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1. Bevezetés

1.

BEVEZETÉS

1.1.

A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA

Orbánné Csicsely Ágnes

Két bolygó találkozik az Univerzumban. Az egyik megkérdezi:
"Mi történt veled, olyan sápadtnak tőnsz!"
"Á, ne is mondd! Homo sapiens-em van!" -hangzik a válasz.
"Ne aggódj, nekem is volt. Hamar elmúlik!" -vigasztalja a társa. 1
A vályog- és földépítés egyike a legısibb építési technológiáknak. Az évezredek során
kialakult építési módszerek nagyrészt a tapasztalatok útján fejlıdtek. A XIX. század végén
jelentkezett az a valós igény, amely az agyag kutatását tőzte ki céljául. Dolgozatom keretében
szándékomban áll ezen kutatások folytatása, az anyagban rejlı lehetıségek feltárása.
A föld- és vályogépítés két eltérı építéstechnológia megkülönböztetése. A földépítés
során a természetben található formában használják fel az építési anyagot, míg a vályogépítésben,
a természetben elıforduló agyaghoz különbözı szerves, fıképp szálas anyagokat kevernek
(például: szalma, törek, nád, főrészpor) annak érdekében, hogy az anyag hıtechnikai,
húzószilárdsági, állékonysági tulajdonságait kedvezıen befolyásolják.
Magyarországon az épületek több mint 25 %-a még napjainkban is föld- és vályogfalú2,3,
mégis szinte feledésbe merült ez az építésmód az idık folyamán. A nem megfelelı helyre vagy
szakszerőtlenül épített, illetve a rosszul karbantartott vagy elhanyagolt házak kedvezıtlen
tapasztalatai alapján elterjedt az a nézet, hogy ez az építési mód elavult, és nem felel meg a XXI.
század követelményeinek. Elıítéletek sokasága került be a köztudatba, és az elınyök nem váltak
eléggé ismertté, mert az emberek számára az érem másik oldala nem, vagy csak homályosan
ismert. Így a vályoggal szemben felhozott vádakat tekintik ma az építıanyag fı jellemzıjének.
Mára kiderült, hogy a föld- és vályogépítésnek nemcsak hátrányai, hanem elınyei is
vannak. Megindult, ha lassan is, egy új építési irányzat, amely a természetes anyagokból való
építést tőzte ki célul. Ez az ökologikus vagy környezettudatos építési mód a vályogban rejlı
lehetıségeket és a vályog korszerő alkalmazását is igyekszik terjeszteni és megismertetni.
A vályogépítés „tudománya” régen apáról fiúra szállt, így az ifjabb nemzedék közvetlenül kapta
meg a jól bevált technológiát, tapasztalatokat. Ez a folyamat mára megszakadt, de az építési mód
ma is könnyen megtanulható, alkalmazható, így vályoggal olcsón, kis „energia ráfordítással”, és az
egyszerő szabályok betartásával ma is lehet házilagosan építkezni.
Mostanában az építıiparban divatos lett az ökológikus vagy környezettudatos
szemléletmód hangoztatása. Ez sajnos sok esetben csak reklámfogás, valós tartalom nincs
mögötte. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, szükséges az alapfogalmak bemutatása.
Az ökológia fogalmát elıször Haeckel (1869) használta. A név a görög eredető oikos
szóból keletkezett. Jelentése ház, lakóhely, élıhely, háztartás, tágabb értelemben pedig környezet.
Haeckel szerint az ökológia lényegét az élı szervezetek és élettelen környezetük vizsgálata adja.
Az ökológia, amely az ember és bioszféra közötti kölcsönhatást tanulmányozza, kapcsolatot
létesít egyrészt a természettudományokkal, másrészt a politikai-, gazdasági- és
társadalomtudományok között. Az ökológia többféleképpen felhasználható az emberiség
boldogulása érdekében. Hozzájárul a bioszféra erıforrásainak javításához, összegyőjti azokat az
adatokat és elveket, amelyek megakadályozzák az embert abban, hogy a környezetét tönkretegye
1
2

www.foek.hu/korkep
Szőcs (2002)
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és megmérgezze. Az ökológiai kutatás elsıdlegesen az embert és annak környezetét vizsgálja.
Megtanítja az embert az ıt körülvevı környezet tiszteletére és védelmére.3
Az építészek feladata az ökológián belül az un. környezettudatos építés, amely
voltaképpen rendkívül összetett szemléletmódot takar. A környezettudatos épület (öko-ház) olyan
funkcionális és mőszaki megoldásokat alkalmaz, amelyek az épület használatával együtt
összhangban vannak a környezet teherbíró képességével, illeszkednek a természet
körfolyamataiba, és nem károsítják az ember egészségét.
Az öko-ház az ókor óta létezik, alapja a generációk ırizte tapasztalatokon alapuló
mesterségbeli tudás, mely felhasználja a szél, a Nap, a légáramlatok, a növényzet, a vízfelületek és
a természetes fény adta lehetıségeket. Az ilyen építészet régóta ismert és természetes anyagokat
használ. Az anyagi lehetıségeitıl függıen idıtálló és tartalékkal rendelkezı, jó minıségő
anyagokat szakszerően építi össze, kihasználva azok hıtechnikai és akusztikai tulajdonságait is. Az
így létrejött épületet környezetkonform módon használja.4
Az épületek környezettudatos építése több szempont figyelembevételével többféle módon
is megvalósulhat. A különbözı tervezési irányzatokat Zöld (1999) könyvében található
rendszerezésben ismertetem:
A szoláris építészet fogalma azt jelenti, hogy az épület energiamérlegében kiemelt jelentısége
van a napsugárzás energiájának mind a főtési energiamérleg, mind a természetes világítás
szempontjából. A szoláris energia hasznosítása pedig elsısorban építészeti, épületszerkezeti
eszközökkel történik. Lényegében hasonló a bioszoláris építészeti meghatározás is, azzal a
különbséggel, hogy a tervezésben a napfény lélektani, élettani, hıérzeti hatása nagyobb hangsúlyt
kap.
A klímatudatos építészet egyben szoláris is, hiszen az éghajlat egyik legfontosabb eleme a
sugárzás. A jelzı tágabb értelmezése az éghajlat többi elemére fordított figyelmet is jelentheti,
mint például a szél és csapóesı elleni védelem a téli félévben, a természetes hatások (köztük a
szél, a víz, a növényzet) tudatos kihasználása a nyári természetes szellıztetés céljára, a környezet
célszerő alakítása.
A energiatudatos építészet is erısen kötıdik a szoláris építészethez, hiszen épületeiben a Nap
sugárzási energiája fedezi a főtési, világítási energiaigények egy jelentıs hányadát. Az
energiatudatos azonban jelenthet mást is - jól szigetelt, kompakt tömegformálású épületet, magas
színvonalú, kitőnı hatásfokú épületgépészeti rendszert is, tehát az energiatudatos jelzı nem
feltétlenül egyenértékő a szolárissal.
A zöld építészet lényegi eleme a növényzet célszerő és tudatos alkalmazása az épületen az
energiaforgalom és a hıérzet befolyásolására (zöld tetı, kúszónövények a homlokzaton). Miután
természetes eszközökrıl, árnyékolásról, párologtatásos (evaporatív) hőtésrıl, a szél hatása elleni
védelemrıl, a szél terelésérıl és nem utolsósorban a növényzet élettani és lélektani hatásáról van
szó, ez az irányzat a leginkább a klímatudatos építészettel és a bioszoláris építészettel rokonítható.
A fenti irányzatok mindegyike egyben környezettudatos vagy ökocentrikus (átvitt értelemben
„zöld”) is, hiszen az energiafogyasztás csökkentése a környezetszennyezés csökkentését is jelenti,
amibe messzire győrőzı hatások is beleértendık, a tüzelıszállításon át a felhagyott külszíni
fejtések rekultiválásáig. Ugyanakkor a környezettudatos, vagy ökocentrikus jelzı ennél többet is
jelent: víztakarékos épületgépészeti rendszert, szennyvíz- és csapadékvíz-hasznosítást,
környezetkímélı szemétkezelést, kevés energiával elıállítható és a természetbe visszaforgatható
építıanyagokat.
Azt persze jó tudni, hogy ily módon meg lehet különböztetni az egyes irányzatokat, de
nyilvánvaló, hogy az ideális eset a fentiekben megfogalmazott elvek harmonikus ötvözete. Nincs
sok értelme az irányzatok rangsorolása céljából való összehasonlítgatásoknak, hiszen nagyon sok
közös vonásuk van. Bármely jelzıt lehet használni, a cél az energiafogyasztás csökkentése és a
3
4

Kacsur (1995)
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környezet kímélése (az építéstıl a bontásig terjedı teljes ciklust figyelembe véve), a hıérzeti és
más humán igények kielégítése.5
Amennyiben a mai népesség úgy élne, mint a Föld lakossága által
95 százalékban vágyott amerikaiak, úgy további két bolygóra
lenne szükség.7
Napjainkban egyre nagyobb szerephez jut az embernek az a képessége, hogy a
környezetét ellenırizze és alakítsa. Döntéseket hoz, amelynek segítségével életének minısége is
javítható. Ma ez azért fontos, mert az emberek többsége az élet minıségének a javítását csupán az
anyagi jólét állandó javításával hozza kapcsolatba, s csupán a javak mennyiségi növekedésére
irányuló gazdaságpolitikát igényel.
Ez a gondolkodásmód a víz, az energia és a nyersanyagok erısen növekvı fogyasztását, a
környezet intenzív hasznosítását eredményezte, és ezáltal olyan mellékhatásokat idézett elı,
amelyekkel addig nem számoltak. A fogyasztói társadalom mellékhatásai a környezet
szennyezıdésében mutatkoznak meg, a levegı, a tavak és a folyók szennyezıdése, valamint a talaj
fertızıdése oly mértékben fokozódik, hogy az a természeti körforgások egyensúlyának
felborulásával fenyeget. Ennek várható következménye, hogy a bioszférába való ezen
beavatkozások visszahatásaként rosszabbodni fognak az életfeltételek.
Borgstrom (Michigan-i egyetem) becslése szerint Nyugat-Európában jelenleg háromszor
annyi vizet fogyasztanak, mint amennyit a természetes vízkörforgás pótolni tud. A víz iránti
igényeket jelentıs mértékben kielégítı talajvíz az ipari országokban már elérte a legmélyebbrıl
pótolható szintet. Az emberi vízfogyasztásra a folyókból nyert vizeket kellı mennyiségben vissza
kell juttatni, hogy a hajózás biztosítva legyen, fennmaradjon a hal- és a vízi élet, valamint a táj ne
váljék kopárrá. Mégis az lesz a jövıben az emberiség legnagyobb erıfeszítése, hogy ezeket a
folyóvizeket jobban hasznosítsa. Ennek következtében azonban szaporodnak a szennyezıdéssel
kapcsolatos problémák is, a víz megırzésének, tisztításának és elvezetésének a költségei évrıl évre
emelkedni fognak. Lehetséges, hogy a vízellátással kapcsolatos nem kielégítı tervezés miatt a
közeljövıben az embereknek le kell mondaniuk mai jólétük jelentıs részérıl.6
Az itt felsorakoztatott elvek az épített környezetre, azaz épületeinkre is igazak. Az épített
környezet, ezen belül az épületek létrehozása és használata a gazdaság, és az élet valamennyi
területét érinti. Az építési tevékenység a bányászat, az alapanyag, a félkész- és késztermékgyártás,
kereskedelem, szállítás, építés-szerelés, felújítás, lebontás mőveleteit egyaránt magába foglalja.
Egyes kutatások szerint a mesterséges környezet létrehozása és - sokszor pazarló - használatának
energia szükséglete a nemzeti energiafelhasználás 40-45%-a.
A gyors technikai fejlıdés lehetıvé tette, hogy energiapazarló, automatizált, nagyüzemi
sorozatgyártással állítsák elı az épületszerkezetek jelentıs részét, nagyrészt feleslegessé téve az
emberi munkaerıt. A környezeti válságjelenségek hatására a nagyon kényes egyensúlyú bioszférát
- amelynek ténylegesen használt nagysága egy mindössze 2 km vastag gömbhéj -, soha nem látott
sebességő és bonyolultságú emberi beavatkozás teszi tönkre, amelynek jelentıs hányada az
építéssel függ össze.
Egy új ház tulajdonképpen hatalmas energiaráfordítással elıállított „vegyszerkeverék”,
ami nem csoda, hiszen csak 1915 és 1985 között 4 millió, zömében kıolaj, kıszén és földgáz
alapú vegyi anyagot jegyeztek be, ezekbıl kb. 60 ezer még ma is forgalomban van. Az egészségre
káros alkotórészek kipárolgás, kiporzás, rossz hatásfokú tüzelés és a dohányzás útján kerülnek az
épület légtérébe, ahol - az energiatakarékossági intézkedések hatására kifejlesztett tökéletesen
légzáró nyílászáróknak köszönhetıen - feldúsulnak, a megengedettnél sokkal nagyobb
koncentrációt érnek el. A közvetlen érintkezés sem kizárt (takarítás, tisztálkodás, étkezés), így a
5
6

