7. ábra: Vinilészter hibrid ragasztóval kialakított rögzítések egyedi mért teherbírás értékei a
P műanyag szálerősítésű betonban a beton nyomószilárdságának függvényében (M8 menetes
szár, hef=50 mm)
4.4.2.4 Ragasztott rögzítések tönkremenetele
Ragasztott rögzítések esetén a tönkremenetel minden esetben a rögzítés kúpszerű kiszakadása
vagy a kúpszerű kiszakadás és a kihúzódás kombinációja volt. Szálerősítésű betonokban
elhelyezett rögzítéseknél ez a két tönkremeneteli forma kis mértékben, de eltért a szokványos
betonoknál tapasztaltaktól. Szálerősítésű betonoknál a szakadókúp kialakulása után a szálak
visszakötik a kialakult kúpot a beton elemhez, így további elmozdulások hatására a kúp
széttöredezik. Ebből adódóan ez a fajta tönkremenetel nem teszi lehetővé, hogy utólagosan
vizsgálható legyen a kialakult kúp felülete, nem lehet megállapítást tenni a repedésen áthaladó
szálak mennyiségére és tönkremeneteli formájára. Ez a fajta tönkremeneteli forma a
szakirodalmi leírásokban is megtalálható (Walter és Ammann, 1992).
Vizsgálataim során mind a három szálerősítés esetén a szakadókúp összetöredezettségét
tapasztaltam (4.8. ábra).
A szálerősítésű betonokban elhelyezett ragasztott rögzítések leszorítás nélküli kihúzó
vizsgálatának egyedi mért értékeit az értekezés mellékletében (lásd 12.4 fejezet) adom meg.
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S1

S2

P
4.8. ábra: Szakadókúp szétesése a tönkremenetel után S1, S2 és P szálerősítésű beton esetén
A ragasztott rögzítések tönkremeneteli eredményeiből látható, hogy 50 mm-es
rögzítési mélységnél azonos száladagolás mellett (maximum 80 kg/m3 száladagolásig)
acélszálak esetén a 0,2 mm átmérőjű és 12 mm hosszú szálak (S2) nagyobb hatással
vannak a húzási teherbírás növekedésére (4.3. ábra), mint az 1,0 mm átmérőjű 50 mm
hosszú szálak (S1) (4.2. ábra). A teherbírásban (50 mm rögzítési mélység és az általam vizsgált
epoxi ragasztóval rögzített M8 menetes szár esetén) akár 1,4-szeres növekedés is tapasztalható,
ami a tönkremeneteli mód változását is eredményezi. Ennek oka a szálak azonos száladagolás
mellett is eltérő darabszáma. Azonos száladagolás mellett rövidebb és vékonyabb szálgeometria
esetén jóval több szál kerül bedolgozásra, mint a hosszabb és vastagabb szálgeometriánál.
Ebből adódóan potenciálisan több szál helyezkedik el a kialakuló repedés útjában, több szál
vesz részt a repedésmegnyílás és a repedésterjedés megakadályozásában. Saját vizsgálataim
esetén a szálgeometriából (lásd 4.1. táblázat) visszaszámolva 40 kg/m3 száladagolás mellett S1
szálból 1752 db, illetve S2 szálból 182 471 db került bedolgozásra egy 300300150 mm
élhosszúságú próbatestbe. 80 kg/m3 száladagolás esetén a szálak darabszáma 3503 db-ra (S1)
és 364 941 db-ra (S2) módosul.
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Az epoxi ragasztóval kialakított rögzítések kísérleti eredményeit összehasonlítva a
vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések kísérleti eredményeivel szintén a fent
említett hatást támasztja alá. Az S2 típusú szál felhasználásával készült szálerősítésű betonok
esetén az epoxi ragasztóval kialakított rögzítéseknél a szálak hatására teherbírás növekedés volt
tapasztalható, míg vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítéseknél a szálaknak nem volt
hatása a teherbírásra (4.5. ábra és 4.6. ábra). A tönkremenetel típusa mind a két esetben a
kúpszerű kiszakadás és a kihúzódás kombinációja volt. A (2.15) képlet felhasználásával
számítható a kombinált tönkremenetel esetén a kialakuló szakadókúp mélysége (hc < hef). A
számítás eredményéből látható, hogy 40 kg/m3 S2 száladagolás mellett az epoxi ragasztóval
kialakított rögzítés kombinált tönkremenetelénél a kialakuló szakadókúp átlagos mélysége
22,21 mm (szórás: 5,23 mm), addig a vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítés
szakadókúp mélysége átlagosan 16,76 mm (szórás: 3,41 mm) volt. Azonos hajlásszög
feltételezésével a kúp palást felülete négyzetesen függ a mélységtől, így az epoxi ragasztó
esetében a kúp felülete 75%-kal nagyobb. Ebből adódóan a nagyobb mélységű szakadókúp
esetén a repedés útját lényegesen több szál keresztezte, mint a kisebb mélységű szakadókúp
esetén. Az eltérő mélységű szakadókúp a ragasztók eltérő tapadószilárdsága miatt alakul ki, a
nagyobb tapadószilárdságú epoxi ragasztó esetében a beton fajlagosan gyengébb, mint a
ragasztó, így a beton kúpszerű tönkremenetel nagyobb zónában zajlik, emiatt a szálak is
nagyobb zónában fejthetik ki hatásukat.
Az általam feldolgozott irodalmi adatok alapján látható (lásd 2.2.5 fejezet), hogy eddig csak
kevesen foglalkoztak műanyag szál erősítésű betonokban elhelyezett rögzítések viselkedésével.
Az általam ismert kutatások közül csak egyben használtak 50 mm hosszú műanyag szálat 5,0
kg/m3 száladagolásban, 90 mm rögzítési mélység mellett (Coventry és mtsai., 2011). Saját
kísérleteimmel kimutattam, hogy az 50 mm hosszú műanyag makroszálak 50 mm-es
rögzítési mélység esetén szintén nincsenek jelentő hatással a rögzítőelemek teherbírására
3,0, 4,5, és 6,0 kg/m3 száladagolás mellett. Ennek oka a műanyag szálak acélszálakhoz képesti
kisebb merevsége, aminek következtében a műanyag szálak nem képesek nyíróigénybevétel
felvételére.
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5. HŐKÁROSODOTT BETONOK TULAJDONSÁGAINAK HATÁSA A
HÚZOTT RÖGZÍTŐELEMEK VISELKEDÉSÉRE
Az ebben a fejezetben bemutatott vizsgálataim során hőkárosodott betonban elhelyezett
rögzítőelemek teherbírását elemeztem a hőmérsékleti teher függvényében. Irodalmi adatok
alapján a korábban elvégzett vizsgálatoknál (Bamonte és mtsai., 2007) alámetsző csapokat
használtak. A korábbi kísérletek nem tértek ki más típusú rögzítések viselkedésére, így jelen
kutatásban ragasztott kapcsolatokat alkalmaztam, hogy megvizsgáljam a ragasztott kapcsolat
teherbírását és tönkremenetelét hőkárosodott betonban.
5.1 Vizsgált rögzítőelemek
A kísérletek során kétfajta ragasztott rögzítést alkalmaztam (epoxi és vinilészter-hibrid
ragasztó). A ragasztók és az alkalmazott menetes szár típusa megegyezik a 3.1.2 fejezetben
leírtakkal.
A rögzítőelemek elhelyezésére csak a próbatestek laborlevegőn történt lehűlése után került
sor, a hőterhelés befejezése után 24 órával.
5.2 Betonkeverék
A betonpróbatestek készítéséhez egy fajta receptúrát alkalmaztam. A betonkeverék előállítása
megegyezik a 3.2 fejezetben leírtakkal. Az alkalmazott betonösszetétel azonos a 3.1. táblázat
V. receptúrájával és a 3.2. táblázat 12. keverékével.
5.3 Laboratóriumi vizsgálatok
5.3.1

Kihúzó kísérletek

A kihúzó vizsgálatokra a ragasztott rögzítések elhelyezése után 24 órával, a hőterhelés
befejezése után 48 órával került sor. A rögzítőelemeket minden esetben a próbatest zsaluzattal
érintkező, teljesen sík oldalában helyeztem el.
5.3.1.1 Leszorítás nélküli vizsgálat
A leszorítás nélküli vizsgálatoknál csak epoxi ragasztót használtam. Mivel ebben az esetben a
vizsgálat célja volt a beton kúpszerű tönkremenetelének elemzése célszerűnek látszott a
nagyobb teljesítményű ragasztó használata.
Az alkalmazott névleges rögzítési mélység (hef) ebben az esetben is 50 mm volt. A beton
próbatestek mérete minden esetben megegyezett a szokványos betonoknál is alkalmazott
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300300150 mm geometriájú próbatestekkel. A mérési összeállítás megegyezett a 3.3.1.1
fejezetben leírtakkal.
5.3.1.2 Leszorított vizsgálat
A leszorított kihúzó kísérlet esetén mind a két ragasztótípust vizsgáltam. A névleges
rögzítési mélység (hef) 40 és 50 mm volt. A beton próbatestek mérete minden esetben
megegyezett a szokványos betonoknál is alkalmazott 300300150 mm geometriájú
próbatestekkel. A mérési összeállítás megegyezett a 3.3.1.2 fejezetben leírtakkal.
5.3.1.3 Kihúzó vizsgálatok összefoglalása
Az 5.1. táblázat és az 5.2. táblázat az elvégzett kihúzó vizsgálatok darabszámát foglalja össze.
A megadott hőmérséklet minden esetben a rögzítési mélységben mért hőmérsékletet jelenti.
5.1. táblázat: Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok elemszáma
Teszt

Hőterhelés [perc]

Hőmérséklet a rögzítési
mélységben [°C] (hef=50 mm)

Epoxi ragasztó [db]

0

0

20

3

1

120

200

3

2

190

300

3

3

370

400

3

Összesen

12

5.2. táblázat: Leszorított kihúzó vizsgálatok elemszáma
Rögzítési
Teszt

mélység
[mm]

0

1

2

3

40
50
40
50
40
50
40
50

Hőterhelés
[perc]

0

120

190

370

Hőmérséklet a
rögzítési
mélységben [°C]

Epoxi ragasztó
[db]

Vinilészterhibrid ragasztó
[db]

20

3

3

20

3

3

240

3

3

200

4

4

340

3

3

300

3

3

450

3

3

400

3

3

25

25

Összesen
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5.3.2

Betonnal kapcsolatos anyagvizsgálatok

A betonkeverékeken csak nyomószilárdság vizsgálatot végeztem, keverékenként 3-3 db
150150150 mm élhosszúságú kockán (lásd 3.3.2.1 fejezet). A beton egyéb 20 °C-on vett
szilárdsági paramétereit a nyomószilárdságból határoztam meg irodalmi adatok alapján (CEBFIP, 1993; EN 1992-1-1, 2004; fib MC2010, 2013).
5.3.3

Hőterhelés

A laboratóriumi vizsgálatok során a beton próbatesteket egyoldali hőterhelésnek tettem ki. A
hőterheléshez elektromos kemencét használtam, aminek felfűtési görbéjét az 5.1. ábra mutatja.
A mérési adatok alapján megállapítható, hogy a kemence hőmérsékleti görbéje eltér a normál
felfűtési görbétől (ISO 834-1, 1999), ezért a kísérlet nem nevezhető szabványos vizsgálatnak.
Azonban a kemence felfűtési görbéje többszöri ellenőrzés után is változatlan maradt, így a
különböző ideig hőterhelt próbatestek vizsgálati eredményei összehasonlíthatók.
A próbatestek hőterhelése három különböző hőlépcsőben történt, melyek a névleges
50 mm-es rögzítési mélységre vonatkoztatva 200, 300, 400 °C volt.