Zöld (1999)
Kacsur (1995)
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bırön át, a légzéssel és az étkezéssel bekerülnek az ember szervezetébe. (Ilyen káros anyag
például: a 15 év alatt lebomló, közben folyamatosan párolgó formaldehid, amely a mőanyag habok,
a ragasztó, a konzerváló szerek, festékek alkotórésze, de a fogkrémek, a dezodorok, a tusfürdık,
sıt a lakástextilek és ruhanemők is tartalmazzák (mint győrtelenítıt és folttaszítót). A klórozott
szénhidrogének (például a PVC, festékek, lágyítók, hıszigetelı habok, padlóburkolatok, nyílászárók,
fóliák) és a halogénezett szénhidrogének szintén illékony szerves vegyületeket tartalmaznak, amik
folyamatosan a légtérbe kerülnek. Emellett a nehézfémek, a dioxidok, a CO, a CO2, az SO2 gyártási
segédanyagként illetve melléktermékként szennyezik a környezetet és halmozódnak fel az emberi
szervezetben.
Ugyanakkor az ember életmódját meghatározó mozgáshiány és csúcsterhelés
kialvatlansággal, idegfeszültséggel jár. A szerves fejlıdés évmilliói után a rendkívül gyors és
gyökeres változásokhoz nem tudunk megfelelıen alkalmazkodni, egyre többször és többen
betegednek meg. Ismert az S.B.S fogalma (Sick-Building-Sindrome, azaz beteg épület
tünetegyüttes), amely tünetek - szem- és bırirritáció, orr és torok szárazság, neurotikus és
asztmatikus tünetek, szaglás és íz érzékelési problémák - sokszor légúti és nyálkahártya
megbetegedéseket, allergiát, anyagcsere és központi idegrendszer zavarokat, daganatos
megbetegedéseket takarnak.
A nagymértékben beépített környezet elidegeníti az embereket a természettıl, elszakítja a
gyökerektıl és a hagyományoktól, megszőnnek a biztonságot nyújtó közösségek. Mindezek
kockázatát a fogyasztók, a lakók, az épületet használók viselik.
A kialakult helyzethez különbözı módon viszonyulnak az emberek, ez három fı
csoportba sorolható:
1. Elfogadja a csúcstechnika kínálta javakat, és ezzel akarva-akaratlan viseli
annak sok esetben káros következményeit.
2. Teljes bizalmatlansággal elutasítja valamennyit.
3. Megpróbálja értelmes kompromisszumokkal csökkenteni a terhelést, az
un. szelíd technológiákkal elıállított termékek használatával és fogyasztói
szemléletének legalább részleges feladásával.
Ökológusok kimutatták, hogy ha az ókorban olyan kényelmi szinten kívántak volna élni,
mint ma egy átlagos család, akkor egy háztartásnak legalább 300 rabszolgára lett volna szüksége.
A túlzott kényelem sem kedvez az emberek egészségének, de nagy többsége nem tud lemondani
róla.
Az építészek válasza a felvetett problémákra a környezettudatos építés, amely voltaképpen
rendkívül összetett szemléletmódot jelent. Környezettudatosnak azt az épületet tartjuk, amelyben
tervezése, építése és használata során olyan funkcionális és mőszaki megoldásokat alkalmaztak,
amelyek az épület használatával együtt: összhangban van a környezet teherbíró képességével,
illeszkedik a természet körfolyamataiba és nem károsítja az emberi egészséget.
A mai épületek többsége lineáris modell (1.1 ábra) szerint mőködik, azaz: friss levegıt,
fosszilis energiahordozókból elıállított energiát, friss vizet és különbözı építı- és az élethez
szükséges anyagokat fogadnak magukba, ezeket meglehetısen rossz hatásfokkal elhasználják,
majd romlott levegıt, füstöt, szennyvizet, zajt, szemetet, kipufogó gázokat és a környezetet
súlyosan károsító vegyi anyagokat bocsátanak ki. (Például: évente háztartásonként 40-160 ezer
liter vizet, 20-30 ezer kWh energiát használnak és kb. 1 tonna szemetet termelnek.)
A környezettudatos módszerekkel épült ház és használatának jellemzıi, a lineáris
modellel szemben: minimális (elsısorban megújuló forrásból származó) energia és anyagfelvétel,
jó hatásfokú felhasználás és korlátozott kibocsátás (1.1 és 1.2 ábra).Az épületet különbözı
szerkezetek összességének lehet tekinteni, amelyek építıanyagokból, üzemben elıállított
termékekbıl állnak, és különbözı funkciókat látnak el. A szerkezetek hierarchiája szerint:
teherhordó, térelhatároló, térelválasztó, térosztó, közlekedést segítı szerkezetek, burkolatok és
felületképzések, valamint az épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok alkotják az
épületet.
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1.1. ábra: Lineáris modell szerinti ház (Lányi, 1997)

TALAJVÍZ
GEO-STRUKTÚRA

1.2. ábra: Környezettudatos módszerekkel épült ház
(Lányi, 1997)

A belsı terek szempontjából a térelhatároló szerkezetek (külsı falak, tetıfödémek, nyílászáró
szerkezetek) a meghatározóak. Az un. öko-házak vagy környezettudatos házak térelhatároló
szerkezeteinek "harmadik bırként" kellene viselkedniük, vagyis: lélegezniük, hıvel-párával
gazdálkodniuk, megfelelı felületi hımérséklettel és hıtároló képességgel kell rendelkezniük, át
kell engedniük a biológiailag hasznos sugárzásokat, kellemes illatúnak, tapintásúnak kell lenniük,
nem bocsáthatnak ki mérgezı anyagokat és meg kell szőrniük a zajokat. Tehát az épületgépészeti
berendezésekkel együtt biztosítaniuk kell a megfelelı komfortérzetet és az egészséges
életfeltételeket.
Az ember akkor érzi jól magát, ha oxigéndús, tiszta levegıjő (megfelelı légcsereszámú),
tevékenységeinek megfelelı belsı hımérséklető és páratartalmú, korlátozott légmozgású,
kellemes illatú, csendes, természetes világítású, napfényes, nem zsúfolt, biztonságosan zárható és
könnyen tisztítható felületekkel határolt terekben tartózkodik.
Sajnos az elvek a maguk teljességében és tisztaságában sosem valósulnak meg (például:
városi környezet), de tudatos megrendelık együttmőködésével mindig köthetık okos
kompromisszumok. Az építészek a figyelem felkeltésével, funkcionális tervezéssel (például: puffer
zónás tervezés) és átgondolt mőszaki megoldásokkal, valamint környezetbarát anyagok,
napenergiát hasznosító vagy víztakarékos gépészeti berendezések ajánlásával és betervezésével
sokat segíthetnek.7
A vályog környezettudatos építıanyagnak tekinthetı, hiszen természetes eredető, nagy
hıtároló tömegő, ugyanakkor páragazdálkodása is kitőnı. Gyártása, fenntartása és bontása során
kevés energiára van szükség, és mivel újrafelhasználható, ezért elbontásakor hulladékként nem
terheli a környezetet. Igaz, hogy falazati anyagként történı alkalmazása körültekintést és
odafigyelést igényel, és nagy szintszámú épületként hazánkban nem alkalmazható, mindezek
mellett a modern építészetben is van létjogosultsága.
Napjainkban a vályogépítés reneszánszát éli hazánkban. Többféle megbízható gyártási
technológia található, amelyek azonos minıségő falazóelemeket gyártanak. Ezért megjelent a más
tartószerkezetekhez hasonló, szabványok szerinti méretezés igénye. A vályog, mint tartószerkezeti
építıanyag jellemzı tulajdonságait, terhelés hatására történı viselkedését eddig nem, vagy csak
kevéssé elemezték, erre vonatkozó adatokat szabványaink nem tartalmaznak. Dolgozatom tárgya
a kérdések kísérleti és elméleti vizsgálata abból a célból, hogy eredményei késıbb szabályozások
alapjaiként is szolgálhassanak.

7Lányi

(1997)
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TÖRTÉNETI

Ezen fejezet keretében az építészettörténetbıl vett általam legfontosabbnak tartott
szemelvényeket mutatom be Istvánfi (1997), Hajnóczi (1991), valamint Dám (1992) könyvei
alapján. A részletesebb áttekintés az irodalomjegyzékben megadott cikkemben található.
A vályogépítés több mint tízezer éves múltra tekint vissza, és a Földön minden olyan
helyen meghonosodott, ahol a szükséges építıanyag fellelhetı. Már az ıskıkorban is ismerték.
Az egyszerő földborítás mellett már ekkor megjelennek olyan fejlettebb építési módszerek, mint a
sövényfal, illetve a különbözı mérető és alakú vályogtéglák.
1.2.1 A vályogépítés emlékei az egyetemes építészettörténetben
Az elsı jelentıs ıskori emlék dél-oroszországi Kosztyonszk mellett talált viszonylag
fejlett földtakarású lakóhely (1.3 ábra). Istvánfi értelmezése szerint a nagymérető, több száz
négyzetméteres házak építése kalákában történhetett, amelyhez már fejlett szerszámokra volt
szükség. A földbe mélyített házak fölé ágasfás, szelemenes fedélszéket emeltek, amelyet földdel
borítottak, felismerve és kihasználva a föld hıszigetelı és hıtároló képességét. A fa fedélszék a
nagy tömeg viselésére szolgált.

1.3 ábra: Kosztyonszki lakóhely (Istvánfi, 1997)

Az elsı ismertnek tekinthetı, agyagcsomókból rakott sárfalu épület egy jerikói kunyhó,
amely a Kr. e. 9. évezred palesztinai leletei között szerepel. Ebben az idıben a házak kör
alaprajzúak voltak, kı alappal épültek, erre falazták fel gömbölyded agyagtéglából a falakat. A
falak és a padló agyagtapasztást kaptak, a tetı kupola formájú volt, ezt vagy növényekkel, vagy
vesszıfonatú tapasztással fedték. A téglák gömbölyded alakja azt mutatja, hogy az elemek
készítéséhez nem használtak kalodát, vályogvetıt, hanem azokat kézzel formázták. Valószínőleg
ez tekinthetı a vetett vályogtégla ısének. Ez a falazási technika a késıbbiekben a magyar népi
építészetben is fellelhetı gömölye-, vagy sárgombócból rakott fal néven.
Istvánfi bizonyosra veszi, hogy a napon szárított vályogtégla ötlete ıskori eredető, és
legalább kilencezer éves. Az elsı négyezer év azonban a próbálkozásokkal és feledésbe merült
kísérletek újra és újra történı feltalálásával telt el. Ennek világos jele az, hogy a közel-keleti
újkıkorban (de még a történeti idık kezdetén is) az alkalmazott vályogtéglák alakváltozatai a
sárgombóctól a vályogtégláig igen változatosak voltak. Ezt a sokszínőségét a vályogépítés még ma
is ırzi.
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Az elsı magyarországi, ıskorból származó lelet a Hódmezıvásárhely-Kotacparton feltárt
ház (1.4 ábra), amely ollólábas-szelemenes kunyhó volt. A földig érı nádazott nyeregtetı hátul
ívesen befordult, csak a bejárati oldal háromszöge volt függıleges tapasztott sövényfallal lezárva.
Tiszajenı-Szárazérparton találták azt a házat, amelynek már az összes határoló fala cölöpvázas,
tapasztott sövény vázkitöltéső volt (1.5 ábra). Istvánfi szerint Magyarország területén már a Kr. e.
2. évezredben megjelent a népi építészet szerkezeteinek ıse.

1.4 ábra: Hódmezıvásárhely-Kotacpart, lakóház (Istvánfi, 1997)

1.5 ábra: Tiszajenı-Szárazérpart, lakóház (Istvánfi, 1997)

A földet, mint építıanyagot kultikus célú építkezéseknél is használták. Így az újkıkorban
Nyugat-Európában megjelentek az elsı "piramisok", amelyek nagy lapos kövekbıl megépített
közös sírok, s ezek fölé emelt földhalmok voltak. Ugyancsak temetkezési céllal készültek
földhalommal takart dolmenek. A földhalommal fedett sírépítmény következı formája a kamrás
sír, ahol a sírkamrákat egy folyosó oldalai mentén alakították ki. A nagymérető folyosós sírok
legnagyobb és leghíresebb példája Írországban, New Grange-ben található, amelyet most
állítottak vissza eredeti állapotába.8
Az ókorban Elı-Ázsia építési gyakorlatában az agyagtégla töltött be jelentıs szerepet, de
emellett a vert fal is ismert volt, amelyrıl részletesen Hajnóczi (1991) könyve alapján alkothatunk
képet. Az elsı tégla igazából még csak napon szárított iszaptömb volt, ezt váltotta fel a napon
szárított agyagtégla, majd a fejlıdés elırehaladtával az égetett tégla. Az utóbbi két anyagot
kombinálva is alkalmazták úgy, hogy az alapozás, a fallábazat, az ajtófélfák, a boltozatok általában
égetett téglából, míg a kitöltı falazatok nyerstéglából készültek. Másik lehetıségként a falat
nyerstéglából építették meg, míg külsı felületét idıállóbb anyaggal (mészkı vagy égetett tégla)
burkolták. Nemcsak lakóházak, hanem közösségi és kultikus építmények (templomok, sírok) is
épültek ezekkel a technikákkal.
A vertfal egyik legrégebbi példáját Urukban az ún. mészkıszög-mozaikos templomban
találjuk, a Kr. e. 3100 körüli idıkbıl. A templom vastag, sima falait és a templomot körülvevı
vékony falisávokkal sőrőn tagolt kerítésfalat is csömöszölt agyagból készítették, s a falak
felületébe sőrőn kúp alakú mészkıszögeket nyomkodtak. A mészkı védelmet nyújtott a
falazatnak az idıjárással szemben, ugyanakkor elıkelıbb megjelenést kölcsönzött.
A következı nagy elırelépés a faváz újbóli alkalmazása volt. Ezt elıször a hurriták a Kr.
e. 15-13. században, illetve a hettiták a Kr. e. 17-12. században használták. Ismét láthatjuk, hogy a
8

Istvánfi (1997)
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faváz a Mediterraneum azon területein alakult ki, és vált általánosan elterjedtté, ahol a földrengés
gyakran döntötte romba a városokat és az épületeket.
Egyes régészeti leletek arra engednek következtetni, hogy a bibliai Bábel torony magját is
nyerstéglából falazták, és 1,5 m vastag égetett téglaköpennyel burkolták. A leírások tanúsága
szerint a torony 91,55 x 91,55 m alapterülető, és 90 m magas volt, építése az újbabiloniai
birodalom, a kháldeus dinasztia - Kr. e. 612-539. - korára esett.
Mint arra Hajnóczi rámutat, az agyag Egyiptomban is megjelenik építıanyagként a nád és
a sás mellett, az archaikus korok kápolnái és az egyszerő lakóházak is ezekbıl épültek. Innen
származik az elsı vályog boltozat lelete. A tégla nem válhatott olyan általánosan használt
építıanyaggá, mint Elı-Ázsiában, mivel nyersanyaga, az agyag és az iszap a szőkében lévı
termıföldbıl származott. Csupán a korai idık sírépítményeit, a Középbirodalom piramisait és az
igényesebb lakóházakat építették belıle. A napon szárított téglát használták a kiégetéshez
szükséges fa hiányában.
Az Újbirodalom korában építtette fel II. Ramszesz a saját halotti templomát. A fáraó 26
szobrát befogadó, zárt falas, kis mérető templom elıudvarból, két haránttengelyesen húzódó
hypostylos csarnokból, hármas szoborfülkébıl és kamrarendszerbıl állt. A halotti templom
zsaluzat nélkül készített vályogtégla boltozattal épült (1.6 ábra). Ez a térlefedés még ma is él
Egyiptom területén.9

1.6. ábra: II. Ramszesz halotti temploma (Minke, 2000)

A hellén építészetben az agyagot az ısi idıktıl kezdve napon szárított téglaként
használták, elsısorban a lakóépületek falazataiban és néha az erıdfalak töltıanyagaként. Az
égetett tégla csak a római császárkorban terjedt el a görögök lakta területeken. A posztklasszikus
korból (Kr. e. 430-330.) ismertek Messéné, Poseidonia védıfalai, amelyeket a szabályosra faragott
kövekbıl opus isodomum módján, szárazon falazták, a falak vastagsága 2,0-5,0 m között
változott, és általában üreges rendszerben kivitelezték. A két külsı rétegfalat "traverzzel" - azaz
harántsarkantyúkkal - kötötték össze, az üregeket földdel, kıtörmelékkel töltötték ki. Ezt
tekinthetjük a bennmaradó zsaluzattal készülı öntött fal ısének.10
A rómaiak is alkalmazták az agyagot és a döngölt földet, mint építıanyagot, de nem ezt
tekintették elsıdlegesnek. Vitruvius Tíz könyv az építészetrıl címő mővében találhatunk leírást a
vályog- és földépítésrıl, ez tekinthetı az elsı mőszaki leírásnak az anyag jellemzıirıl. Vitruvius
könyvében már kifejti a vályog építési hibáit, ugyanakkor lefekteti az alapvetı építési szabályokat.
A középkorban már mindenhol használták valamilyen formában az agyagot építési
anyagként, fıleg lakóházak épültek belıle. Andrea Palladio itáliai építész 1570-ben megjelent négy
kötetes építészeti szakkönyvében foglalkozik a vályoggal, mint építıanyaggal.
Míg nálunk vályogból csak egyszintes házak épültek, addig a világ más tájain magasabb
épületeket is emeltek. 1250 körül Új-Mexikóban, a pueblo indiánok már többszintes házakból álló
falut építettek. A XV. században épült az elsı, s egyben legöregebb többlakásos ház, amely
agyagból épült és 6-7 szintes. Nigériában Agadezben az 1500-as években egy 30 m magas
minaretet építettek, mintegy megkoronázva a nagy mecset imádságos udvarát. A torony még ma
is áll, 1844-ben építették újjá (1.7 ábra).11

Nagy (kézirat)
Hajnóczi (1991)
11 Deither (1982)

9

10
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1.7 ábra: Minaret Agadezben (Deiter, 1982)

1.2.2 A vályog- és földépítészet Magyarországon
A vályogépítészet Európában éppen hazánkban élte egyik virágkorát, elıször a
honfoglalás kori földvárak, majd a tatárjárás, késıbb pedig az ozmán hadak ellen épített
magyarországi várrendszer létrehozásában. A vár- és erıdépítészet során jöttek késıbb létre a
kıvázas illetve a kívülrıl kıvel vagy téglával burkolt erıdítményfalak. Ez már akkor sem volt új
találmány, hiszen a Kínai Nagyfalnál is alkalmazták ezt a módszert (1.8 ábra).

1.8 ábra: a Kínai Nagyfal építése (Bourdon, Abrams, 1991)

A vályogépítészet egy másik fejlıdési iránya a német többszintes favázas házak ún.
Fachwerk épületek széleskörő elterjedése, ami az agyag felhasználásának egy új módszere. Ez
fıleg a mocsaras területeken jelent meg az 1640-es évektıl, majd egész Németországban
alkalmazták. A ház tartószerkezete tulajdonképpen a fa keretváz, ami általában többszintes, a
vályognak csak falkitöltı, térelhatároló szerepe van. Ugyanakkor a XIX. századból vert falú
többszintes épületek maradtak fent. Weilburgban egy Wimpf nevő építész Francois Cointeraux
munkáját folytatva egy háromszintes hatalmas gyárat illetve egy hatszintes lakóházat épített. A
lakóház még ma is jó állapotban van (1.9 ábra).12

1.9 ábra: 6 szintes lakóház Weilburgban (Minke, 2000)

12

Minke (2000)
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A vályogépítés a kevés erdı miatt Magyarországon szinte mindenütt elterjedt, és az építési
módok gazdag tárháza fejlıdött ki. A vályogépítés több ezer éves múltra tekint vissza, amely az
egyszerő falazat kialakításoktól a mai, korszerő technológiákig vezet. A fejlıdés töretlen, bár a
korszerő építési módok mellett még ma is megtalálhatóak a hagyományos falazási technikák.
Ennek legısibb változata a sövényfal. A falazat vázszerkezetét a függıleges vagy vízszintes karók
közé font sövény adja, melyet kívül-belül betapasztanak. Ez a falazattípus védelmet nyújt az
árvizekkel szemben olyan értelemben, hogy a víz a tapasztást tönkreteheti, de a faváz a házat
megóvta a teljes pusztulástól.
Dám (1992) rámutat arra, hogy történeti adatok és régészeti leletek tanúsága alapján az
Árpád-kori népi építkezésben már általánosan alkalmazott falazási technika volt a sövényfal (1.11
ábra). A XI-XIII. századból származik a miskolci Sötétkapu melletti feltárt három, vázas
sövényfalu ház,
Fonyód-Bélatelepen pedig hat talpas-vázas sövényfallal készült épület
maradványai kerültek felszínre. A sövényfalat a középkorban a várépítészetben is alkalmazták. A
XVIII. századi adatok tanúsága szerint Sárréten és a Dunántúl déli részén templomokat is
építettek ezzel a technikával. Ezek közé tartozik a Szatmár megyei Tákos és Mánd falvak talpasvázas sövényfallal épített temploma (1.10 ábra). Ezek a templomok a nagy tiszai árvizek után is
épek maradtak.

1.10 ábra: Templom, Tákos (Istvánfi, 1997)

Mint arra Dám (1992) rámutat, a sövényfalat követı falazási technika a favázas sárfal (1.12
ábra). A falazat váza itt is a földbe vert karó, vagy oszlop, de a közeit sárgombóccal vagy villával
rakott sárral un. fecskerakással töltötték ki. Ezt a falazattípust az eltérı tájegységek eltérıen
nevezik, az építésben is különbségek fedezhetık fel. A Nyírségben mereglyés falnak, Debrecen
környékén és a Hajdúságban karófalnak, Szeged környékén csömpölyeges falnak, a Duna-Tisza
közén gömölyefalnak, a Dél-alföldön oszlopos falnak, és a Délnyugat-Dunántúlon karóközös
falnak hívják. A mereglyék, a kihegyezett, faragatlan karók, melyeket 30-60 cm távolságra vertek le
egymás mellé a földbe, felsı végüket szeggel vagy gúzzsal rögzítették a sárgerendához. Az
oszlopos fal esetén a karók helyett oszlopokat vertek le egymástól 1-1,5 méter távolságra, gyakran
1 méter mélyre. Ezekre az oszlopokra fekszenek fel a koszorúgerendák. Ezek az oszlopok már
nemcsak a falat szilárdítják, mint a karók, hanem a födém- és a tetıszerkezet terhét is hordják. A
Zalában, Somogyban és Baranyában ismert karóközös fal technikáját tekintve a mereglyés falhoz
hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt néha talpgerendákra építették a falazatokat.
A falazattípus elterjedésének két oka valószínősíthetı. Az elsı az árvíz elleni védelem,
hasonlóan a sövényfalhoz a víz csak az agyagtapasztást és a „kitöltést” károsítja, mely az ár
levonulása után könnyen javítható. A másik ok a falazat készítéshez használt kis szilárdságú talaj
adottságával magyarázható, hiszen itt a terhet a faváz viseli, a kitöltésnek elég önhordónak lenni.
Ezen fal alkalmazását 1889-ben belügyminisztériumi rendelettel is szorgalmazták. Az indokok
között szintén az árvíz elleni védelem szerepelt.
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1.12 ábra: Karóközös sárfal (Istvánfi, 1997)

Dám (1992) értelmezése szerint a legkezdetlegesebb falépítési technika a rakott sárfal (1.13
és 1.14 ábra). A falazat készítéséhez elızı este be kellett keverni az alapanyagot, ehhez 40-50 cmnyi magasságban, körben összehányták a földet, amelyet meglocsoltak, majd növényi anyagokat
adtak hozzá. A növényi anyag leginkább törek és szalma volt, de egyes tájegységekben ettıl
eltérıen nádtörmeléket, sást, gyékényt vagy vékony faágakat is alkalmaztak, amelyek mennyisége
maximum 40 % volt. Az egyszer már megtaposott masszát locsolás után kapával összevágták. A
fal építése a következı napon, kétféleképpen történhetett. A fal helyét a földön megjelölik és
elıkészítették, majd a sarat villával rakták fel, vagy egy-egy villányi sarat a földre szórt töreken
meghempergettek. Az így kapott kisebb dinnye nagyságú gombócokat villával vagy kézzel rakták
egymás tetejére. Ezeket a sárgombócokat a Dél-alföldön csömpölyegnek nevezik, a belıle
készített falazatot pedig csömpölyeges falnak. Az ország más területein a villával rakott illetve a
sárgombócból rakott falat is fecskerakásnak vagy fecskefalnak hívják, emellett az Alföld északi
peremén a gyongyola, göngyöleg és gömölye kifejezéseket is használják.