5.1. ábra: A különböző pontokban mért hőmérsékletek
alakulása a hőterhelés alatt

5.2. ábra: Hőterhelés mérési
összeállítása

Az 50 mm-es rögzítési mélységben (T1) és a próbatest felületén (T2) a hőmérsékletet
termoelemekkel mértem. A rögzítési mélységben a termoelem a próbatest magas
hőmérséklettől mentett oldaláról helyeztem el egy vizsgálati furaton keresztül ( 6 mm). A
hőterhelés sematikus összeállítását az 5.2. ábra szemlélteti. Az 5.1. ábra diagramján látható,
hogy a próbatest fokozatosan melegszik, a kemencétől eltérő, jelentősen lassabb tendenciában.
100 ℃ elérése után a hőmérséklet egy rövid ideig konstans, ekkor a betonban található víz
gőzzé alakul és elkezd kiáramlani a betonból. Ekkor a hőmérséklet nem emelkedik, mivel a
hőenergia teljes egészében a víz fázisátalakulására fordítódik.
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A hőterhelés alatt az egyenlőtlen hőmérséklet eloszlás hatására a beton próbatestek oldalain
a hőterhelt felületre merőlegesen repedések jelentek meg. A lehűlés után ezek a repedések
összezárultak. Azonban a kihúzó vizsgálatok során ezek a repedések újra megnyíltak és a beton
próbatest felhasadását eredményezték. Ahhoz, hogy a repedések megnyílását korlátozzuk a
próbatestek megerősítésére volt szükség. A már elkészült próbatestek esetén a hőterhelés és a
visszahűlés után szénszálas lamellák epoxi ragasztóval történő felragasztásával fogtam össze a
kialakult repedéseket, gátolva ezzel a későbbi repedésmegnyílást (5.3. ábra). A szénszálas
megerősítéssel készült próbatesteket a leszorított kihúzó vizsgálatokhoz használtam fel. A
később készült próbatesteket az oldalaik mentén 4 mm átmérőjű és 5050 mm kiosztású acélháló
bebetonozásával (betonfedés:15 mm) erősítettem meg (5.4. ábra). Ez a módszer szintén
sikeresen megakadályozta a kihúzó vizsgálat alatt a repedések megnyílását. Az acélhálóval
erősített próbatesteket a leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok során használtam fel.

5.3. ábra: Szénszálas megerősítés a
próbatest hőterhelés felőli szakaszán 5,0 cm
szélességben

5.4. ábra: Acélháló elhelyezése az
oldalakkal párhuzamosan

5.4 Numerikus szimuláció
A laboratóriumi kísérleteket kiegészítve numerikus hőtechnikai analízist is végeztem ANSYS
Workbench 16.2 (Ansys Inc., 2015) végeselemes programmal. Az elemzés célja a betonban
kialakuló izoterma vonalak felvétele volt.
A hőtechnikai modellezés során a program a tranziens hőtranszport parciális
differenciálegyenletét oldja meg. A számításhoz szükség van a beton sűrűségére, hővezetési
tényezőjére és fajhőjére, mint hőtechnikai jellemzőkre. A beton esetén ezen hőtechnikai
paraméterek a hőmérséklet emelkedésével változnak. Felvételük irodalmi ajánlások alapján
történt (EN 1992-1-2, 2004). Az alkalmazott hőtechnikai jellemzőket az 5.5. ábra foglalja
össze.
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a.)

b.)

c.)

5.5. ábra: A modellben használt hőtechnikai paraméterek: a.) testsűrűség; b.) hővezetési
tényező; c.) fajhő változása a hőmérséklet emelkedésével
A 3D modellben a szimmetriát kihasználva, a számítási idő csökkentése érdekében a teljes
próbatest negyedét modelleztem (150150150 mm) (5.6. ábra). A modellben alkalmazott
végeselemes háló mérete 5,0 mm volt. A modellben a peremfeltételeket a hőteherrel nem
érintett felületeken és a hőterhelt felületen a hatályos szabványok alapján vettem fel (EN 19921-2, 2004; MSZ EN ISO 6946, 2017). A próbatest oldalain és a hőterheléssel szemközti oldalon
konvektív hőátadást feltételeztem. A hőterhelés nagysága és ideje megegyezett a laboratóriumi
mérési eredményekkel (5.1. ábra).
A modell validálásához a rögzítési mélységben mért hőmérsékletváltozást (lásd 5.1. ábra)
használtam. Az 5.7. ábra mutatja a laboratóriumi vizsgálatoknál az 50 mm-es rögzítési
mélységben mért és a hőtechnikai modellben számított hőmérséklet-változás megfelelő
egyezését. Az ábrán látható, hogy az alkalmazott modell 50 mm-es rögzítési mélységben mért
hőmérséklet változása nem tartalmazza a 100 °C elérésénél létrejövő platót, úgy, mint a
laboratóriumi mérések esetén. Ennek oka, hogy a szimuláció pusztán a hőmérséklet áramlásra
irányult és nem tartalmazott egy kapcsolt hőmérséklet-nedvesség tartalom áramlási
összefüggést. Az alkalmazott modell csak a fajhő magas hőmérsékleten való változásában vette
figyelembe a beton nedvességtartalmát.
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A hőtechnikai szimulációban a felületen, a rögzítési mélységen és közöttük további 9
pontban mértem a hőmérséklet változását.

5.6. ábra: A hőterjedés numerikus
vizsgálata

5.7. ábra: A modell eredményeinek validálása
a mért eredményekkel, hőmérséklet alakulása
az 50 mm-es mélységben

5.5 Eredmények kiértékelése
5.5.1

Beton szilárdsági eredményei

Az elkészült próbatestek referencia nyomószilárdságát minden egyes keverésből 3-3 db
150150150 mm élhosszúságú kockán határoztam meg 28 napos korban. Az eredményeket a
hatályos szabvány (MSZ EN 12390-3, 2009) alapján értékeltem ki. A továbbiakban tárgyalt
hőterhelés nélküli referencia vizsgálatok megegyeznek a 3. fejezben bemutatott 12. keverék
eredményeivel.
A laboratóriumi kísérletek során nem végeztem a későbbi számításokhoz szükséges
húzószilárdság, rugalmassági modulus és törési energia méréseket, ezért az elkészült
betonkeveréken normál hőmérsékleten mért nyomószilárdsági eredmények felhasználásával a
további paramétereket irodalmi adatok alapján (CEB-FIP, 1993; EN 1992-1-1, 2004; fib
MC2010, 2013) a következő összefüggésekkel számoltam:
2/3

𝑓𝑐𝑡 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘,150 ,

(5.1)

ahol:
fct

a beton húzószilárdságának átlagértéke [N/mm2],

fck,150 a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke 150 mm élhosszúságú
kockán mérve [N/mm2].
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𝐸𝑐 = 𝐸0 ∙ 𝛼𝐸 ∙ (

𝑓𝑐,150 1⁄3
) ,
10

(5.2)

ahol:
Ec

a beton rugalmassági modulusának átlagértéke [N/mm2],

E0

= 21.5103 [N/mm2] referencia érték,

αE

= 1.0 tényező kvarckavics adalékanyag esetén,

fc,150

a

beton

nyomószilárdságának

átlagértéke

150

mm

élhosszúságú

kockán mérve [N/mm2].
𝐺𝑓 = 0,03 ∙ (

𝑓𝑐,150 0,7
10

)

,

(5.3)

ahol:
Gf

a beton törési energiájának átlagértéke [N/mm],

fc,150

a

beton

nyomószilárdságának

átlagértéke

150

mm

élhosszúságú

kockán mérve [N/mm2].
A beton mért és számított szilárdsági paramétereit az 5.3. táblázat foglalja össze.
5.3. táblázat: Beton szilárdsági paraméterei 20 °C-on

5.5.2

Nyomószilárdság átlagértéke (fc,150):

45,29

N/mm2

Húzószilárdság átlagértéke (fct):

3,35

N/mm2

Rugalmassági modulus átlagértéke (Ec):

35571

N/mm2

Törési energia átlagértéke (Gf):

0,09

N/mm

Numerikus szimuláció eredményei

A hőtechnikai analízis eredményeként megkaptam a beton próbatestben kialakuló izoterma
vonalak eloszlását mind három hőmérsékleti teher esetén. Az 5.8. ábra a felszín és a rögzítési
mélység között kialakult hőmérséklet-eloszlást szemlélteti. Az eredményekből látható, hogy a
hőmérséklet eloszlás nem lineáris, mivel a paraméterek a hőmérsékleti terhelés során változtak.
Mivel az alkalmazott szimulációs modell csak korlátozottan veszi figyelembe a beton
nedvességtartalmát (5.7. ábra) a modellben nagyobb hőmérsékleti értékek tartoznak az egyes
mélységekhez, mint a laboratóriumi mérések esetén. Ebből adódóan a 40 mm mélységhez
tartozó hőmérsékletek magasabbak a szimulációban (5.8. ábra), mint a mért adatok (5.2.
táblázat). A szimuláció eredményeiről elmondható, hogy mivel bizonyos mélységekben
magasabb hőmérsékleti értékeket mutat, mint a mért adatok, a belőlük levont következtetések
a biztonság javára szolgálnak.
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5.8. ábra: Hőmérséklet eloszlása a felület és a rögzítési mélység között a beton próbatestben
5.5.3

Ragasztók tapadása hőkárosodott betonban

5.5.3.1 Leszorított kihúzó vizsgálat eredményei
A leszorított kihúzó vizsgálatok esetén egy esetben (hőterhelés nélküli betonban epoxi
ragasztóval, 50 mm-es rögzítési mélységgel kialakított rögzítés) szárszakadás következett be, a
többi vizsgálatnál a rögzítőelem kihúzódott. Ahhoz, hogy az eredmények összehasonlíthatók
legyenek, a szárszakadással járó esetekre számítás útján határoztam meg a kihúzódáshoz tartozó
teherbírás értékét a (2.3) képlet felhasználásával.
Az 5.9. ábra az epoxi ragasztóval kialakított rögzítések, az 5.10. ábra a vinilészter-hibrid
ragasztóval kialakított rögzítések kihúzódáshoz tartozó mért teherbírás értékeket foglalja össze.