1.13 ábra: Villával rakott sárfal (Istvánfi, 1997)

1.14 ábra: Kézzel rakott sárfal (Istvánfi, 1997)

Karók, oszlopok, mereglyék közeit tölthették ki is ezzel a módszerrel. Egy-egy alkalommal
3-4 sort készítettek, majd hagyták a falat száradni és tömörödni, hogy az alsóbb rétegek elbírják a
föléjük kerülı rétegek súlyát. A teherhordó falak sarkainál és falcsatlakozásainál minden sor után
nádat vagy vesszıt fektettek a falazat szilárdságának növelése érdekében. A nyílászárók helyét
kirekesztették. A falat a teljes kiszáradást követıen éles ásóval függılegesre vágták, majd mindkét
oldalon betapasztották.
Egy bonyolultabb falazási technika már zsaluzat használatát is igényelte. Ez a tömöttvagy vertfal. Dám (1992) alapján ennek a módszernek is többféle változatát ismerhetjük meg. Az
Alföldön általában az építendı fal mindkét oldalán 1-1,5 m távolságban a falazat két oldalán
oszlopokat ástak a földbe, amelyek felsı végét lécekkel vagy gúzzsal kötötték össze (1.15 ábra). Az
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oszlopok belsı oldalán egy-egy szál deszkát helyeztek el, amelyek közé döngölték a földet. Az így
elkészült sorok után feljebb emelték a deszkákat, és hogy azok le ne csússzanak, a falon keresztbe
tett vékony karókkal támasztották alá, vagy az oszlopokhoz kötözték.
Dunántúlon, Fejér és Tolna megyékben, a Tiszántúl déli részén Békés megyében az
oszlopok helyett kalodát vagy jármot használtak a keret felállítására (1.16 ábra). A kaloda fát ritkán
vaspálca helyettesítette. A két élére állított deszkát a falon vízszintesen keresztbe tett kalodafába
tőzött szárakhoz támasztották. Az újabb sor építésekor kivették a deszkát, a támasztó szárakat
kihúzták a kalodafa két végén vágott lyukból, a kalodát pedig kiütötték a falból. A falban maradt
lyukakat tapasztással tüntették el.

1.15 ábra: Vertfal fa oszlophoz erısített
zsaluzattal (Istvánfi, 1997)

1.16 ábra: Vertfal, kalodás zsaluzattal
(Istvánfi, 1997)

A vertfal készítéséhez kötött, agyagos talajokat alkalmaztak, amelyhez nem kevertek
semmiféle növényi anyagot, és földnedves állapotban dolgozták be. Miután a földet a formába
szórták, elıször hegyes karókkal döfködték, hogy a göröngyök között ne maradjon rés, majd
döngölıfával, tömıfával döngölték keményre. A falverést 3-6 ember végezte, akik egymás
nyomában haladtak. Egy-egy sor elkészülte után a „zsaluzatot” feljebb emelték, és a sor tetejére
töreket, vékony gallyat raktak. Falcsatlakozásoknál nádat, vesszıt vagy zsúpszalmát terítettek a
kész falegyenre, ezáltal szilárdították a falazatot és biztosították a rétegek egymáshoz való
tapadását.
A Balaton déli partvidékén, a Sárközben, a Mecsek hegyalján, elszórtan a Duna-Tisza
közén, valamint a Nyírség középsı részén törekkel kevert sarat hordtak villával a deszkák közé,
amit elıször bunkóval átdöfködtek, majd a sár szikkadása után döngölıfával ledöngöltek.
Történeti adatok szerint a korábbi évszázadokban a földet sövényfonadék vagy rovásos
fal közé döngölték. A technika a középkori réteges fal szerkezetére utal, készítésmódjának egy
fejlesztett változata. A török hódoltság idején a várépítésben használt falazatok a töltött vagy
bélelt palánkok voltak. Ezek külsı rétegét boronához font vesszı képezte, a rótt palánkét pedig
faragott oszlopok. A korabeli leírások szerint szilárdsága majdnem egyenértékő volt a kıfallal.
Mint Dám (1992) említi, a hantfal (1.17 ábra) az egyetlen olyan földépítési technika,
amelynél a talaj elıkészítés nélkül, természetes formájában kerül felhasználásra. A hant
kitermelése az ún. hantszedés tavasszal történt. A gondosan kiválasztott talajból ásóval, baltával,
csákánnyal vágtak ki kb. 30 x 15, 20 x 10 cm-tıl 20 x 16 cm-ig terjedı mérető földdarabokat.
Esetenként a gyep feltörésekor az eke után szedték össze a megfelelı nagyságú rögöket,
amelyeket azután baltával faragtak szabályos formájúra. Hantnak alkalmas alapanyag volt még az
egykori ér- és patakmedrek vagy idılegesen vízzel borított területek kötött, agyagos, szikes talaja.
Fal készítésekor a hantokat gyepes felükkel lefelé, kötésben rakták. Kötıanyagot általában nem
használtak, egyes esetekben híg sarat, vagy nedves homokot raktak a sorok közé. A kész fal
egyenetlenségeit ásóval levágták, majd betapasztották.
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1.18 ábra: Vályogtégla fal (Istvánfi, 1997)

Dám (1992) a vályogépítés legelterjedtebb és legfejlettebb formájaként tartja számon a
vályogfalat (1.18 ábra). A vályogfal csak a XVIII. században kezdett jelentısebb szerepet
betölteni, fokozatosan kiszorítva más föld- és vályogépítési technikákat. Maga a vályog szó is csak
a XVII. század végén bukkant fel elıször, de oklevelek adatai szerint a XVIII. században már
általánosan elterjedt, nemcsak az Alföldön, hanem olyan területeken is, ahol korábban a
faépítkezés volt az uralkodó, mint Nógrádban, Borsodban és Hevesben. Jelentıssége a XIX.
század második feléig fokozatosan nıtt, alkalmazása az égetett kerámia, tégla elemek
megjelenésével folyamatosan csökkent. A vályogvetéshez a kötött, agyagos-homokos talaj a
legalkalmasabb. A földet a vályogvetı gödrökbıl termelték ki. Ez általában a falu határában volt
található, a legelıkbıl hasították ki, és a falu közös tulajdonát képezte. A XX. század elsı felében
mindenki annyi földet használhatott vályogvetéshez, amennyire szüksége volt, késıbb azonban
bérleti díjat kellett fizetni érte.
A vályogvetés során elıször a földet megtisztították a növények gyökereitıl, majd a
kitermelt földet vízzel elárasztották. Az így elıkészített vályogot kapával, taposással összevágták,
majd töreket, szalmát kevertek hozzá. Ezt addig keverték, amíg sima és csomómentes nem lett,
majd 10-12 órát „dagadni, érni” hagyták. Az így elıkészített alapanyagot kihordták a gödörbıl
taligával, majd a földre töreket szórtak, s a megnedvesített vetıbe villával vagy kézzel belerakták a
vályogot, megtömködték kézzel, lesimították, majd lehúzták róla a vetıt. A kész elem a földön
maradt, melyet két-három nap száradás után az élére állították, hogy az alja is megszáradjon, végül
kazlakba rakták, ahol véglegesen kiszáradt. A vályogelemek mérete tájegységenként változó, a
falazat azonban mindenütt másfél tégla vastag volt, a készítése pedig a falkötés szabályai szerint
történt. Habarcsként híg sarat használtak, a nyílások felett fagerendákat építettek be. A falazatot
betapasztották.
Látható, hogy milyen sokszínőek voltak a magyarországi vályogépítési technológiák, és
elterjedésük is jelentıs volt. Ezt mutatja be a 19. ábrán látható XIX. századi térkép.
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1.19 ábra: A térképlapot Posner Károly Lajos és Fia térképészeti mőintézete metszette és nyomtatta,
Budapesten, 1896-ban.

A modern vályogépítészet ma is nagyon változatos, sokféleség jellemzi mind anyag, mind
forma és szerkezet tekintetében. Mégis azt lehet mondani, hogy alkalmazása nagyon szők területre
korlátozódik. Vannak ugyan az ország egyes részein helyi kezdeményezések, de a köztudatban a
vályog, mint a szegények építıanyaga szerepel. Negatív megítéléséhez természetesen az is
hozzájárul, hogy az árvíz sújtotta területeken nagyszámban mentek tönkre ilyen szerkezető
épületek. A mai építészeti elıírások tiltják az ár- és belvizes területeken a föld- és vályogházak
építését, de ez az országnak csak a kisebb területe. Az újabb kutatások bebizonyították, hogy a
vályognak, mint természetes építıanyagnak nemcsak építésbiológiailag van kedvezı hatása az
emberre, hanem építése és fenntartása kevésbé terheli a környezetet is.
A ma építészetében megtalálhatóak a hagyományos építési technológiák, mint a
fecskerakás fal, a vertfal, a kézzel vetett vályog, ugyanakkor a korszerő technikák is. A mőszaki
fejlesztésnek két iránya figyelhetı meg, mindkettı az anyag tulajdonságaiból következik. Az egyik
irány a szilárdság növelésére törekszik. Ennek módja a cementtel való stabilizálás (1.20 ábra). A
fejlesztés másik iránya a hıszigetelı képesség növelése. Ennek több módja ismert ma, az egyik
lehetıség a gyártás során a tégla elemekbe préselt, nem a teljes keresztmetszeten átmenı üregek
kialakítása. A másik fejlesztési irány az, hogy a vályog falazóelemeket különbözı hozzáadott
anyagokkal (például: nád, szalma, főrészpor) könnyítik ki. Ennek hatására a falazóelemek
szilárdsága csökken, viszont a hıszigetelı képességük nı. Az ilyen vályog falazóelemek önhordó
falazatok építésére nem alkalmasak, ezért a falban teherhordó favázat kell elhelyezni.
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1.20 ábra: BIOECO, cementtel stabilizált vályogtéglából épült ház Lırinciben

A vályogházak építésénél nagyon fontos dolog az anyag tulajdonságait ismerni. A falazat
fizikai folyamat útján jön létre, ami az egyszerőségében magában hordozza azt a veszélyt, hogy
bármikor visszaalakítható. Jelen esetben nem kell más, csak az, hogy vízzel érintkezzen a
szerkezet. Ezért azt szokták mondani, hogy egy jó, azaz hosszú ideig élı vályogháznak megfelelı
csizmára és kalapra van szüksége. A csizma a helyesen kialakított alapozás, a kalap pedig a nagy,
túlnyúló tetı. Hazai és nemzetközi szabványok valamint elıírások hiányában a vályog-és földfalú
épületek építésénél és felújításánál Szőcs (2002) könyve tekinthetı irányadónak. Mivel a könyv
részletes, mindenre kiterjedı, itt én csak az általam legfontosabbnak tartott építési szabályokat
foglaltam össze.
A föld és vályogfalazathoz csatlakozó lábazati fal és alap tervezésénél és kivitelezésénél
nincsenek különleges szabályok vagy eljárások, ugyanazok érvényesek, mint a hagyományos
téglafalazatok építésénél. Az alapozás méretét a statikai méretezés szabja meg, anyaga bármilyen
fagyálló építıanyag lehet. A lábazat méretét a felmenı falszerkezet vastagságához kell igazítani.
Magasságát úgy kell meghatározni, hogy a föld-vagy vályogfal a rendezett terepszinttıl legalább
50 cm-rel feljebb kezdıdjön. Az anyagának, hasonlóan az alapozáshoz bármilyen fagyálló
építıanyag megfelel.
A lábazat tetejére ajánlott vízszintes falszigetelést készíteni akkor is ha ezt a
talajvízviszonyok nem indokolják, majd erre a szigetelésre két sor égetett kerámia falazóelemet
építeni. Erre azért van szükség, mert ebben a magasságban vezetik a különbözı vizes
csıszerelvényeket a padlóban, és az esetleges csıtörések esetén a víz nem egybıl a föld- vagy
vályogfal alját áztatja, hanem az égetett kerámia falazóelemeket.
Amennyiben a föld- vagy vályogfal csak kitöltı falazat szerepét tölti be, akkor a vízszintes
falszigetelésre elıször a falvázat kell megépíteni. Ezután kerülhet megépítésre a föld- vagy vályog
kitöltıfalazat a kiválasztott falazási technológiának megfelelıen.
Teherhordó falazatok esetén a koszorú és födém a fal megépítését követi. Anyagát
tekintve fa koszorú építése javasolt, hiszen az könnyen összeépíthetı a rákerülı fa
födémszerkezettel, illetve a fa, mint természetes építıanyag jobban illeszkedik a föld- vagy
vályogfalak környezettudatos építési rendszerébe. Vasbeton koszorú és födém esetén a föld- vagy
vályogfalazat tetejére javasolt két égetett kerámia falazóelem sort beépíteni, mert így a föld- vagy
vályogfal nem vonja el a nedvességet a friss betontól, így az meg tud kötni. Itt kell szólni az
áthidalókról. Anyagát tekintve ugyanaz érvényes, mint a koszorúknál leírtak, csak arra kell figyelni,
hogy a szokásos 10-12 cm-es gerendafelfekvések nem elegendıek, hiszen a föld- és
vályogfalazatok a pontszerő terheket rosszul „viselik”, ezért a jobb teherelosztás érdekében
ajánlott 25-30 cm-es feltámasztást alkalmazni. Amennyiben a föld- vagy vályogfalazat csak a
kitöltı falazat szerepét tölti be, abban az esetben a koszorú és födém építése a falváz készítésével
egyidıben történik.
A tetıszerkezet kialakításánál a tetıszerkesztési szabályokat kell figyelembe venni, azzal a
fokozott figyelemmel, hogy a tetınek nagy ereszkinyúlása legyen, amely megvédi a falazatot a
csapóesıtıl. A fedés anyaga szintén bármilyen anyagból készíthetı, itt arra érdemes figyelni, hogy
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lehetıleg a természetes anyagokat részesítsük elınyben. Az ereszcsatorna készítése nagyon fontos
föld- és vályogfalazatok esetén. Fokozatos figyelemmel kell gondoskodni a csapadékvíz tetırıl
való összegyőjtésérıl, valamint a falazattól minél távolabbi elvezetésérıl.
Amennyiben a válaszfalak is föld vagy vályog anyagúak, akkor azok építésére a teherhordó
falazatoknál ismertetett elvek az irányadóak. Nagyon fontos kérdés a vizesblokkok válaszfalainak,
illetve falazatainak a kialakítása. Mivel a föld- vagy vályogfalazatokra kerámia lapburkolat
készítése, illetve a vizes szerelvények vezetése nem javasolt, ezért minden esetben vendégfal
készítése ajánlott, amelynek anyaga általában égetett kerámia falazóelem, vagy könnyen szerelhetı,
átszellıztetett faburkolat lehet.
A kémény kialakításánál az érvényes szabályokat kell betartani, a kémény külsı falának
anyaga égetett kerámia vagy elıregyártott szerelt jellegő lehet, föld és vályogot sem külsı falnak,
sem habarcsnak nem szabad alkalmazni. Beépítésénél a hımozgásokat figyelembe véve mindig
dilatálni kell a kéménytestet a falazattól.
A belsı és külsı falburkolatok, vakolatok készítésénél az anyagazonos habarcsok
alkalmazása javasolt, ha ez nem oldható meg, akkor híg meszeshabarcs készítése ajánlott. A
cementhabarcs alkalmazása minden körülmények között kerülendı. A festésnél leginkább a
mészfestés alkalmazása javasolt.
A föld- és vályogfalazatoknál szükség esetén elıfordulhat kiegészítı hıszigetelés
beépítésének igénye. Itt törekedni kell jól lélegzı és kis páradiffúziós ellenállású, valamint
természetes vagy újrahasznosított anyagból készült hıszigetelések beépítésére (például: kender,
gyapjú, újrahasznosított papír). Könnyített illetve hıszigetelı vályog falazóelemekbıl épült
falazatok esetén a kiegészítı hıszigetelés nem szükséges.
A belsı és külsı padlóburkolatok meleg-és hideg padlóként is készíthetık. Anyagát
tekintve a természetes anyagok alkalmazása javasolt, külsı, ház körüli járdófelületként a monolit
betonjárda készítése kerülendı.

1.21 ábra: Lakóház, Magyarszombatfa (külsı és belsı)

Az 1.20 kép a szerzı felvétele, és Hegedős Zsolt által tervezett lırinci házat mutatja be. A 1.21
kép szintén a szerzı felvételei, és Mezei Sándor által tervezett magyarszombatfai lakóházat
mutatja be.
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2.

A VÁLYOG ANYAGTANI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

2.1

A VÁLYOG, MINT ÉPÍTİANYAG BEMUTATÁSA

2.1.1 A vályog fogalma
A vályog alatt minden esetben a természetben elıforduló agyagos talaj és hozzáadott
tulajdonság-módosító adalékok (homokos-kavics, mész, cement, növényi rostok, stb.) vizes
keverékét értem. A tulajdonságmódosító anyagok tovább osztályozhatók aszerint, hogy milyen a
módosító hatásuk. Ezek lehetnek szilárdságot növelı (szalma, nád), hıszigetelést növelı- (szalma,
nád, főrészpor stb.) és un. stabilizáló- (mész, cement) anyagok.
A tiszta agyagtalaj építésre nem alkalmas, ezért mindig valamilyen tulajdonság-módosító
adalékot kell hozzáadni, ugyanakkor a legtöbb esetben nem tisztán agyag, hanem valamilyen más
kötött talajjal (lösz, iszap) vagy szemcsés talajjal (homok, homokliszt) együtt fordul elı.
Amennyiben a felhasználni kívánt talaj sovány agyag, azaz kevés agyagot tartalmaz, ahhoz
hogy építésre alkalmassá váljon tiszta agyagot kell keverni hozzá, így biztosítva a kötést a
talajszemcsék között. A kevés agyagot tartalmazó sovány agyag javítás nélküli beépítés esetén
kiszáradás után széteshet. A nagy agyagtartalmú talajokat kövér agyagnak nevezik. A kövér agyag
nagy száradási zsugorodású, ezért az ebbıl készült elemeknél, vagy falaknál a kiszáradás során
repedések keletkezhetnek, amelyek így szilárdságcsökkenéssel járnak. Itt „soványításra” maximum
8 mm legnagyobb szemnagyságú homokos-kavicsot alkalmaznak.
A tulajdonságmódosító adalékok alkalmazásának megválasztását az adott vályog építési
technológiája és az elérni kívánt új tulajdonságok határozzák meg. Mivel egy tulajdonságmódosító
adaléknak több hatása is lehet (pl.: a szalma kis mennyiségben növeli a húzószilárdságot, nagy
mennyiségben pedig a vályog hıszigetelı képességét javítja), ezért a könnyebb áttekintés
érdekében a tulajdonságmódosító adalékokat egyesével mutatom be.
2.1.2 Az agyag
A vályog meghatározó anyag az agyag, amely egyben a kötıanyag szerepét is betölti. Az
agyag jellemzésére a talajmechanikai szakirodalom ide vonatkozó részeinek áttekintése nyújtott
segítséget. Itt mutatnám be az általam fontosnak vélt szemelvényeket.
Agyagnak nevezzük szőkebb értelemben azokat a talajban található szemcséket,
amelyeknek átmérıje legfeljebb 0,002 mm. A szemcsék egy-egy egységes rendszer szerint
felépített, határozott kémiai tulajdonságú és összetételő vegyületbıl állnak. A természetben
elıforduló agyagok többsége néhány ásványból áll, amelyeket összefoglalóan agyagásványoknak
nevezzünk. A röntgendiffraktometriás vizsgálatok nagyfokú elterjedése és alkalmazása után derült
ki, hogy az agyagásványok rendezett, kristályos szerkezetőek. Az agyagásványok közös
tulajdonsága az, hogy rossz a kristályosodási képességők, és mindig apró kristályok formájában
fordulnak elı. Ugyanazon talajban a rokon szerkezető, de eltérı összetételő vegyületek
legtöbbször keverten találhatóak meg.
Az agyagokban elıforduló ásványok a különbözı kızetek mállásából keletkeznek. A
mállási kızetek legnagyobbrészt, 75-80%-ban oxigénbıl, szilíciumból és alumíniumból állnak.
Kisebb mennyiségben, összesen 16%-ban tartalmaznak vasat, kalciumot, nátriumot, káliumot és a
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magnéziumot. A felsorolt elemek ásványokká vegyülnek, amelyeknek több mint 90%-a csak
néhány ásványcsoportba tartozik.1
Az agyagokat alkotó agyagásványok Vendl2 szerint négy csoportba sorolhatók. Az
agyagásványok három legfontosabb csoportja: a kaolinit, a montmorillonit és az illit. A
legfontosabbak a fizikai tulajdonságok szempontjából azok az ásványok, amelyek képzıdésekor,
azaz a kémiai málláskor újonnan keletkeztek; ezek a tulajdonképpeni agyagásványok. A második
csoportba azok az ásványok tartoznak, amelyek az eredeti kızet elegyrészei voltak. Ezek
málláskor a kémiai átalakulásoknak ellenálltak, csupán felaprózódtak. Ide tartozik a kvarc, a
földpátok, a csillámok, s néhány ritkábban, kis mennyiségben elıforduló ásvány. A harmadik
csoport az agyagban leülepedés közben vagy azután képzıdik. Ilyen pl.: a pirit, a dolomit, a
glaukonit. Végül az utolsó csoport ásványai biogén eredetőek: növények és állatok szilárd
vázrészei.
Amikor a talajban az agyagrészecskéken kívül durvább homok- és iszapszemcsék is
vannak, kialakul egy nagy pórusú, homok-és iszapszemcsékbıl álló vázszerkezet, amelynek
hézagait agyagváz tölti ki; az agyagváz mikropórusaiban víz található. Ha egy ilyen talaj terhelés
alá kerül, a feszültség az iszapszemcsék útján adódik tovább, két szomszédos iszapszemcse között
emiatt az agyagrészecskék erısen összenyomott állapotban vannak, a nagy pórusokban levı
agyagszemcsék viszont nem kapnak terhelést. Így a durva szemcsék közötti agyagrészecskék
között viszonylag erıs kötés alakul ki. Ehhez hozzájárulhat még a karbonátok és a vas-oxidok
esetleges cementáló hatása. Bizonyos terhelés hatására a vázszerkezet merevsége megszőnik,
deformáció lép fel, és a terhelés az eredetileg feszültségmentes agyagmátrixra adódik át. Ekkor a
talaj összenyomódása rohamosan nı. Ezzel magyarázható az is, hogy az agyagok szilárdsága
átgyúrás hatására csökken, majd idıvel a vázszerkezet újabb kialakulásával és a kötésformák
átalakulásával a szilárdság újból megnı. A hidrosztatikus feszültségállapot hatására az ilyen
szerkezetben szilárdulás jön létre, mert a pórusvíz kinyomódik, és az agyagásványok közötti
kötésformák megváltoznak.
Az agyagrészecskék lemez-, illetve tőszerő alakja miatt azok rendezıdése lényegesen kihat
az agyag viselkedésére. Állóvízben való nyugodt ülepedés során a részecskék szabálytalan
„kártyavár” alakban helyezkednek el, és ha van is szerepe a gravitációnak, az agyagásványok
szerkezetét a felületi erık szabják meg. Ha a leülepedett rétegre külsı terhelés kezd mőködni,
akkor megindul a konszolidációs folyamat, a réteg összenyomódik. Ez az idıben lassan lejátszódó
konszolidáció a pehelyszerkezetet módosítani fogja, a szemcsék irányítottsága egyre rendezettebb
lesz, és a részecskék egyre inkább az erıhatásra merılegesen helyezkednek el. Ha most a talajt
átgyúrjuk, akkor kicsiny csomók, rögöcskék keletkeznek; e rögökön belül az agyagrészecskék
egymással párhuzamosan, maguk a rögök viszont szabálytalanul helyezkednek el. Ha a halmazra
nyírófeszültség hat hosszabb ideig, a rendszer rendezettebbé válik.
Ha az agyagot alkotó pikkelyes részecskék leülepedéskor lapjukkal vízszintesen
helyezkednek el, akkor a részecskék vízszintes síkok szerint rendezıdnek. A késıbbi terhelés ezt a
rendezıdést, még jobban megnöveli, ezért a vízszintes településő agyagok összenyomhatósága
függıleges irányban, a pikkelyes részecskék lapjára merılegesen rendszerint jóval kisebb, mint
vízszintes irányban; ugyanez a helyzet a vízáteresztı képességgel is.3
2.1.3 Tulajdonság-módosító adalékok
Az agyag tulajdonságainak javítása érdekében különbözı tulajdonság-módosító adalékok
alkalmazhatók, aszerint, hogy mi a javítás célja. A tulajdonság-módosító anyagok adagolásánál
csak az elıírt, vagy a tapasztalat alapján ajánlott mennyiséget szabad alkalmazni, mert ellenkezı
Kézdi (1977)
Vendl (1951)
3 Kézdi (1971)