5.9. ábra: Epoxi ragasztóval kialakított
rögzítések mért teherbírás értékei a rögzítési
mélyégben mért hőmérséklet függvényében
(egyes pontok fedésben vannak)

5.10. ábra: Vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított rögzítések mért teherbírás értékei
a rögzítési mélyégben mért hőmérséklet
függvényében (egyes pontok fedésben
vannak)
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A mért eredmények alapján megállapítható, hogy a hőterhelés előrehaladtával csökken a
ragasztott rögzítések kihúzódásához tartozó teherbírás értéke. A hőkárosodott betonokban
elhelyezett ragasztott rögzítések leszorított kihúzó vizsgálatának egyedi mért értékeit az
értekezés mellékletében (lásd 12.5 fejezet) adom meg.
A

csökkenő

tendencia

egyértelműen

magyarázható

a

kihúzott

rögzítőelemek

szemrevételezésénél tapasztaltakkal. Mind a három hőterhelés esetén a ragasztott
rögzítőelemek kombinált kihúzódással mentek tönkre. A rögzítési hossz alsó szakaszán a
ragasztó elnyíródott, míg a felső szakaszon a betonban történt tönkremenetel. Ezzel szemben a
hőterhelés nélküli betonok esetén a kihúzódásnál csak a ragasztóban történt a tönkremenetel
(lásd 3.8. ábra). A kombinált kihúzódás egy-egy jellemző alakját az 5.11. ábra és az 5.12. ábra
szemlélteti.
A betonban történt tönkremeneteli szakaszon látható, hogy az adalékszemek is elnyíródtak,
nem csak a cementkő. Ebből következtetni lehet arra, hogy a ragasztó és a beton között létrejött
a megfelelő tapadószilárdság, azonban a beton a károsodásából adódóan nem tudta felvenni a
közvetített terhet.
A leszorított kihúzó vizsgálat eredményeiből megállapítottam, hogy létre tud jönni
megfelelő tapadószilárdság a vizsgált ragasztók (epoxi, vinilészter-hibrid) és a
hőkárosodott beton között. Ezért ezen ragasztók alkalmasak rögzítések kialakítására
hőkárosodott betonban, abban az esetben, ha a hőmérséklet nem haladta meg a 900 °Cot és a betonfelület lassan hűlt le (nincs hősokk).

5.11. ábra: Kombinált kihúzódás epoxi
ragasztó esetén hőterhelt betonban (Teszt1,
M8 menetes szár, hef=50 mm)

5.12. ábra: Kombinált kihúzódás vinilészterhibrid ragasztó esetén hőterhelt betonban
(Teszt1, M8 menetes szár, hef=50 mm)
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Ragasztott rögzítések kúpszerű kiszakadása hőkárosodott betonban

5.5.4

5.5.4.1 Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat eredményei
A vizsgálatok során a ragasztott rögzítések tönkremeneteleként minden esetben a beton
kúpszerű tönkremenetelét tapasztaltam (5.13. ábra). A hőterhelt betonok esetén a kilenc
mérésből két esetben a betonkúp a vizsgálat végeztével széteset, ezért itt nem volt lehetőség a
kúp geometriájának lemérésére. A többi vizsgálathoz tartozó kúp hajlásszögeket az 5.4. táblázat
foglalja össze.
5.4. táblázat: Betonkúp hajlásszögek hőterhelt betonok esetén
Hőmérséklet a
rögzítési mélységben
[°C] (hef=50 mm)

Vizsgálat

Kúp hajlásszög átlagértéke
[°]

Átlagtól való eltérés
[%]

200

1

37,0

8,14

2

31,5

7,93

3

32,0

6,47

300

1

31,0

9,39

400

1

32,5

5,01

2

35,5

3,75

3

40,0

16,91

Átlag:

34,2

5.13. ábra: Kúpszerű kiszakadás hőkárosodott betonban
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A betonkúpok geometriájának lemeréséből megállapítottam, hogy mind a három
hőterhelés esetén a kúp hajlásszöge 31°-40° közé esett. Ebből adódóan a hőterhelt
betonban utólagosan rögzített rögzítőelem szakadókúpos tönkremenetele esetén a kúp
hajlásszöge megegyezik a hőterhelés nélküli betonoknál is feltételezett 35°-kal (lásd 2.6.
ábra). A betonkúp hajlásszögének megállapítása fontos paraméter a teherbírási összefüggések
meghatározásában.
A tönkremenetelekből látható, hogy a ragasztó és a hőterhelt beton között ki tudott alakulni
olyan erősségű adhéziós kötés, ami a beton kúpszerű tönkremenetelét okozta.
A vizsgálatok alatt egyik próbatestnél sem tapasztaltam tiszta kihúzódást, sem a beton
kúpszerű tönkremenetelének és kihúzódásának a kombinációját. A beton szakadókúpok
felületén látható volt, hogy a hőterhelt felülethez közeli adalékszemcsék vöröses árnyalatúra
színeződtek. Az elszíneződés a kvarckavicsban lejátszódó kémiai folyamatokkal magyarázható.
A hőterhelt próbatestek esetén a kúp kialakulásánál a repedés csak a cementkőben haladt, az
adalékanyagszemek épen maradtak. Az adalékanyagszemek könnyen kifordultak a helyükről,
ami a cementkő és az adalékanyag közötti tapadás károsodásának következménye.
A referencia próbatesteken mért kihúzó vizsgálatok erő – elmozdulás görbéje rideg
tönkremenetelt írt le (5.14. ábra), a kezdeti gyors erőfelvételt, a maximális teherbírás elérése
után egy gyors tönkremenetel követte, amihez kis elmozdulások tartoztak.

5.14. ábra: A tönkremenetelekhez tartozó tipikus erő-elmozdulás görbék (a hőmérsékleti érték
a rögzítési mélységre vonatkozik)
A hőterhelt próbatesteken mért kihúzó vizsgálatok erő – elmozdulás görbéin (5.14. ábra)
látható a fokozatos teherbírás-csökkenés. Megfigyelhető, hogy a görbék a hőmérséklet
emelkedésével egyre jobban ellaposodtak, ami azt jelenti, hogy a tönkremenetelhez egyre
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nagyobb elmozdulások tartoztak. A vizsgálatok során a maximális erő felvétele mind a négy
esetben közel azonos elmozdulási értékhez tartozott (1 mm).
Az 5.15. ábra a rögzítések egyedi mért teherbírás értékeit, az 5.16. ábra a relatív maradó
teherbírás-értékeket mutatja a hőmérséklet függvényében. Az eredmények alapján elmondható,
hogy a teherbírás a hőmérséklet emelkedésével csökken, ugyanakkor a csökkenés a kezdeti
szakaszban gyors, majd mikor a maradó teherbírás eléri a 40%-ot, a csökkenés lelassul. A
leromlási tendencia lelassulása magyarázható a beton megváltozott alakváltozó-képességével.

5.15. ábra: Rögzítések mért teherbírása a
rögzítési mélység (hef=50 mm)
hőmérsékletének függvényében (egyes
pontok fedésben vannak)

5.16. ábra: Relatív maradó teherbírás a
rögzítési mélység (hef=50 mm)
hőmérsékletének függvényében (minden pont
3 mérési pont átlaga)

A hőkárosodott betonokban elhelyezett ragasztott rögzítések leszorítás nélküli kihúzó
vizsgálatának egyedi mért értékeit az értekezés mellékletében (lásd 12.5 fejezet) adom meg.
5.5.4.2 Teherbírás meghatározása
Munkám során célom volt a laboratóriumi eredmények számítás útján való reprodukálása, ezzel
segítve a tervezők és a gyártók munkáját.
A laboratóriumi eredmények számítással való reprodukálásához az irodalomban fellelhető
a rögzítőelemek kúpszerű tönkremenetelét leíró képleteket alkalmaztam (lásd 2.1.5.3). Mivel
ezek a képletek önmagukban nem képesek kezelni a betonban kialakuló réteges szilárdsági
eltéréseket ezért a képletek módosítására volt szükség.
A CC-Method (2.5) összefüggését használva a módosítás két szempontból is
megközelíthető. Az egyik esetben a beton nyomószilárdságát módosítottam a képletben:
0
∗
𝑁𝑢,𝑐,𝑡
= 𝑘1 ∙ √𝑓𝑐,200
∙ ℎ1,5
𝑒𝑓 ,

(5.4)

ahol:
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N0u,c,t a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
hőterhelt betonban [N],
=10,6 N0,5/mm0,5, a rögzítőelem fajtájától függő kísérleti állandó (lásd 3.4.3.2

k1

fejezet),
f*c,200 a beton 200 mm élhosszúságú kockán mért módosított nyomószilárdság
átlagértéke [N/mm2],
hef

=50 mm, a rögzítési mélység.

A beton mélység mentén változó nyomószilárdsági értékeinek meghatározásához a
2.17. ábra szaggatott fekete vonallal jelölt átlaggörbéjének összefüggését használtam a
hőtechnikai modellből kapott hőmérséklet eloszlás felhasználásával (lásd 5.8. ábra). A korábbi
kísérletek megmutatták, hogy sem a rögzítési mélységben vett nyomószilárdság, sem a rögzítési
mélység és a felület közötti átlagos nyomószilárdság alkalmazása nem vezet jó eredményre
(Bamonte és mtsai., 2004). Számításaimban a teljes kúpot rétegenként (10 rétegben) vizsgáltam,
minden egyes rétegben meghatároztam az átlagos nyomószilárdságot (a réteghatárhoz tartozó
értékek átlagából), majd ezeket az egyes rétegekben található szakadókúp palást felületek
arányában súlyozottan átlagoltam:
𝐴

∗
𝑓𝑐,200
= ∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑐,𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ,

(5.5)

ahol:
fc,i

a kúppalást egy zónájához tartozó nyomószilárdsági érték (két szélsőérték

átlaga),
Ai

egy kúppalást rész felülete,

A

a teljes kúppalást felülete.

Az 5.17. ábra a (5.5) képlet összetevőit ábrázolja.