1

2
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esetben ellentétes hatások várhatók. Amennyiben nincsenek elıírások vagy tapasztalati adatok,
akkor elızetesen próbákat kell készíteni, laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni, és úgy kell
beállítani a tulajdonság-módosító anyagok pontos mennyiségét. Az agyag fajtájának és a
kiválasztott építési technológiának megfelelıen kell megválasztani a hozzáadni kívánt tulajdonságmódosító anyagot, hiszen a sokféle falazási technika eltérı „alapanyagot” kíván.
2.1.3.1 Természetes tulajdonság-módosító adalékok
Szervetlen természetes anyagok
Homokos-kavics: a kövér agyag egyik fı tulajdonság-módosító anyaga a homokos-kavics,
amely 0,125-4 mm szemcsemérető, fıleg kvarc, ezen kívül még földpát és szilikát alkotórésző
szervetlen, szemcsés anyag. A bányahomok szemcséi érdesek, szilánkosak, a futóhomoké és a
folyami homokos-kavicsé csiszoltak és gömbölyőek. Ebbıl adódik, hogy a bányahomok teherbíró
és jól tömöríthetı, a folyami homokos-kavics és a futóhomok kevéssé teherbíró és tömöríthetı.4
Szerves természetes anyagok
Szalma: a legelterjedtebb természetes tulajdonság-módosító anyag. Szalma hozzáadásával
(legfeljebb: 25-30 térfogat%) nı a vályogkeverék húzószilárdsága, és nem csökken jelentısen a
nyomószilárdsága. 30 térfogat% hozzáadása felett már könnyő- illetve szalmavályognak hívják,
teherhordó szerkezetként nem alkalmazható, csak kitöltı falazatként, ugyanakkor a hıszigetelı
képessége javul. Vályogtéglák szalma adagolás esetén nedves állapotban is formatartóak, így gyors
kizsaluzást tesznek lehetıvé. Tulajdonság-módosító anyagként csak friss, száraz helyen tárolt és
penészgombáktól mentes szalma adagolható.
Nád: hasonlóan a szalmához a nádadagolás is növeli a húzószilárdságot. Magasabb
költsége miatt kevésbé alkalmazzák vályogtéglák készítéséhez, elterjedtebb vályogvakolatok
vakolattartójaként falazaton és mennyezeten egyaránt. Újabban készítenek vele nádszövettel
erısített válaszfallapokat és vékony építılemezeket is.
Főrészpor, fenyıapríték, faforgács: hıszigetelı vályogtéglák tulajdonság-módosító anyaga,
alkalmazzák belsı alapvakolatok készítésénél is.
Kender- és lenrostok: vályogvakolatok tulajdonság-módosító anyaga, alkalmazása esetén
csökkenti a repedések kialakulásának valószínőségét.
Vesszı, karó: a lombtalanított vesszı (például: szılıvenyige) általában a helyszínen készült
falazatok (vertfal, fecskefal) rétegeiben helyezik el erısítı, bekötı elemként sarkokban,
falbekötéseknél és nyílások környezetében. A karókat fıleg sövényfalak függıleges
tartószerkezeteként
alkalmazzák,
vízszintes
hordfelületnek
vesszıfonást
(fıleg
mogyoróvesszıbıl) készítenek.
Állati származék: ebbe a csoportba értendı a savó, állati vizelet, trágya és vér. A népi
építészetben fıleg a külsı vályogvakolatok és a belsı döngölt földpadlók javítására használták.
Trágya hozzáadásakor a bedolgozásra elıkészített keveréket az idıjárástól függıen 1-4 napig
pihentették. Kazein, tej és egyéb fehérjék adagolásával javítható a vályog vízállósága és vízzel
szembeni ellenálló képessége. Ásványi és állati eredető összetevıkbıl álló idıjárásálló keverék
például a 4 térfogat mész 1 térfogat sovány túró és 10 térfogat homokos agyag. Németországban
a szarvasmarha vérét szintén stabilzálásra használták.
Jutaszövet: a trópusokról származó növény (Corchorus capsularis) rostjaiból állítják elı.
Szélsıséges, fıleg magas hımérsékletnek kitett falakon alkalmazzák simítóvakolatok alá (például
kemencéknél), így repedésmentes illetve dekoratív felületet hozható létre.
4

Szőcs (2002)
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Lenolajkence: növényi eredető stabilizátor. Kedvezıtlen a páradiffúziós tulajdonsága miatt
csak ritkán alkalmazzák.
2.1.3.2 Mesterséges tulajdonság-módosító adalékok
Szervetlen mesterséges anyagok
Cement: leggyakrabban un. stabilizálószerként alkalmazzák. Megfelelı mennyiségben a
vályogkeverékhez adva növelhetı annak nyomószilárdsága és vízzel szembeni ellenállóképessége.
Nagyon kövér agyagnál a cementadagolás eredménytelen. Az eredményes cementadagolás sovány
agyagnál 5-8%, kövér agyagnál 3%, ennél nagyobb cementadagolás kísérleti eredmények szerint
hatástalan marad. A vályog falazóelemeket hét napig utókezelni kell és csak lassan szabad
kiszárítani. Ez azt jelenti, hogy vízzel kell permetezni, és nem lehet közvetlen napnak és szélnek
kitenni.
Mész: a mészadagolás hatása hasonlóan a cementhez, függ a talajminta fajtájától és a mész
mennyiségétıl. Duzzadó agyaghoz legfeljebb 1%-os adagolásban keverve stabilizáló hatású, nagy
homoktartalmú talajmintához adagolva gyengébb minıségő mészhabarcs lesz, egyéb esetekben a
szakirodalom szerint porózus, rideg és törékeny lehet a vályogkeverék.5 A mésszel való stabilizálás
során a mész kalcium ionjai kicserélıdnek az agyag fém ionjaival. Ennek eredményeként erısebb
kötés jön létre az ionok között, így az anyag sokkal vízállóbb lesz. Ezenkívül a szén-dioxid
reakcióba lép a mésszel és mészhomokká alakul a levegın.6
Gipsz: 3-5 % gipsz adagolásával az agyag zsugorodását lehet kedvezı mértékben
befolyásolni.
Samottliszt: a kályhások agyagliszttel és vízzel összekeverve hıálló és jól tapadó habarcsnak
használják.
Rabicháló, huzalháló: szerepe a vakolattartás, anyaga korrózióálló vékony acélhuzal háló
lehet.7
Szerves mesterséges anyagok
Bitumen: általában préselt földtéglák, illetve sovány agyag stabilizálására alkalmazzák.
Oldószerekben (pl: paraffinolaj, petróleum, nyersbenzin) oldják, illetve vízben emulgeálják.
Vályogelemek vagy vályogvakolatok stabilizálásához 3-6% bitumenemulzió, illetve bitumenoldat
alkalmazható. Babilonban már az V. században használták földtéglák stabilizására.
Papírırlemény: kísérleti jelleggel gombamentesített, újrahasznosított papírırleményt
belsıtéri vékonyvakolatokban használnak. Nyugat-Európában elterjedtebb vályogfalazatra lıtt
hıszigetelésként való alkalmazása.
2.1.4 A vályog, mint építıanyag
A vályog sokfélesége miatt hatályos szabvány hazánkban nincs. Németországban az 1950es években volt érvényes DIN szabvány, amit az EUROCODE kapcsán próbálnak újjáéleszteni,
de napjainkban még semmilyen szabályozás nem rendelkezik a vályog alkalmazásáról,
tulajdonságairól. Ezen rendelkezések hiányában csak irodalmi adatokra és tapasztalati úton
szerzett értékekre lehet támaszkodni a tervezés és kivitelezés során. Külön gondot jelent, hogy a

Molnár (1998)
Minke (2000)
7 Szőcs (2002)

5

6

-20-

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata
2. A vályog anyagtani tulajdonságainak vizsgálata

Orbánné Csicsely Ágnes

vályogépítésben nagy tapasztalattal rendelkezı generációk tudása, anyagismerete – amely
területenként eltérı – mára nagyrészt feledésbe merült.
Az alábbiakban bemutatok néhány, a szakirodalomban fellelhetı, az építık számára
fontos mőszaki paramétert. A számértékek bemutatása tájékoztató jellegő, az építés helyszínén
található agyag tulajdonságait szemrevételezéssel vagy laboratóriumi kísérletekkel kell
megállapítani.
Az agyagfajták testsőrősége függ a származási helytıl, víztartalomtól, illetve az
összetevıktıl. A testsőrőség alapján különbözı agyagfajtákat lehet megkülönböztetni, ez
befolyásolja az anyag bedolgozhatóságát, száradási zsugorodását. (2.1 táblázat)
Agyagfajták
Homokos, löszös agyag
Sovány agyag
Félkövér agyag
Kövér agyag
Nagyon kövér agyag

Testsőrőség [kg/m3]8
1750
1850
1900
2000
2200-2400

Zsugorodás [%]9
nincs adat
1-2,5
2-3,5
3-5
4-10

2.1 táblázat: Az agyagfajták testsőrősége és zsugorodása

A különbözı vályogfajták szilárdsága függ a testsőrőségétıl, az összetevık arányától. A
testsőrőség a vályog hıvezetési képességét is befolyásolja. A testsőrőség szerinti osztályba sorolást
és a hozzájuk rendelt szilárdság és hıvezetési tényezık adatait 2.2 táblázat tartalmazza.
Vályogfajták
Könnyővályog
Rosterısítéső vályog
Nehéz vályog

Testsőrőség
[kg/m3]
1200
1200-1700
1800-2000

Nyomószilárdság
[N/mm2]
1,0
2,0
4,0

Hıvezetési tényezı
[W/mK]
0,47
0,7
0,93

2.2 táblázat: A vályogfajták mőszaki adatai10

A könnyővályogot a hazai gyakorlatban jelenleg a favázas épületek kitöltı falazataként
alkalmazzák, mivel kicsi a szilárdsága, viszont hıszigetelı képessége jelentıs. A nehéz vályogot
teherhordó falazatnak építik, de kevésbé jó hıszigetelı képessége miatt kiegészítı hıszigeteléssel
látják el.

Molnár (1998)
DIN 18952
10 Molnár (1998)

8

9
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A KÍSÉRLETEK CÉLJA ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.2.1 A kísérletek célja
Az értekezés elsı részének célja az eltérı összetételő vályog falazóelemek anyagtani
tulajdonságainak megismerése a tulajdonságmódosító anyagok (szalma, nád, főrészpor)
függvényében. A vályog falak tervezése és építése szempontjából fontos kérdések:
- a vályog falazóelemek összetétele hogyan befolyásolja a falazóelemek száradási
zsugorodását; a falazóelemek és a belılük épített falelemek, nyomószilárdságát és
alakváltozási képességét,
- milyen anyagmodellnek megfelelıen viselkednek nyomásra a vályog falelemek.
2.2.2 A kísérletek összeállítása
A vályog falazóelemekre, falazatokra és falakra nincs érvényes magyar szabvány, vagy
szabályozás. A kísérletek összeállításánál ezért a más falazati anyagokra (falazóelemekre és
falazatokra) vonatkozó, most érvényben lévı szabványokat tekintettem kiindulási alapnak úgy,
hogy figyelembe vettem a vályog anyag kísérletet várhatóan befolyásoló tulajdonságait. A
vizsgálatokban szereplı minták méretét az elemek gyártási technológiája határozta meg.
A kutatásaim során három kísérletsorozatot végeztem:
- 1. kísérletsorozat: nyolc eltérı összetételő kisüzemi vályog falazóelem száradási
zsugorodásának és nyomószilárdságának mérése. Ezek a vizsgálatok elıkísérletnek
tekinthetıek abban az értelemben, hogy az itt kapott eredmények befolyásolták a
2. kísérletsorozatban szereplı vályog falazóelemek típusát.
- 2. kísérletsorozat: öt eltérı összetételő kisüzemi vályog falazóelem, és azokból
épült falelemek nyomószilárdsági vizsgálata.
- 3. kísérletsorozat: téglagyári vályog falazóelemek és azokból épült falelem
alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esı ágának kimérése.
A kísérleteket a Budapesti Mőszaki Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
valamint az Építıanyagok és Mérnökgeológia Tanszék laboratóriumában végeztem.
A vizsgálat
idıpontja

A vizsgált minta
mérete

A minták száma
összetételenként

falazóelem

Az eltérı
összetételő
minták száma
6

2000 ısz
2001 tavasz

falazóelem

9

6-8

2002 ısz

két falazóelem

5

3

2002 ısz

falelem

5

3

2003 ısz

két falazóelem

1

5

2003 ısz

falelem

1

3

Vizsgálat típusa

Száradási
zsugorodás mérés
Nyomószilárdság
mérés
Nyomószilárdság
mérés
Nyomószilárdság
mérés
Nyomószilárdság
mérés
Nyomószilárdság
mérés

2.3 táblázat: Az elvégzett kísérletek kimutatása
- 22 -

1

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata
2. A vályog anyagtani tulajdonságainak vizsgálata

Orbánné Csicsely Ágnes

A továbbiakban az elvégzett vizsgálatokat a vizsgált elemek mérete szerint ismertetem,
azaz a 2.3 fejezetben a falazóelemeken, a 2.4 fejezetben a két falazóelembıl összeépített
próbatesteken, a 2.5 fejezetben pedig a falelemeken végzett kísérleteket mutatom be idırendi
sorrendben.
2.2.3 A vizsgálatokhoz használt vályog falazóelemek bemutatása
Az 1. kísérletsorozatban végzett vizsgálatokhoz a falazóelemeket a Naturbau Kft.
magyarszombatfai telepén készítettük. A különbözı összetételő anyagokat kézzel kevertük össze,
majd a 15 x 11 x 30 cm-es sablonba töltöttük, s ezt követıen hidraulikus VP 001 géppel 70 kNnal préseltük úgy, hogy a földnedves keverékbıl az alkalmazott nagy nyomáson, víz kiszorításával
tömör falazóelemek készültek. (2.1-2.4 ábra) A présgépet a Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Gépszerkezettani Intézet, Gépelemek Tanszéken fejlesztették ki.

2.1 ábra: Az agyag és a szalma összekeverése.

2.2 ábra: A főrészpor hozzáadása.

2.3 ábra: VP 001 vályogprés.

2.4 ábra: A kész elem.

Az eltérı összetételő vályog falazóelemek nyitott pajtában, depóniába rakva száradtak.
Közvetlenül a gyártás után minden összetételbıl egy-egy mintát fóliába csomagoltam, hogy
megırizze a gyártási nedvességét. Így a késıbbiekben követni tudtam a nedvességtartalom
változását a gyártástól egészen a teljes kiszáradásig. A nyolc különbözı összetételő minta keverési
adatait a 2.4 táblázat foglaltam össze. A mennyiségeket térfogatarányban adtam meg. Például SZ1
jelentése az, hogy három térfogategység agyaghoz egy térfogategység szalmát kevertünk.
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Minta jele
SZ1
N1
SZ2
N2
SZ1F1
N1F1
SZ1F1/2
N1F1/2
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Agyag
3
3
3
3
3
3
3
3

Szalma
1
2
1
1
-

Nád
1
2
1
1

Főrészpor
1
1
1/2
1/2

Légszáraz
testsőrőség
(kg/m3)
1546
1642
1387
1328
1303
1411
1469
1471

2.4 táblázat: A kísérlethez készített vályog elemek összetétele térfogatarányban és a légszáraz állapotban
mért testsőrőség.

Az egyszerőség kedvéért a továbbiakban a szalmával kevert vályog elemeket szalma
vályognak, a náddal kevertet nád vályognak nevezem. A szecskázott szalmát cca. 5 centiméter
hosszú darabokban, beáztatva adagoltuk a keverékhez. Az aprított nádat cca. 8-15 centiméteres
darabokban kevertük be. A főrészpor a fenyıfa főrészelésénél keletkezı faipari hulladék,
adagolását vályog falazóelemhez csak az indokolja, hogy olcsón beszerezhetı és a falazóelemek
hıszigetelési képességét javítja.
A 2. kísérletsorozatban használt falazóelem mintákat szintén a Naturbau Kft.
magyarszombatfai telepén készítettük azzal a különbséggel, hogy a bekeverést géppel végeztük el,
és más présgépet használtunk (2.5 ábra). Ez a vályogprés egyszerre 6 falazóelemet préselt.

2.5 ábra: A vályog falazóelemek gyártása

A vizsgálatokhoz öt különbözı összetétellel készített minta keverési térfogat arányai a
2.5 táblázatban látható. A minták a laboratóriumban száradtak, a vizsgálatokat 28 napos korban
végeztük el. A kiszáradás alatt a levegı hımérséklete 23-28oC, míg a relatív páratartalom 30-50 %
közötti mozgott.
Minta jele
sz1

sz1f1/2
n1
n1f1/2
r (referencia, csak agyag)

A keverék összetevıi térfogatarányban
Agyag
Szalma
Nád
Főrészpor
3
1
3
1
1/2
3
1
3
1
1/2
1
-

2.5 táblázat: A kísérlethez készített vályog falazóelemek összetétele térfogatarányban.
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A 3. kísérletsorozathoz Fehérvári Téglaipari Kft. székesfehérvári üzemében készült
falazóelemeket használtam. A vályog téglákat üzemi körülmények között az égetett kerámia téglák
gyártástechnológiája szerint készítették azzal a különbséggel, hogy a tiszta agyaghoz kis
mennyiségő (3-5 tömeg%) főrészport kevertek. Az elkészült elemek itt is nyitott pajtában,
depóniába rakva száradtak. A minták laboratóriumi körülmények között száradtak ki 90 napos
vizsgálatukig. A kiszáradás alatt a levegı hımérséklete 20-26oC, a relatív páratartalom 30-59 %
közötti mozgott.
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VÁLYOG FALAZÓELEMEK ANYAGTANI VIZSGÁLATAI

2.3.1 A száradási zsugorodás vizsgálata
2.3.1.1 A szakirodalomban található száradási zsugorodás vizsgálatok ismertetése
A korábban érvényben lévı DIN 18952 szabvány szerint a száradási zsugorodás vizsgálat
próbatestjét 25 x 40 x 220 mm-es acél sablonban kell elıállítani úgy, hogy normál képlékenységő
agyagból egyszerre két darab próbatestet kell készíteni, és vékonyan olajozott üveglap fölött kell
tárolni, majd kizsaluzni. A próbatesten 200 mm távolságra két jelzést kell elhelyezni, amelyeknek a
távolságváltozását kell mérni. A vizsgálatot kezdetben maximum 20oC-os léghımérsékleten, majd
három nap után 60oC-on kell végezni, amíg a minta méretállandó nem lesz. A száradási
zsugorodás a két zsugorodási érték eredményének átlaga akkor, ha a két mért érték közötti eltérés
nem haladja meg a 2 mm-t. Eszerint a vizsgálat szerint a vályogok osztályozását a 2.6 táblázat
tartalmazza.11
Megnevezés
Sovány vályog
Kissé kövér vályog
Kövér vályog
Nagyon kövér vályog

Próbatest hosszirányú zsugorodása
mm-ben
%-ban
2-5
1-2,5
4-7
2-3,5
6-10
3-5
8-20
4-10

2.6 táblázat: A vályog száradási zsugorodás szerinti osztályozása (DIN 18952)12

A száradási zsugorodás vizsgálat Tóth13 leírása szerint a következıképen történik: a
próbához 2 darab 5-6 cm vastag, 25-30 cm hosszú hasáb, vagy 5-6 cm vastag átmérıjő és
25-30 cm hosszú henger alakú testet kell készíteni. Erre fel kell mérni 200 mm-t, s ezekben a
pontokban tő hegyével meg kell jelölni a mintát, majd tömegállandóságig kell szárítani. A jeltáv
rövidülése adja meg a zsugorodást. Tóth megadja az egyes technológiákhoz tartozó maximális
száradási zsugorodás értékeit, amelyek a következıek: vert falak esetén 1,5-2,0 %, téglák és
blokkok készítésekor 2,0-3,0 %.14 A vizsgálathoz tartozó minısítési értékeket a 2.7 táblázat
tartalmazza.
Megnevezés
Sovány agyag
Félkövér agyag
Kövér agyag

Próbatest hosszirányú zsugorodása %-ban
1-2,5
2-3,5
4,5-7,5

2.7 táblázat: A vályog száradási zsugorodás szerinti osztályozása Molnár (1999)15 szerint

Szőcs (2002)
Szőcs (2002)
13 Tóth (1960)
14 Tóth (1960)
15 Molnár (1999)

11

12
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2.3.1.2 Az elvégzett száradási zsugorodási vizsgálatok bemutatása
A falazóelem gyártási méretét tekintettem a mintadarab kiindulási méretének, nem pedig a
DIN 18952 szabvány szerinti próbatestet. Mivel kipróbált és véglegesített gyártási technológiáról
van szó, ezért azt feltételeztem, hogy a vizsgálat során a gyártott termék száradásáról kapok majd
pontos képet.

2.6 ábra: A falazóelemek száradása a laboratóriumban.

A száradási zsugorodási kísérletek során a fóliából kicsomagolt elemeket három helyen
(két szélességi és egy hosszúsági irányban) jelöltem meg (2.6 ábra). Az egyes mérések alkalmával
század milliméter pontosságú tolómérıvel a méretváltozást, 10 gramm pontosságú
METRIPOND bolti mérleggel a tömegváltozást mértem meg. A minták 9 illetve 11 hétig a
laboratóriumban száradtak cca. 20oC-on. Amikor az elemeken laboratóriumi körülmények között
már nem észleltem méretváltozást, akkor a mintákat szárítószekrénybe helyeztem, és 60oC-on
tömegállandóságig szárítottam azokat. Az így kapott eredményeket grafikonon ábrázoltam.
Példaként: a 2.7 ábra az SZ1 minta tömegváltozását mutatja az idı függvényében. (Ez 3
térfogatrész agyag, 1 rész nedves szalma összetétellel készült.) Az ábrán jól látszik az anyag
száradásának három fázisa. Az elsı szakaszban (I) a nedvességtartalom változása lineáris, itt a
felszín közeli felületek száradnak, az itt lévı nedvesség gyorsan tud távozni. Ez a szakasz a
kapilláris telítettségnek megfelelı nedvességtartalom 40-60 %-áig tart. A száradás második
szakaszának (II) sebessége a kapilláris nedvességtranszporttól függ, ilyenkor a tégla belsejébıl
távozik a szabad víz; a harmadik szakaszt (III) a páradiffúzió határozza meg.

I

II

III

Tömeg [ g ]

7500
7000
6500
6000
5500
0

30

60

Idı [ nap ]

laborban 20 oC-on - szárító szekrényben 60 oC-on

2.7 ábra: A tömegváltozás az idı függvényében az SZ1 jelő mintán.
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A 2.8 ábra a fajlagos nedvességtartalom csökkenését ábrázolja ugyancsak az eltelt idı
függvényében. Itt is jól elkülönül az elıbb említett három száradási szakasz.

Nedvességtartalom [ tömeg% ]

I

II

III

25
20
15
10
5
0
0

30

Idı [ nap ]

60

laborban 20 oC-on - szárító szekrényben 60 oC-on

2.8 ábra: A nedvességtartalom változása az idı függvényében az SZ1 jelő mintán.

Fajlagos alakváltozás [ % ]

A 2.9 ábra falazóelemek alakváltozását mutatja az idı függvényében. A vékony színes
vonalakkal a mérıhelyek (szélesség, hosszúság, magasság) közötti távolság változását ábrázoltam.
A vastag lila vonal a mérıhelyek alakváltozásának átlagát, a vastag piros vonal a falazóelem
térfogatváltozást mutatja az idı függvényében. Ezen a függvényen is három szakaszt lehet
megkülönböztetni. Itt a korábbi diagramoktól való eltérés abból adódik, hogy a száradási szakasz
határok a fenti ábrákhoz képest az idı tengelyén el vannak tolódva, ami azt jelenti, hogy száradás
hatására a tényleges alakváltozás csak késıbb következik be.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Idı [nap]
0

30
laborban 20 oC-on

60
szárító szekrényben 60 oC-on

2.9 ábra: Az alakváltozás az idı függvényében.

Bár csak kis számú mérést végeztem, de ezek arra engednek következtetni, hogy minél
kevesebb a szerves anyag a mintákban, annál kisebb az alakváltozás mértéke. Ez azt jelenti, hogy
meg kell találni az optimális értéket a tulajdonságmódosító anyagok térfogataránya és a
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megengedhetı alakváltozások között. Minél jobb hıszigeteléső a falszerkezet, az építés során
annál többet zsugorodik a száradás hatására. Ugyanakkor az is megfigyelhetı, hogy a nedvesség is
nehezebben távozik abból a mintából, amelyek több tulajdonságmódosító adalékot tartalmaz.
Laboratóriumi körülmények között a száradási zsugorodás miatti alakváltozások nagy
része 3 hét alatt lezajlik. A gyakorlatba átültetve ez azt jelenti, hogy ha az elemeket fedett, de jól
szellıztethetı helyen tartjuk, akkor a falazóelemek kellıen kiszáradnak, és a gyártástól számítva
3 hét múlva már beépíthetık. A vizsgálatok során azt is észleltem, hogy a tömegváltozás
gyorsabban játszódik le, mint az alakváltozás, tehát a nagy mennyiségő víz eltávozása után a
térfogat változása csak késıbb következik be.
2.3.2 Nyomószilárdsági vizsgálatok
2.3.2.1 Szakirodalomi adatok
A vályog épületek falazatainak méretezésére hazánkban nincsenek érvényben lévı
szabályok, a statikus mérnököknek saját belátásuk szerint kell feltételezniük a szilárdság értékét, és
megtervezni a szerkezeteket. A Moderner Lehmbau16 tartalmaz egy javaslatot a vályog falazatok
méretezésére, de nem tartalmazza a falra jellemzı szilárdságok értékét. A gyakorlati tervezés
megkönnyítésére összegyőjtöttem a vizsgálatra és megengedett nyomófeszültségre vonatkozó
adatokat.
Az alábbiakban történeti sorrendben mutatom be a korábban már létezett, de visszavont
nyomószilárdság vizsgálatra vonatkozó kísérleti módszereket. Elıször a DIN idevonatkozó
részeit ismertetem, Szőcs17 fordítását alapul véve.
Az építési vályog nyomószilárdságának vizsgálatát a DIN 18952 szabvány szerint három
darab próbatesten kell végezni. Ehhez legalább négy darab 70 mm élhosszúságú kockát kell
készíteni képlékeny anyagból, mintaformába döngölve. A kockákat azonnal ki kell zsaluzni, és
legfeljebb 20 oC-on, huzatmentes, árnyékos helyen, rostélyon kell a vizsgálatig tárolni. A száradást
az ötödik napot követıen, maximum 80 oC-on gyorsítani lehet. Ha a negyedik próbatesten
megállapítható, hogy közepe teljesen kiszáradt, akkor el lehet kezdeni a vizsgálatokat. A
nyomóerıt a kockák bedolgozásának irányával megegyezıen kell mőködtetni. A tényleges
nyomószilárdság értékét a próbatestek terhelése alapján 50 cm2 felületre kell számítani.
Ha nem készül próbatest, akkor a száraz és tömörített vályoganyag nyomószilárdság
vizsgálatához 5 darab 300 mm élhosszúságú kockát kell készíteni úgy, ahogy azt az építés során
bedolgozzák. A kockák oldalzsaluzatát a laboratóriumba érkezéskor el kell távolítani. Amikor a
kockák megfelelıen kiszáradtak, az elıírások szerint 3-4 nap után a fenékzsaluzatot is el kell
távolítani. A szárítás folyamatát a 6. nap után 60 oC-on meg lehet gyorsítani, s addig kell folytatni,
amíg a próbakockák közepe ki nem száradt. Ezután az alsó és a felsı síkot cementhabarccsal
párhuzamosra és síkra kell igazítani. A habarcs 1 rész cementbıl, és három rész mosott közepes
homokból kell álljon (DIN 1179 szerint), vastagsága maximum 3 mm lehet. A nyomást a kocka
bedolgozásának irányába kell végezni. A tényleges nyomószilárdságot a három eredmény
átlagából, 900 cm2 számítási keresztmetszetet figyelembe véve kell számítani. Az egyes értékek
nem térhetnek el 20%-nál nagyobb mértékben az átlagtól.
A vályogelemekbıl készülı egyszintes épületek (maximum 3,0 méter magas
agyaghabarcsba rakott) falazatainak megengedett nyomófeszültségét a DIN 18954 szerint a
2.8 táblázat tartalmazza.18
A falak nyomószilárdságára ugyanezeket az értékeket adja a Lehmbau Regeln 24 cm-es
minimális falvastagság esetén.
Steingass (2002)
Szőcs (2002)
18 Szőcs (2002)