5.17. ábra: A beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírás módosított
szilárdságértékeinek meghatározása
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A (2.5) formula második megközelítési formája a √𝑓𝑐 ≈ 𝑓𝑐𝑡 összefüggésen alapszik.
Ebben az esetben figyelembe vesszük, hogy a beton húzószilárdsága sokkal érzékenyebb a
magas hőmérsékletre, mint a beton nyomószilárdsága. Ez alapján a módosított képlet:
0
𝑁𝑢,𝑐,𝑡
= 𝑘1 ∙ 𝑓𝑐𝑡∗ ∙ ℎ1,5
𝑒𝑓 ,

(5.6)

ahol:
N0u,c,t a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
hőterhelt betonban [N],
k1

=18,9 N0,5/mm0,5, a rögzítőelem fajtájától függő kísérleti állandó (lásd 3.4.3.2
fejezet),

f*ct

a beton módosított húzószilárdsága [N/mm2],

hef

=50 mm, a rögzítési mélység

Az f*ct értékét az (5.5) formulával analóg módon a 2.18. ábra által bemutatott átlag
összefüggést felhasználva határoztam meg.
Az összetett számítás harmadik változata esetében a (2.4) formula módosításával
számoltam:
3/2

0
𝑁𝑢,𝑐,𝑡
= 2,1 ∙ √𝐸𝑐∗ ∙ 𝐺𝑓∗ ∙ ℎ𝑒𝑓 ,

(5.7)

ahol:
N0u,c,t a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
hőterhelt betonban [N],
E*c

a beton módosított rugalmassági modulusának átlagértéke [N/mm2],

G*f

a beton módosított törési energiájának átlagértéke [N/mm],

hef

= 50 mm, a rögzítési mélység.

Az E*c és a G*f értékét az (5.5) formulával analóg módon a 2.19. ábra és 2.20. ábra által
bemutatott átlagos összefüggéseket felhasználva határoztam meg.
Az 5.18. ábra a (5.4), (5.6) és (5.7) összefüggések eredményeinek és a laboratóriumi
vizsgálatok eredményeinek összehasonlítását szemlélteti.
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5.18. ábra: Relatív maradó teherbírás a rögzítési mélység hőmérsékletének függvényében,
laboratóriumi és számítási eredmények
A beton kúpszerű tönkremenetelét leíró képletek felhasználásával és az izotermákból
adódó szilárdsági értékek kúpfelület részekkel arányos módosításával számolt
eredmények alapján megállapítottam, hogy:
-

a beton nyomószilárdságát használó formula eredményei jellegében megközelítik
a mért adatokra illesztett görbét, azonban értékeiben jelentősen fölé becsüli a mért
eredményeket, ezért a teherbírás meghatározására nem alkalmas,

-

a beton rugalmassági modulusát és törési energiáját használó formula jellegében
jelentősen eltér a mért adatokra illesztett görbétől, ezért a teherbírás
meghatározására nem alkalmas,

-

a beton húzószilárdságát használó formula eredményei jellegében megközelítik a
mért adatokra illesztett görbét, értékeiben alábecsüli a mért eredményeket, ezért
a biztonság javára ez a formula használható a teherbírás meghatározására.

5.5.4.3 Inverz módszerrel meghatározott csökkentő tényezős eljárás
A méretezést segítve a laboratóriumi eredményekből visszaszámolva felírható egy
egyszerűsített képlet a csökkentett teherbírás meghatározására:
0
0
𝑁𝑢,𝑐,𝑡
= 𝛾𝑡 ∙ 𝑁𝑢,𝑐
,

(5.8)

ahol:
N0u,c

a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
normál hőmérsékleten [N],

𝛾t

csökkentő szorzótényező [-].
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Mivel a 𝛾t csökkentő szorzótényező a beton károsodásából adódik, ezért jól jellemezhető
azzal a beágyazási hossz mentén kialakult hőmérséklet-eloszlással (bevitt energiával), ami a
beton tönkremenetelét okozza. Az 5.19. ábra a Teszt 1 kísérlethez tartozó, a szimulációs
modellből kapott hőmérséklet eloszlást és az abból kapott görbe alatti területet (H) mutatja. Az
így kapott terület (H) jellemzi azt a károsodást okozó bevitt energiát, amit a hőterhelés során
kapott a beton próbatest. A mélység menti hőmérséklet-eloszlások görbéi alatti területek és a
laboratóriumi kísérletekből visszaszámolt csökkentő tényezők összefüggésének ábrázolásából
látható, hogy a két érték lineárisan függ egymástól (5.20. ábra).

5.19. ábra: Teszt 1-hez tartozó
hőmérséklet-eloszlás a beágyazási hossz
mentén és a kiindulási hőmérsékleteloszlást figyelembe vevő görbe alatti
terület (H)

5.20. ábra: A mért értékekből számított
csökkentő tényező a mélység menti
hőmérséklet-eloszláshoz tartozó görbe alatti
terület függvényében

A kidolgozott csökkentő szorzótényezős módszert kiterjesztettem az irodalomban
megtalálható, kísérleti eredményekre is (lásd 2.24. ábra). A kísérletek leírása a teherbírási
adatok mellett tartalmazta az alkalmazott hőterhelést és a felhasznált betonkeverékek
testsűrűségét (Bamonte és mtsai., 2007), így numerikus szimuláció segítségével a
próbatestekben kialakuló izotermák eloszlása számítható volt. A kísérleti leírásokban
alkalmazott CC*-Method (2.20) helyett az eredeti CC-Method összefüggését (2.5) használtam
a referencia teherbírás meghatározásához, mivel ezt a képletet a saját kísérleteim is igazolták.
A kapott összefüggéseket az 5.21. ábra szemlélteti. Az illesztett egyenesek meredekségét (a)
és az illesztéshez tartozó szórás négyzetét (R2) a jobb áttekinthetőség végett az 5.5. táblázat
foglalja össze.
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5.21. ábra: A csökkentő tényező alakulása a hőmérséklet eloszláshoz tartozó görbe alatti
terület függvényében saját és az irodalomban található mérések alapján
5.5. táblázat: Az irodalmi adatokra illesztett egyenesek meredeksége és az illesztéshez tartozó
szórás négyzete
Nyomószilárdság

Rögzítési mélység
(hef)

Illesztett egyenes
meredeksége (a)

Illesztés szórás
négyzete (R2)

[N/mm2]

[mm]

[-]

[-]

52

80

-0,0000126

0,96

52

100

-0,0000081

0,96

20

60

-0,0000228

0,96

20

80

-0,0000128

0,97

20

100

-0,0000075

1,0

63

45

-0,0000314

0,94

63

60

-0,0000243

0,92

63

80

-0,0000133

0,95

Az eredményekből látható, hogy a különböző rögzítési mélységekhez eltérő meredekségű
egyenesek tartoznak (5.21. ábra), az egyenesek meredeksége lineárisan függ a rögzítési
mélység nagyságától (5.22. ábra).
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5.22. ábra: Az illesztett egyenesek meredeksége és a rögzítési mélység közötti összefüggés
Az így kapott összefüggések alapján a csökkentő tényező a következő empirikus képlettel
számítható (átlagos relatív eltérés 0,139), abban az esetben, ha a hőmérséklet nem haladta meg
a 900 °C-ot és a betonfelület lassan hűlt le:
0
𝑁𝑢,𝑐,𝑡

= 𝛾𝑡 = 1 − (490 − 4,5 ∙ ℎ𝑒𝑓 ) ∙ 10−7 ∙ 𝐻,

0
𝑁𝑢,𝑐

(5.9)

ahol:
N0u,c,t a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
hőterhelt betonban [N],
a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték

N0u,c

normál hőmérsékleten [N],
𝛾t

csökkentő szorzótényező [-],

hef

rögzítési mélység (mm-ben behelyettesítve),

H

a hőmérséklet-eloszlás - mélység diagram görbe alatti területe (mm°C-ban
behelyettesítve).

Az általam kidolgozott egyszerűsített módszer a hőterhelés mértékéből és a rögzítési
mélységből számítja a beton kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírást hőkárosodott
betonban. A módszer előnye, hogy bármilyen jellegű hőteher esetén normál
hőmérsékleten vett teherbírás és a betonban kialakult izoterma vonalak ismeretében a
(6.9) képlet felhasználásával a hőkárosodott betonban elhelyezett rögzítőelem teherbírása
egyszerűen számítható. A módszer hátránya, hogy csak olyan esetben alkalmazható, ha a
rögzítési mélység teljes hossza a beton hőkárosodott rétegében helyezkedik el, mivel az így
számolt csökkentő szorzótényező nem veszi figyelembe az épen maradt rétegek
teherbírását.
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6. TÉZISEK
A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem vastagon
szedett részek azok bevezetését, illetve értelmezését adják.

1. Téziscsoport: Ragasztott rögzítések viselkedése szálerősítésű betonban, húzó
igénybevétel esetén [1], [2], [8], [9]
1.1 Tézis
Doktori kutatásom során laboratóriumi kísérletekkel epoxi és vinilészer-hibrid ragasztókkal
kialakított rögzítések teherbírását vizsgáltam szálerősítésű betonokban. A névleges rögzítési
mélység 50 mm volt. A kísérleti összeállítás megfelelt a ragasztott rögzítések minősítésénél
használt előírás (EOTA-TR 029, 2007) által javasolt leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatnak. A
tönkremenetel minden esetben a beton kúpszerű kiszakadása vagy a beton kúpszerű
kiszakadásának és a kihúzódásnak a kombinációja volt.
Kísérletileg igazoltam, hogy 50 mm-es rögzítési mélységnél azonos száladagolás mellett
(maximum 80 kg/m3 száladagolásig) acélszálak esetén a 0,2 mm átmérőjű és 12 mm
hosszú szálak nagyobb hatással vannak a húzási teherbírás növekedésére, mint az
1,0 mm átmérőjű 50 mm hosszú szálak. A teherbírásban (50 mm rögzítési mélység és az
általam vizsgált epoxi ragasztóval rögzített M8 menetes szár esetén) akár 1,4-szeres növekedés
is tapasztalható, ami akár a tönkremeneteli mód változását is eredményezheti. Ennek oka a
szálak azonos száladagolás mellett is eltérő darabszáma. Azonos száladagolás mellett
kisebb szálgeometria esetén sokkal több szál kerül bedolgozásra, mint a nagyobb
szálgeometriánál. Ebből adódóan potenciálisan több szál helyezkedik el a kialakuló
repedés útjában, több szál vesz részt a repedésmegnyílás és a repedésterjedés
megakadályozásában.
1.2 Tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az 50 mm hosszú műanyag makroszálak 50 mm-es
rögzítési mélység esetén nincsenek növelő hatással a rögzítőelemek teherbírására 3,0, 4,5
és 6,0 kg/m3 száladagolás mellett, emiatt a szokványos betonba való ragasztott
rögzítésekkel kapcsolatos számítási formulák módosítás nélkül alkalmazhatók. Ennek
oka a műanyag szálak acélszálakhoz képesti kisebb merevsége, aminek következtében a
műanyag szálak kevésbé képesek nyíróigénybevétel felvételére.
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2. Téziscsoport: Ragasztott rögzítések viselkedése hőkárosodott betonban húzó
igénybevétel esetén [3], [4], [5], [6], [7], [10], [11], [12]
2.1. Tézis
Doktori kutatásom során laboratóriumi kísérletekkel epoxi és vinilészer-hibrid ragasztókkal
kialakított rögzítések tapadását vizsgáltam hőkárosodott betonban. A névleges rögzítési
mélység 40 mm és 50 mm volt. A kísérleti összeállítás megfelelt a ragasztott rögzítések
minősítésénél használt előírás (EOTA-TR 029, 2007) által javasolt leszorított kihúzó
vizsgálatnak. A tönkremenetel minden esetben egy kombinált tönkremenetel volt, ami a
rögzítési mélység alsó szakaszán a ragasztó, a felső szakaszán a beton elnyíródásából tevődött
össze. A ragasztó és a beton közötti tapadás megszűnését egyik esetben sem tapasztaltam.
Kísérletileg igazoltam, hogy ki tud alakulni megfelelő tapadószilárdság a vizsgált
ragasztók (epoxi, vinilészter-hibrid) és a hőkárosodott beton között. Ezért ezen ragasztók
alkalmasak rögzítések kialakítására hőkárosodott betonban, abban az esetben, ha a
hőmérséklet nem haladta meg a 900 °C-ot és a betonfelület lassan hűlt le.
2.2. Tézis
Kutatásom során laboratóriumi kísérletekkel epoxi ragasztóval kialakított rögzítéseket
vizsgáltam hőkárosodott betonban. A névleges rögzítési mélység 50 mm volt. A kísérleti
összeállítás megfelelt a ragasztott rögzítések minősítésénél használt előírás (EOTA-TR 029,
2007) által javasolt leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatnak. A kihúzó vizsgálatok során minden
esetben a beton kúpszerű tönkremenetele következett be.
A beton szakadókúpok geometriájának lemeréséből kísérletileg igazoltam, hogy
hőterhelés esetén a szakadókúp hajlásszöge 31°-40° közé esik. Ebből adódóan
hőkárosodott beton esetén a kialakuló szakadókúp hajlásszöge megegyezik a hőterhelés
nélküli betonoknál is feltételezett 35°-kal, abban az esetben, ha a hőmérséklet nem haladta
meg a 900 °C-ot és a betonfelület lassan hűlt le.
2.3. Tézis
Doktori kutatásom során célom volt a laboratóriumi eredmények számítás útján való
reprodukálása, ezzel segítve a tervezők és a gyártók munkáját hasonló körülmények között. A
leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat laboratóriumi eredményeinek számítás útján való
reprodukálásához az irodalomban fellelhető a rögzítőelemek szakadókúpszerű tönkremenetelét
leíró képleteket alkalmaztam (Eligehausen és Sawage, 1989; Fuchs és mtsai., 1995b). Ezek a
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képletek önmagukban nem képesek kezelni a betonban rétegesen eltérő szilárdsági eltéréseket
ezért a képletek módosítására volt szükség.
Saját kísérleti eredmények, továbbá a beton kúpszerű tönkremenetelét leíró képletek
és az izotermákból adódó szilárdsági értékek rétegenkénti, kúpfelület részekkel arányos
módosításából adódó eredmények alapján számítás útján megállapítottam, hogy:
a beton nyomószilárdságát használó formula eredményei jellegében megközelítik

-

a mért adatokra illesztett görbét, azonban értékeiben jelentősen fölé becsüli a mért
eredményeket, ezért a teherbírás meghatározására nem alkalmas,
a beton rugalmassági modulusát és törési energiáját használó formula jellegében

-

jelentősen eltér a mért adatokra illesztett görbétől, ezért a teherbírás
meghatározására nem alkalmas,
a beton húzószilárdságát használó formula eredményei jellegében megközelítik a

-

mért adatokra illesztett görbét, értékeiben alábecsüli a mért eredményeket, ezért
a biztonság javára ez a formula használható a teherbírás meghatározására.
2.4. Tézis
A méretezést segítve a laboratóriumi eredmények alapján felírható egy egyszerűsített,
csökkentő tényezős képlet a teherbírás meghatározására. Mivel a 𝛾t csökkentő szorzótényező a
beton károsodásából adódik, ezért jól jellemezhető azzal a beágyazási hossz mentén kialakult
hőmérséklet-eloszlással (bevitt energiával), ami a beton tönkremenetelét okozza, továbbá
hatással van rá a rögzítési mélység is. Saját és az irodalomban fellelhető kísérleti eredmények
(Bamonte és Gambarova, 2005; Bamonte és mtsai., 2007) felhasználásával (12+60=72 db
mérési eredmény) a csökkentő tényező a következő empirikus összefüggéssel írható le (átlagos
relatív eltérés 0,139), ha a hőmérséklet nem haladta meg a 900 °C-ot és a betonfelület lassan
hűlt le:
0
𝑁𝑢,𝑐,𝑡
0
𝑁𝑢,𝑐

= 𝛾𝑡 = 1 − (490 − 4,5 ∙ ℎ𝑒𝑓 ) ∙ 10−7 ∙ 𝐻,

(7.1)

ahol:
N0u,c,t a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
hőterhelt betonban [N],
N0u,c

a beton zavartalan kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírási határérték
normál hőmérsékleten [N],

𝛾t

csökkentő szorzótényező [-],
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hef
H

rögzítési mélység (mm-ben behelyettesítve),
a hőmérséklet mélység menti eloszlásából kapott görbe alatti terület (mm°C-ban
behelyettesítve).

Saját és irodalmi mérési adatok alapján kidolgoztam egy módszert egy csökkentő
szorzótényező megállapítására, amely segítségével a hőterhelés nélküli beton kúpszerű
kiszakadásához tartozó teherbírásából számítható ugyanezen érték hőkárosodott
betonban. A csökkentő szorzótényező a beágyazási hossz mentén kialakult hőmérséklet
eloszlásból és a rögzítési mélységből számítható. A vizsgált 72 esetben a csökkentő
tényezővel számított teherbírás és a mért teherbírás átlagos relatív eltérése 0,139 volt, így
a módszer kellő pontosságúnak tekinthető. A módszer előnye, hogy bármilyen jellegű
hőteher esetén normál hőmérsékleten vett teherbírás és a betonban kialakult izoterma vonalak
ismeretében a képlet felhasználásával a hőkárosodott betonban elhelyezett rögzítőelem
teherbírása egyszerűen számítható. A módszer hátránya, hogy csak olyan esetben alkalmazható,
ha a rögzítési mélység teljes hossza a beton hőkárosodott rétegében helyezkedik el, mivel az
így számolt csökkentő tényező nem veszi figyelembe az épen maradt rétegek teherbírását.
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7. ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Doktori kutatásommal elősegítettem a szálerősítésű betonokban és a hőkárosodott betonokban
elhelyezett rögzítésekkel kapcsolatok ismeretek bővülését.
Értekezésem során rávilágítottam arra, hogy szálerősítésű betonokban elhelyezett
rögzítések esetén azonos acélszál adagolás mellett a rövidebb és vékonyabb szálak jelentősen
nagyobb hatással vannak a húzási teherbírás növekedésére, mint a hosszabb és vastagabb
szálak. Ennek a hatásnak a figyelembevétele meghatározó a rögzítések teherbírásának
tervezésénél. További eredményeim alapján kimutattam, hogy műanyag szál vizsgált adagolása
esetén ugyanazok a teherbírási képletek használhatók az 50 mm rögzítési mélységben
elhelyezett rögzítések teherbírásának számítására, mint a szokványos betonokban elhelyezett
rögzítéseknél, mivel az 50 mm hosszú makroszálaknak nincs hatása a teherbírásra 3,06,0 kg/m3 száladagolás és 50 mm rögzítési mélység mellett.
Kutatásom során igazoltam, hogy létre tud jönni a kívánt tapadás a hőkárosodott beton és
a vizsgált ragasztók (epoxi, vinilészter-hibrid) között, így ezek a rögzítések alkalmasak a
hőkárosodott betonban való használatra, abban az esetben, ha a hőmérséklet nem haladta meg
a 900 °C-ot és a betonfelület lassan hűlt le. Értekezésem felhívja a figyelmet arra, hogy a
hagyományos CC-Method által javasolt formula nem alkalmas a hőkárosodott betonban
elhelyezett rögzítések kúpszerű kiszakadásához tartozó teherbírásának meghatározására, mivel
a képlet a beton nyomószilárdságát veszi alapul, ami kevésbé érzékeny a magas hőmérséklet
hatására, mint a húzószilárdság. Eredményeim alapján kidolgozásra került egy csökkentő
szorzótényezős eljárás, aminek segítségével a hőterhelés jellegéből és a rögzítési mélységből
meghatározható a rögzítés teherbírása.
Doktori kutatásom során a szokványos betonokban elhelyezett rögzítőelemek vizsgálatából
szerzett tapasztalatok és eredmények referenciaként használhatók további kutatások
elvégzéséhez.
A disszertációmban bemutatott eredmények felhasználhatók további méretezési eljárások
hátterének kibővítésére, ezzel segítve a tervezőmérnökök munkáját.
A doktori értekezésemben összegyűjtött irodalmi háttér és a bemutatott kísérleti
eredmények felhasználhatók az egyetemi oktatásban.
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8. KITEKINTÉS ÉS JÖVŐBELI KUTATÁSI FELADATOK
Doktori kutatásomban előbb szálerősítésű betonokban, majd hőkárosodott betonban elhelyezett
rögzítések viselkedését elemeztem. Mind a két téma további kutatási lehetőségeket hordoz
magában, amikkel a jövőben érdemes foglalkozni.
Szálerősítésű betonokban elhelyezett rögzítések esetében a jelenlegi kutatásban
alkalmazott acélszálak és száladagolások mellett a nagyobb rögzítési mélységek vizsgálata
lenne célszerű. Nagyobb rögzítési mélységek vizsgálatával felírhatóvá válna egy szálhossz –
száltartalom – rögzítési mélység összefüggés, ami meghatározó lehet a szálerősítésű
betonokban elhelyezett rögzítőelemek teherbírásának számításánál.
A szálerősítésű betonokban elhelyezett rögzítések méretezési módszerének kidolgozásához
szükséges az eredmények numerikus szimulációval való alátámasztása is. Rögzítőelemek
teherbírásának numerikus modellezéséhez elengedhetetlen olyan végeselemes szoftver
használata, ami kezelni tudja a betonban kialakuló repedéseket. Az általam ismert szoftverek
közül két végeselemes program alkalmas rögzítőelemek teherbírásának modellezésére:
-

A Stuttgarti Egyetem Rögzítéstechnikai Intézetének saját fejlesztésű végeselemes
szoftvere a MASA (Ožbolt, Mayer, Vocke, és Eligehausen, 1999) (8.1. ábra), ami
azonban nem kapható kereskedelmi forgalomban, csakis az intézet saját kutatásaira és
munkáira használható.

-

A cseh mérnökök által fejlesztett ATENA (Cervenka és Eligehausen, 1990)
végeselemes szoftver (8.2. ábra), ami kereskedelmi forgalomban kapható, beton
tervezéssel és kutatással kapcsolatban széles körben elterjedt végeselemes szoftver.

8.1. ábra: MASA végeselemes programban
készített 3D rögzítőelem vizsgálat (Ožbolt,
Eligehausen, Periškić, és Mayer, 2007)

8.2. ábra: ATENA végeselemes programban
készített 2D rögzítőelem vizsgálat (saját
ábra)
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A szálerősítésű betonokban elhelyezett rögzítések esetében a megfelelő végeselemes
szoftver kiválasztása mellett további kérdéseket vet fel a szálerősítés hatásának megfelelő
figyelembevétele. Numerikus szimulációknál bevett eljárás amikor a szálerősítés hatását a
beton törési energiájának módosításával (8.3. ábra) veszik figyelembe (Juhász, 2013a;
Sajdlová, Pukl, Juhász, Nagy, és Schaul, 2017). Ez az eljárás viszont nem tudja kezelni a
szálorientációból

adódó

hatásokat,

a

száleloszlást

azonosnak

tekinti

az

egész

keresztmetszetben. Numerikus szimulációk során a szálak elhelyezkedésének hatását akkor
lehet figyelembe venni, ha a szálak is modellezésre kerülnek a szimulációban (Soetens és
Matthys, 2014). Ilyenkor a szálak kiosztása lehet véletlenszerű, vagy pontos száleloszlást is
alkalmazhatunk CT (Computed Tomography) felvételek alapján (8.4. ábra).

8.3. ábra: A beton módosított törési
energiája (Sajdlová és mtsai., 2017)

8.4. ábra: A kutatás során S1 acélszál
típussal és 80 kg/m3 száladagolással
készített betonelem CT felvétele (felvételt
készítette: dr. Kapitány Kristóf)

A hőkárosodott betonban elhelyezett rögzítőelemek teherbírására megalkotott csökkentő
tényezős képlet numerikus szimulációval való alátámasztása szintén egy jövőbe mutató kutatási
irány. A hőterhelt betonok végeselemes vizsgálatának problémája a visszahűlt állapot
értelmezése, mivel ebben az esetben egy hőmérséklethez két anyagi jellemző is tartozik, ami
értelmezhetetlen a numerikus analízisek szempontjából.
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-

FIKP VKT11: Nukleáris létesítmények tervezése extrém hatásokra
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12. MELLÉKLETEK
12.1

Rögzítőelemek

12.1.1

Rögzítőelemek elhelyezése

A rögzítések elhelyezésénél ügyelni kellett a furatok szakszerű tisztítására és a csapok
behelyezésére.
A terpesztett csap csak kismértékben érzékeny a furat tisztaságára. Ebben az esetben a furat
elkészítése után a furatot egyszer kellett levegő befújással kitisztítani. Majd a tisztítás után a
terpesztett horgonycsap beütését követően a csap megfelelő feszítéséhez az adott nyomatékra
állított nyomatékkulccsal kellett megfeszíteni. Az elhelyezés menetét terpesztett csapok esetén
a 12.1. ábra szemlélteti.

12.1. ábra: Terpesztett csapok elhelyezésének szakszerű menete (fischer, 2010)
Ragasztott rögzítések esetén fokozott figyelemmel kell lenni a furat tisztaságára. A furat
elkészítése után kétszeri levegőbefújással, majd kétszeri kefe megforgatással, majd újabb
kétszeri levegőbefújással kellett tisztítani a furatot. A furattisztítás után lehet injektálni a
ragasztót a furatba majd elhelyezni a szárat a ragasztóban. A rögzítés terhelésénél ügyelni
kellett a ragasztó fajtájától függő szilárdulási idő kivárására. A szilárdulási idő alatt a ragasztó
kikeményedik, létrejön a térhálósodás. Az elhelyezés menetét ragasztott csapok esetén a
12.2. ábra foglalja össze.

12.2. ábra: Ragasztott csapok elhelyezésének szakszerű menete (fischer, 2010)
A vizsgálatok során a rögzítőelemek elhelyezésénél a furat tisztítására egy 8 és 10 mmes átmérőjű furathoz alkalmazható kézi kefét, és egy pumpás levegőbefújót használtam
(12.3. ábra).
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12.3. ábra: A furattisztításhoz használt eszközök
Ahhoz, hogy a vizsgálatok során a rögzítésben tiszta húzás jöjjön létre a rögzítőelemek
elhelyezésénél ügyelni kellett, hogy a furat tengelye merőleges legyen a rögzítési felületre.
Ehhez egy a fúróra szerelhető speciális eszközt használtam, ami biztosította a furat megfelelő
elhelyezkedését (12.4. ábra). Továbbá ragasztott rögzítéseknél ügyelni kellett a menetes szár
függőlegesben tartására is, amit egy acél derékszög hozzáillesztésével biztosítottam
(12.5. ábra).

12.4. ábra: A felületre merőleges furat
biztosítása

12.5. ábra: Függőleges menetes szár
biztosítása
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12.1.2
Nyomaték kontrollált terpesztett csap
Az alkalmazott M8 nyomaték kontrollált terpesztett csap geometriai méreteit 12.6. ábra foglalja
össze a termékleírás (Europäische Technische Zulassung ETA-07/0211, 2013) alapján.

12.6. ábra: FBN II M8 horgonycsap geometriai méretei
(Europäische Technische Zulassung ETA-07/0211, 2013)
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12.1.3
Menetes szárak szilárdsági ellenőrzése
A vizsgálatok során összesen két csomag menetes szár
beszerzésére volt szükség (A, B csomag). Mind a két
esetben 3-3 db próbatesten ellenőriztem a szárak
szakítószilárdságát (12.7. ábra).
A kísérletekben használt menetes szárak átmérője
M8 volt. Az átmérőhöz tartozó effektív keresztmetszeti
terület 36,6 mm2.
A választott anyagminőség 10.9 (fuk=1000 N/mm2,
fyk=900 N/mm2) volt.
A

szilárdság

ellenőrzéshez

tartozó

σ-ε

diagrammokat a 12.8. ábra és a 12.9. ábra foglalja

12.7. ábra: Menetes szár
szakítószilárdság vizsgálat

1400

1400

1200

1200

1000

1000

800

σ [N/mm2]

σ [N/mm2]

össze.

600
400

800
600
400

A/1
200

B/1

200

A/2

B/2

A/3

B/3

0
0

5

10

0

15

0

ε [%]

12.8. ábra: Menetes szárak szilárdsági
ellenőrzése – A csomag

5

ε [%]

10

15

12.9. ábra: Menetes szárak szilárdsági
ellenőrzése – B csomag

Az eredményekből látható, hogy a vizsgált acél próbatestek egy kivételével (A/3) minden
esetben 1000 N/mm2 feletti feszültségnél mentek tönkre, így megfelelnek a 10.9-es
anyagminőségnek.
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12.2
Beton próbatestek geometriája
A leszorítás nélküli vizsgálatok esetén a beton próbatestek geometriájánál elsődleges szempont
volt a befolyásoló tényezők kiküszöbölése (lásd 2.1.5.3 és 2.1.5.4). A kísérleteimben egy
rögzítőelemet vizsgáltam tiszta húzásra, ebből adódóan a külpontos erőből származó hatást nem
kellett figyelembe venni. A próbatestben nem helyeztem el vasalást, ezért a vasalás
távolságából adódó befolyásoló tényező is elhanyagolható volt.
A választott rögzítési mélységből adódóan (hef = 50 mm) a széltől való távolság minimális
értéke és a beton kúpszerű tönkremenetelének zavartalan létrejöttéhez szükséges felület
minimális oldalmérete mechanikus rögzítőelem esetén a (2.8) és a (2.9) összefüggés alapján:
𝑐𝑐𝑟 = 1,5 ∙ ℎ𝑒𝑓 = 1,5 ∙ 50𝑚𝑚 = 75𝑚𝑚,

(12.1)

𝑠𝑐𝑟 = 3 ∙ ℎ𝑒𝑓 = 3 ∙ 50𝑚𝑚 = 150𝑚𝑚.

(12.2)

A széltől való távolság minimális értéke és a beton kúpszerű tönkremenetelének zavartalan
létrejöttéhez szükséges felület minimális oldalmérete epoxi ragasztóval kialakított kapcsolat
esetén a (2.10) és a (2.11) összefüggés alapján:
𝑐𝑐𝑟 = 0,5 ∙ 𝑠𝑐𝑟 = 0,5 ∙ 150𝑚𝑚 = 75𝑚𝑚,

(12.3)

𝑠𝑐𝑟 = min(7,3 ∙ 𝑑 ∙ √𝜏𝑢𝑘 ; 3 ∙ ℎ𝑒𝑓 ) = min(7,3 ∙ 8𝑚𝑚 ∙ √16

𝑁
; 3 ∙ 50𝑚𝑚) =
𝑚𝑚2

= 150𝑚𝑚 .

(12.4)

A széltől való távolság minimális értéke és a beton kúpszerű tönkremenetelének zavartalan
létrejöttéhez szükséges felület minimális oldalmérete vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított
kapcsolat esetén a (2.10) és a (2.11) összefüggés alapján:
𝑐𝑐𝑟 = 0,5 ∙ 𝑠𝑐𝑟 = 0,5 ∙ 150𝑚𝑚 = 75𝑚𝑚

(12.5)

𝑠𝑐𝑟 = min(7,3 ∙ 𝑑 ∙ √𝜏𝑢𝑘 ; 3 ∙ ℎ𝑒𝑓 ) = min(7,3 ∙ 8𝑚𝑚 ∙ √11
= 150𝑚𝑚 .

𝑁
; 3 ∙ 50𝑚𝑚) =
𝑚𝑚2
(12.6)

A felhasadás kizárásához a próbatest minimális vastagsága a (2.12) képletet felhasználva:
ℎ = 2 ∙ ℎ𝑒𝑓 = 2 ∙ 50𝑚𝑚 = 100𝑚𝑚.

(12.7)

A leszorítás nélküli kihúzó vizsgálathoz használt próbatest mérete 300300100 mm. A
próbatest geometriája megfelel a fenn leírtaknak. Viszont a felhasadás szempontjából a
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Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
kihúzások egy részében így is a próbatest felhasadása következett be. Ennek elkerülése végett
a próbatest vastagságát 150 mm-re növeltem.
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Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
12.3
Rögzítőelemek szokványos betonban
Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei

12.3.1

A szokványos betonban elvégzett leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei megegyeznek a
hőterhelt betonoknál mért hőterhelés nélküli, referencia vizsgálatok eredményeivel (lásd 12.5.1
fejezet).
Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei

12.3.2

A 12.1. táblázat a szokványos betonban elhelyezett epoxi ragasztóval kialakított leszorítás
nélküli kihúzó vizsgálatok eredményeit foglalja össze. A táblázatban feltüntetett szilárdsági
értékek a kihúzó vizsgálat időpontjára átszámolt értékek. A táblázat nem tartalmazza a próbatest
felhasadásával járó vizsgálatok eredményeit.
12.1. táblázat: Szokványos betonban elhelyezett epoxi ragasztóval kialakított leszorítás nélküli
kihúzó vizsgálatok eredményei

Keverék Receptúra

1

I.

2

II.

3

III.

4
5

IV.
V.

6

VI.

7

VII.

8

VIII.

9

IX.

10

V.

11

III.

12

V.

Teherbírás
[kN]

Tönkremenetel
típusa

33.94
30.63
32.00
30.56
28.31
28.39
27.69
25.30
24.98
24.43
29.59
28.97
32.79
28.32
31.75
24.08
28.12
26.18
23.65
26.92
36.06
36.20
34.33
23.59
27.04
23.72
29.67
29.42
25.61
28.33
29.79
22.64
20.45
20.49

szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp

Nyomószil. [N/mm2]

Hajlítóhúzószil.

Hasítóhúzószil.

Látszólagos Számított
porozitás
húzószil.

mért:
fc,150

számított:
fc,200

fct,f [N/mm2]

fct,s [N/mm2]

[V%]

fct [N/mm2]

77.76
77.76
66.84
66.84
60.51
60.51
60.51
40.71
32.82
57.06
57.06
57.06
57.06
68.17
68.17
68.17
53.45
53.45
53.45
53.45
65.25
65.25
65.25
49.07
49.07
49.07
69.81
69.81
69.81
69.81
69.81
45.13
39.25
45.13

73.36
73.36
63.06
63.06
57.08
57.08
57.08
38.41
30.96
53.83
53.83
53.83
53.83
64.31
64.31
64.31
50.42
50.42
50.42
50.42
61.56
61.56
61.56
46.29
46.29
46.29
65.86
65.86
65.86
65.86
65.86
42.58
37.03
42.58

8.15
8.15
7.58
7.58
7.54
7.54
7.54
5.61
5.59
7.23
7.23
7.23
7.23
8.51
8.51
8.51
6.48
6.48
6.48
6.48
7.78
7.78
7.78
7.2
7.2
7.2
7.44
7.44
7.44
7.44
7.44
-

2.88
2.88
2.88
3.83
3.83
3.83
3.83
3.83
-

5.96
5.96
9.74
9.74
7.82
7.82
7.82
11.46
11.93
8.05
8.05
8.05
8.05
6.94
6.94
6.94
9.44
9.44
9.44
9.44
6.9
6.9
6.9
11.04
11.04
11.04
8.31
8.31
8.31
8.31
8.31
-

5.47
5.47
4.94
4.94
4.62
4.62
4.62
3.55
3.08
4.45
4.45
4.45
4.45
5.01
5.01
5.01
4.26
4.26
4.26
4.26
4.86
4.86
4.86
4.02
4.02
4.02
5.09
5.09
5.09
5.09
5.09
3.80
3.46
3.80
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Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
A 12.2. táblázat a szokványos betonban elhelyezett vinilészter-hibrid ragasztóval
kialakított leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményeit foglalja össze. A táblázatban
feltüntetett szilárdsági értékek a kihúzó vizsgálat időpontjára átszámolt értékek. A táblázat nem
tartalmazza a próbatest felhasadásával járó vizsgálatok eredményeit.
12.2. táblázat: Szokványos betonban elhelyezett vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított
leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei

Keverék Receptúra

4

IV.

5

V.

6

VI

7

VII.

8

VIII.

9

IX.

10

V.

11

III.

Teherbírás
[kN]
21.91
21.64
18.57
17.30
29.69
23.14
20.78
22.29
24.74
24.84
29.22
28.02
21.87
21.41
19.80
18.08
27.54
27.31
22.57
29.65
22.23
22.98
23.31
29.55
23.01
17.84
16.74

Nyomószil. [N/mm2]
Tönkremenetel típusa

szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.
kúp és kihúzódás komb.

mért:
fc,150

számított:f

40.71
40.71
40.71
32.82
57.06
57.06
57.06
57.06
68.17
68.17
68.17
68.17
68.17
53.45
53.45
53.45
65.25
65.25
65.25
65.25
49.07
49.07
49.07
69.81
69.81
69.81
69.81

38.41
38.41
38.41
30.96
53.83
53.83
53.83
53.83
64.31
64.31
64.31
64.31
64.31
50.42
50.42
50.42
61.56
61.56
61.56
61.56
46.29
46.29
46.29
65.86
65.86
65.86
65.86

c,200
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Hajlítóhúzószil.

Hasítóhúzószil.
2

Látszólagos Számított
porozitás húzószil.
2

fct,f [N/mm ]

fct,s [N/mm ]

[V%]

5.61
5.61
5.61
5.59
7.23
7.23
7.23
7.23
8.51
8.51
8.51
8.51
8.51
6.48
6.48
6.48
7.78
7.78
7.78
7.78
7.20
7.20
7.20
7.44
7.44
7.44
7.44

2.88
2.88
2.88
3.83
3.83
3.83
3.83

11.46
11.46
11.46
11.93
8.05
8.05
8.05
8.05
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
9.44
9.44
9.44
6.90
6.90
6.90
6.90
11.04
11.04
11.04
8.31
8.31
8.31
8.31

fct
[N/mm2]
3.07
3.07
3.07
2.55
4.02
4.02
4.02
4.02
4.61
4.61
4.61
4.61
4.61
3.82
3.82
3.82
4.46
4.46
4.46
4.46
3.57
3.57
3.57
4.69
4.69
4.69
4.69

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
A 12.3. táblázat a szokványos betonban elhelyezett terpesztett horgonycsappal kialakított
leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményeit foglalja össze. A táblázatban feltüntetett
szilárdsági értékek a kihúzó vizsgálat időpontjára átszámolt értékek. A táblázat nem tartalmazza
a próbatest felhasadásával járó vizsgálatok eredményeit.
12.3. táblázat: Szokványos betonban elhelyezett terpesztett horgonycsappal kialakított
leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei

Keverék Receptúra

1

I.

2

II.

3

III.

4

IV.

5

V.

10

V.

Teherbírás
[kN]

Tönkremenetel
típusa

17.33
16.80
17.23
17.82
17.09
18.68
17.11
13.96
15.94
14.02
14.51
17.42
18.17
16.93

szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
kiszakadási kúp
kiszakadási kúp
kiszakadási kúp
kiszakadási kúp
szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás

Nyomószil. [N/mm2]

Hajlítóhúzószil.

Hasítóhúzószil.

Látszólagos Számított
porozitás
húzószil.

mért:
fc,150

számított:
fc,200

fct,f [N/mm2]

fct,s [N/mm2]

[V%]

77.76
77.76
77.76
66.84
66.84
60.51
60.51
40.71
40.71
32.82
32.82
49.07
49.07
49.07

73.36
73.36
73.36
63.06
63.06
57.08
57.08
38.41
38.41
30.96
30.96
46.29
46.29
46.29

8.15
8.15
8.15
7.58
7.58
7.54
7.54
5.61
5.61
5.59
5.59
7.20
7.20
7.20

2.88
2.88
2.88

5.96
5.96
5.96
9.74
9.74
7.82
7.82
11.46
11.46
11.93
11.93
11.04
11.04
11.04
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fct
[N/mm2]
5.47
5.47
5.47
4.94
4.94
4.62
4.62
3.55
3.55
3.08
3.08
4.02
4.02
4.02

V.

III.

III.

III.

10

22

23

11

V.

18

V.

V.

17

21

V.

16

V.

V.

15

20

V.

14

V.

V.

13

19

Kiindulási
receptúra

Keverék

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
P
P
P
P
N
N
N
N
N

Típus

-X-

0.5
0.5
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Átmérő Hossz
[mm] [mm]

Szálak

3.0
3.0
3.0
4.5

20
20
20
30
30
30
40
40
40
80
80
80
40
40
40
80
80
80
3.0
3.0
3.0
4.5
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0

kg/m

3

0.30
0.30
0.30
0.45

0.25
0.25
0.25
0.38
0.38
0.38
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.30
0.30
0.30
0.45
0.45
0.45
0.60
0.60
0.60

V%

Száladagolás

26.14
23.98
26.89
25.84
25.79
21.99
31.02
27.04
26.88
35.50
26.93
27.13
32.43
32.64
32.97
36.41
34.56
37.16
19.43
26.48
24.68
25.29
22.37
23.41
25.14
22.36
24.52
23.59
27.04
23.72
28.45
29.72
31.39
30.88
29.67
29.42
25.61
28.33
29.79

[kN]

28.56

30.88

29.86

24.78

24.01

23.69

23.53

36.04

32.68

29.94

28.31

24.54

25.67

átlag [kN]

Teherbírás

kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp
kúp

Tönkremenetel típusa
53.00
49.87
51.12
52.50
50.91
48.95
53.19
48.77
50.29
54.13
51.64
49.01
50.67
49.41
53.71
51.73
51.55
53.47
49.36
49.33
50.83
55.29
52.28
50.42
53.02
50.18
51.51
50.21
54.18
49.37
54.88
50.07
50.05
51.73
50.07
49.22
52.88
51.62
50.87

[mm]

Rögzítési
mélység

47.93
47.93
53.24
51.86
51.86
55.42
56.17
56.17
56.62
44.89
44.72
44.72
51.95
52.12
51.95
51.93
52.11
51.93
40.22
40.22
39.47
42.01
42.01
42.01
44.26
39.19
41.95
44.81
45.38
45.38
60.35
81.57
81.57
78.05
75.05
74.80
65.46
65.23
67.78

mért:
fc,150
45.22
45.22
50.23
48.93
48.93
52.28
52.99
52.99
53.42
42.35
42.19
42.19
49.01
49.17
49.01
48.99
49.16
48.99
37.94
37.94
37.24
39.63
39.63
39.63
41.75
36.97
39.58
42.28
42.81
42.81
56.94
76.96
76.96
73.63
70.80
70.57
61.75
61.54
63.95

számított:
fc,200

Nyomószilárdság [N/mm2]

4.97
4.97
5.11
5.60
5.60
5.88
6.49
6.49
5.58
6.54
6.48
6.48
6.21
6.26
6.21
7.95
8.00
7.95
4.78
4.78
5.07
4.45
5.03
5.30
5.30
7.71
6.36
6.36
7.95
5.93
5.89
5.51
5.48
-

2

[N/mm ]

Hajlító-húzószil.

3.22
3.22
4.08
3.32
3.32
3.83
3.92
3.92
3.96
3.42
3.39
3.39
3.47
3.50
3.47
3.78
3.81
3.78
2.89
2.89
3.12
3.14
3.21
3.28
3.28
3.05
2.97
2.88
2.73
2.73
3.42
3.02
3.02
4.74
4.47
4.46
3.39
3.38
3.44

2

[N/mm ]

Hasító-húzószil.

12.4. táblázat: A szálerősítésű betonokban elhelyezett epoxi ragasztóval kialakított rögzítések leszorítás nélküli kihúzó
vizsgálatainak eredményei

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
12.4
Rögzítőelemek szálerősítésű betonban

A 12.4. táblázat a szálerősítésű betonokban elhelyezett epoxi ragasztóval kialakított rögzítések

leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatainak eredményeit foglalja össze.

V.

III.

III.

III.

10

22

23

11

V.

18

V.

V.

17

21

V.

16

V.

V.

15

20

V.

14

V.

V.

13

19

Kiindulási
receptúra

Keverék

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
P
P
P
P
P
N
N
N
N

Típus
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
12
12
12
12
12
12
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Átmérő Hossz
[mm] [mm]

Szálak

3
3
3
4.5
4.5

20
20
20
30
30
30
40
40
40
80
80
80
40
40
40
80
80
80
3
3
3
4.5
4.5
4.5
6
6
6

kg/m

3

0.3
0.3
0.3
0.45
0.45

0.25
0.25
0.25
0.38
0.38
0.38
0.5
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1
1
0.3
0.3
0.3
0.45
0.45
0.45
0.6
0.6
0.6

V%

Száladagolás

23.22
24.21
22.39
20.68
20.52
21.70
18.04
17.96
17.99
23.09
28.80
22.68
23.22
27.92
28.00
23.70
35.37
25.35
18.98
16.80
16.77
20.19
16.65
20.49
16.28
18.24
18.78
23.31
22.23
22.98
27.27
21.95
25.67
19.84
28.93
29.55
23.01
17.84
16.74

[kN]

21.79

24.39

24.96

22.84

17.77

19.11

17.52

28.14

26.38

24.85

24.70

20.96

23.27

átlag [kN]

Teherbírás

részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp
részleges kúp

Tönkremenetel típusa
52.71
50.94
49.87
49.50
54.50
51.10
48.17
48.49
48.40
50.15
55.17
52.66
52.75
51.30
50.03
49.01
56.12
52.38
53.46
50.40
49.18
51.34
51.03
51.83
50.95
54.75
54.75
51.64
52.94
50.76
50.66
53.46
49.12
50.01
56.70
54.28
52.70
49.09
49.68

[mm]

Rögzítési
mélység

47.93
53.24
53.24
51.86
55.42
55.42
56.17
56.62
56.62
49.27
49.27
49.27
56.62
56.62
56.62
54.68
54.68
54.68
45.38
42.63
42.63
42.62
45.87
41.81
43.47
38.66
41.22
49.45
49.45
50.08
44.94
44.94
37.75
36.87
36.87
75.05
65.90
68.50
68.50

mért:
fc,150
45.22
50.23
50.23
48.93
52.28
52.28
52.99
53.42
53.42
46.48
46.48
46.48
53.42
53.42
53.42
51.58
51.58
51.58
42.81
40.22
40.22
40.21
43.27
39.44
41.01
36.48
38.89
46.65
46.65
47.24
42.40
42.40
35.61
34.78
34.78
70.80
62.17
64.62
64.62

számított:
fc,200

Nyomószilárdság [N/mm2]

4.97
5.11
4.97
5.60
5.88
5.88
6.49
5.58
5.58
8.57
8.57
8.57
6.91
6.91
6.91
6.96
6.96
6.96
4.78
5.07
4.26
4.87
6.54
4.22
4.22
1.14
1.59
1.59
5.93
5.59
-

2

[N/mm ]

Hajlító-húzószil.

12.5. táblázat: A szálerősítésű betonokban elhelyezett vinilészter-hibrid ragasztóval kialakított rögzítések leszorítás
nélküli kihúzó vizsgálatainak eredményei

3.22
4.08
4.08
3.32
3.83
3.83
3.92
3.96
3.96
3.99
3.99
3.99
3.53
3.53
3.53
3.61
3.61
3.61
2.89
3.12
3.12
3.14
3.21
3.26
3.22
3.01
2.91
3.18
3.18
3.01
2.66
2.66
2.01
2.24
2.24
4.47
3.42
3.47
3.47

2

[N/mm ]

Hasító-húzószil.

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
A 12.5. táblázat a szálerősítésű betonokban elhelyezett vinilészter-hibrid ragasztóval

kialakított rögzítések leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatainak eredményeit foglalja össze.

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
12.5
Rögzítőelemek hőkárosodott betonban
Leszorított kihúzó vizsgálatok eredményei

12.5.1

A 12.6. táblázat a 40 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorított kihúzó vizsgálat eredményeit
foglalja össze.
12.6. táblázat: A 40 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorított kihúzó vizsgálat eredményei
Hőmérséklet a
rögzítési
mélységben [°C]
(hef=40 mm)
20

240

340

450

20

240

340

450

Ragasztó

Rögzítési
mélység
[mm]

epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid

39.88
40.75
44.5
42.35
40.53
40.1
41.03
41.65
40.84
43.09
39.12
40.67
42.4
39.95
40.3
43.25
39.03
39.26
40.47
40.12
41.53
40.31
41.06
41.89

Átlag
Relatív
Teherbírás
teherbírás teherbírás
[kN]
[kN]
[-]
32.18
36.58
38.12
30.23
23.18
25.2
26.59
29.93
24.83
24.07
26.5
28.81
18.61
19.16
19.2
20.22
20.22
22.15
16.97
16.66

35.63

1.00

26.71

0.75

27.24

0.76

24.45

0.69

27.66

1.00

18.99

0.69

20.86

0.75

16.82

0.61

Tönkremenetel

Tapadó
Átlag
Relativ
szilárdság tapadószil. tapadószil.
2
2
[-]
[N/mm ] [N/mm ]

kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
felhasadt
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
felhasadt
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
felhasadt
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
felhasadt
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)

32.11
35.72
34.08
29.68
23.00
24.44
25.40
29.16
25.25
23.55
26.39
28.44
17.12
19.53
19.46
19.88
20.05
21.22
16.44
15.82

33.97

1.00

26.34

0.78

26.33

0.78

24.40

0.72

27.42

1.00

18.70

0.68

20.38

0.74

16.13

0.59

A 12.7. táblázat az 50 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorított kihúzó vizsgálat
eredményeit foglalja össze.
12.7. táblázat: Az 50 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorított kihúzó vizsgálat eredményei
Hőmérséklet a
rögzítési
mélységben [°C]
(hef=50 mm)
20

200

300

400

20

200

300

400

Ragasztó

Rögzítési
mélység [mm]

Teherbírás
[kN]

epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid
vinilészter-hibrid

50.96
50.79
56.22
51
49.8
51.16
51.63
51.47
49.36
51.81
51.22
51.5
52.03
51.3
55
56.92
50.48
55.16
49.12
52.01
50.64
51.27
52.6
51.7
51.33
51.71

38.55
40.73
39.32
31.87
34.75
34.61
35.8
34.97
29.48
32.54
30.11
33.39
35.54
37.48
26.68
27.13
24.35
27.57
27.96
28.109
27.83
26.96
27.56
-

Átlag
teherbírás
[kN]

Relatív
teherbírás [-]

39.53

-

33.74

0.75

35.39

0.79

30.71

0.68

35.47

1.00

26.43

0.75

27.97

0.79

27.26

0.77
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Tönkremenetel

Tapadó
szilárdság
2
[N/mm ]

szárszakadás
szárszakadás
szárszakadás
kihúzódás (kombinált)
felhasadt
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (ragasztó-menetesszár)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
kihúzódás (kombinált)
-

24.86
27.03
26.67
28.86
26.86
22.90
25.14
23.03
25.90
25.71
26.20
21.03
19.57
19.72
21.09
21.97
21.81
21.05
20.75
21.36
-

Átlag
Relativ
tapadószil. tapadószil.
2
[-]
[N/mm ]
-

-

26.19

0.77

27.86

0.82

23.69

0.70

25.94

1.00

20.35

0.78

21.61

0.83

21.06

0.81

Hlavička Viktor
PhD értekezés
Szálerősítésű, illetve hőkárosodott betonok tulajdonságainak hatása a húzott rögzítőelemek
viselkedésére
12.5.2
Leszorítás nélküli kihúzó vizsgálatok eredményei
A 12.8. táblázat az 50 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat
eredményeit foglalja össze.
12.8. táblázat: Az 50 mm-es rögzítési mélységgel mért leszorítás nélküli kihúzó vizsgálat
eredményei
Hőmérséklet a
rögzítési
mélységben [°C]
(hef=50 mm)
20

200
300
400

Nyomószil. 20 °C-on
Ragasztó

epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi

Tönkremenetel
típusa
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp
szakadókúp

Átlag
Relatív
Teherbírás
teherbírás teherbírás
[kN]
számított:
[kN]
[-]
fc,200
2

[N/mm ]
mért:
fc,150
45.13
39.25
45.13
46.90
47.87
45.13
46.90
47.87
46.90
47.87
39.25
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42.58
37.03
42.58
44.25
45.16
42.58
44.25
45.16
44.25
45.16
37.03

22.64
20.45
20.49
8.89
11.82
10.19
6.40
7.67
6.90
5.21

21.19

1.00

10.30

0.49

7.03

0.33

6.05

0.29