16

17
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A vályog
testsőrősége
[kg/m3]
1600
1900
2200

Nyomószilárdság
[N/mm2]
2
3
4

falak
0,3
0,4
0,5
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Megengedett nyomófeszültség [N/mm2]
pillér, ha karcsúsága [h/d]
11
12
13
14
0,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2
0,1
0,5
0,4
0,3
0,2

15
0,1

2.8 táblázat: Vályog falazatok megengedett nyomófeszültségei (DIN 18954)

2.3.2.2 A falazóelemeken elvégzett nyomószilárdsági vizsgálatainak ismertetése
A DIN 18952 szabványban nem szerepel vályog falazóelemre vonatkozó leírás, ezért itt
most azt ismertetem, amit ebben a kísérletsorban alkalmaztam. A MSZ EN 772-1:2000
Falazóelemek vizsgálati módszerei, 1. rész: A nyomószilárdság meghatározása szabvány megengedi, hogy az
elıkészítés során a falazóelemek terhelt felületeit csiszolással vagy cementhabarcs kiegyenlítéssel
párhuzamossá lehet tenni. A nagy hozzáadott tulajdonságmódosító anyagtartalom miatt
lecsiszolni nem lehetett az elemeket, cementhabarcsot nem akartam alkalmazni, mert a
vályogépítés során is kerülni kell a használatát, ezért kiegyenlítés céljából a falazóelemek aljára és
tetejére is 4 mm vastag parafalapot helyeztem, így biztosítottam az egyenletes teherátadást.
A nyomókísérletek végzésénél a mintadarab parafalapok közé helyezett falazóelem volt. A
terhelés alatt az összenyomás sebességét vettük fel állandónak, értéke 5 mm/min volt. A
nyomóvizsgálat végzése alatt útadó segítségével 50 mm-es határig az alakváltozást, míg
erımérıvel 200 kN-os határig a nyomóerı nagyságát mértük. Az így kapott adatokat
számítógéppel rögzítettük (2.10 ábra).

2.10 ábra: A nyomószilárdság vizsgálata

A mérési adatokból erı-elmozdulás, valamint feszültség-fajlagos összenyomódás
függvényeket rajzoltam. Példaként a 2.11 ábrán az N1 jelő (3 térfogatrész agyag 1 térfogatrész
nedves nád összetételő) mintákon mért jellemzıket mutatom be. A diagramon jól látszik, hogy
ennél a mintánál kb.: 10 % fajlagos összenyomódás körüli értékhez tartozik a maximális terhelı
erı. A vékony színes vonalakkal az egyes falazóelemeken mért értékeket, a vastag fekete vonallal
pedig a négy minta átlagát ábrázoltam.
A 2.12 ábrán az összes náddal, a 2.12 ábrán pedig az összes szalmával készített próbatest
feszültség fajlagos alakváltozás diagramjának átlagát ábrázoltam.
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2.11 ábra: Az N1 jelő minták fajlagos összenyomódás-nyomófeszültség diagramjai

5

4

σ (N/mm )

N1

3

N2
N1F1

2

4

SZ1

3

SZ2

2

σ (N/mm2)

5

N1F1/2

1

SZ1F1

2

SZ1F1/2

1
0

0
0

5

10

15

20

25

ε (%)

0

2.12 ábra: Nád vályog minták fajlagos
összenyomódás-nyomófeszültség diagramjai
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2.13 ábra: Szalma vályog minták fajlagos
összenyomódás-nyomófeszültség diagramjai
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A 2.14 ábrán a nyolc eltérı összetételő falazóelem vizsgálati eredményeit összegeztem.
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2.14 ábra: A vályog minták nyomófeszültség-fajlagos összenyomódás diagramjai

A főrészpor adagolás hatására a vályogelemek testsőrősége kisebb lesz, és hıszigetelı
képességük megnı. Ebben az esetben azt tapasztaltam, hogy a nád vályog falazóelemek
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nyomószilárdsága jelentısen csökken, míg alakváltozása nı, ha az agyag-tulajdonságmódosító
adalék térfogataránya 3:1. Ha a térfogataránya 3:2, akkor a főrészpor adagolás kedvezıen
befolyásolja a falazóelemek nyomószilárdságát, és itt a különbség már jelentıs volt.
Ugyanezeket a megfigyeléseket tettem a szalma vályog falazóelemeken is. Ebben az
esetben is azt tapasztaltam, hogyha a szalma mellett főrészpor is van a vizsgált vályog
falazóelemekben, akkor a falazóelemek nyomószilárdsága jelentısen csökken, míg alakváltozása
nı abban az esetben, amikor az agyag-tulajdonságmódosító adalékok térfogataránya 3:1. Ha a
térfogataránya 3:2, akkor a főrészpor adagolás kedvezıen befolyásolja a falazóelemek
nyomószilárdságát és alakváltozási képességét, bár a különbség nem jelentıs.
Azok a minták, amelyek főrészport nem tartalmaznak, még főrésszel is csak igen nehezen
darabolhatók. A főrészpor adalékanyagú minták sarkai kézzel is könnyen törhetıek voltak. A
főrészpor adagolás hatására a nyomószilárdsági vizsgálatoknál a falazóelemeken a maximális
erıhöz tartozó mért fajlagos összenyomódás is nagyobb volt.
Az összesített, 2.14 ábráról leolvasható, hogy ha a szalma helyett nádat alkalmazunk, akkor
a falazóelemek szilárdsága és alakváltozási képessége is nagyobb lesz. Ennek oka az lehet, hogy a
szalmát már összetört (szecskázott) formában kevertük az agyaghoz, míg a nádat csak aprítottuk,
így a nádnak megmaradt az eredeti (csı) alakja, aminek összenyomása nagyobb alakváltozással és
erıvel járt.
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KÉT
FALAZÓELEMBİL
ÖSSZEÉPÍTETT
VÁLYOG
PRÓBATESTEK NYOMÓSZILÁRDSÁGI VIZSGÁLATA

2.4.1 A vizsgálatok célja
A kísérletek célja a két falazóelembıl összeépített vályog próbatestek szilárdságának és
alakváltozásának meghatározása volt. Az elızı fejezetben bemutatott vizsgálatok során a
különbözı összetételő elemek anyagtani jellemzıit és nyomószilárdságát határoztam meg. Ezek
alapján választottam ki a 2. kísérletsorozatban a vályog falazóelemek anyagösszetételét.
2.4.2 A vizsgálatok bemutatása
2.4.2.1 Habarcsvizsgálat
A két falazóelem összefalazásához agyaghabarcsot alkalmaztam. A habarcs készítéséhez a
szállítás során sérült elemeket használtam fel, vízzel áztatva, majd alaposan elkeverve. A habarcs
szilárdságának vizsgálatához próbatesteket készítettem. A 40 x 40 x 160 mm mérető
habarcsmintákat 1 hetes kor után zsaluztam ki. A 2. kísérletsorozatban a habarcs próbatestek
közül 3 darab a faltestek mellett száradt a vizsgálatokig, 3 darab pedig klímaszekrényben. A két
különbözı idıpontban készített habarcsminta jele „A” és „B” volt. A 3. kísérletsorozatban a
„C” jelő 6 darab próbatest a kizsaluzás után a falelemek mellett a laboratóriumban száradt. A
méréseket az MSZ 16000-3:1990 Habarcsok. Általános rendeltetéső habarcsok mintavétele és vizsgálati
módszerei illetve az MSZ EN 1015-11:2000 Falszerkezeti habarcsok vizsgálati módszerei. 11. rész: A
megszilárdult habarcs hajlító- és nyomószilárdságának meghatározása címő szabványok alapján végeztem.
A 2. kísérletsorozatban a vizsgálatokat 28 napos korban, a 3. kísérletsorozatban 90 napos korban
végeztem el, mert a falelemek hosszabb kiszáradási idejét követıen csak 90 napos korban került
sor a vizsgálatra. A habarcsok átlagos jellemzıit a 2.9 táblázatban foglaltam össze.
Minta jele
A
B
C

Terülés (cm)
MSZ 16000-3:1990
16
17
14

Hajlítószilárdság (N/mm2)
MSZ EN 1015-11:2000
0,7
0,3
0,7

Nyomószilárdság (N/mm2)
MSZ EN 1015-11:2000
3,3
2,1
2,4

2.9 táblázat: Az agyaghabarcsok konzisztenciája és szilárdsági jellemzıi

A „B” jelő magyarszombatfai agyaghabarcs hígabb volt, ezért lettek kisebbek a
hajlítószilárdság és nyomószilárdság értékei, mint az „A” jelő magyarszombatfai agyaghabarcsé. A
„C” jelő székesfehérvári agyaghabarcs kisebb terüléső volt, mint a magyarszombatfai
agyaghabarcsok, a hajlító- és nyomószilárdság értékei a kettı közé estek (2.15 ábra).
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2.15 ábra: A habarcsminta nyomószilárdság vizsgálata

A szilárdsági vizsgálatot követıen +60oC-on való kiszárítással meghatároztam a
habarcsminták nedvességtartalmát. Ez az „A” és „B” jelő habarcsminták esetén 1,7-3,5 tömeg%
közé esett, ez megegyezett a falazó-és falelemeken mért értékekkel. A „C” habarcsminták
nedvességtartalma kisebb volt, 0,86-1,02 tömeg% közé esett.
2.4.2.2 Két kisüzemi vályog falazóelembıl összeépített próbatest vizsgálatának
bemutatása
A 2. kísérletsorozatban a kisüzemi vályog falazóelemeket az MSZ 551-1:1988 Égetett agyag
falazóelemek. Általános mőszaki elıírások címő szabvány alapján vizsgáltam, figyelve az anyag várható
viselkedésének hatásaira. Két-két falazóelemet építettem össze agyaghabarccsal és a minta alsó és
felsı lapjának párhuzamossága érdekében alul-felül farostlemezt habarcsoltunk a próbatestekre.
A vizsgálat során mértem a nyomóerıt és az alakváltozást, ebbıl számítottam ki és
ábrázoltam a feszültség-alakváltozás függvényeket. Minden eltérı összetételő elembıl 3-3 darab
próbatest készült. A 2. kísérletsorozatban mért eredményeket és a három törés átlagát a
2.10 táblázat mutatja típusonként. Az alakváltozás értékek nem pontosak, csak összehasonlításra
alkalmasak az alakváltozásmérés bizonytalansága miatt. A csak agyag falazóelemekbıl összeépített
próbatest esetén 2% körüli, a tulajdonságmódosító anyagokat tartalmazó falazóelemekbıl
összeépített próbatestek esetén 3-5 % közé esett.
Próbatest
típusa
sz1
sz1f1/2
n1
n1f1/2
r (referencia,
csak agyag)

Törıfeszültség
(N/mm2)
1,44
1,48
2,14
1,43
1,75
1,48
1,51
1,43
1,80
1,36
1,55
1,59
1,65
1,63
1,65

A törıfeszültségek
átlaga (N/mm2)

Kép a vizsgálatról

1,67

1,55

1,58

1,5

1,64

2.10 táblázat: A két falazóelembıl összeépített próbatest nyomószilárdsági vizsgálatának eredményei
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A 2.10 táblázatban látható, hogy a szalma vályog próbatesten mértük a legnagyobb
törıfeszültséget. Tehát a szalma tulajdonságmódosító adalék javítja a vályog falazóelemek
szilárdságát. A nád tulajdonságmódosító adalék ezzel szemben csökkenti a falazóelemek
nyomószilárdságát. A főrészpor hozzáadása mindkét esetben csökkentette a vályog falazóelemek
szilárdságát, és növelte a próbatestek alakváltozását. A csak agyag tartalmú, nagyobb szilárdságú
habarccsal készített próbatestek (r) alakváltozása a legkisebb, míg a szalma, nád illetve főrészpor
tulajdonságmódosító anyagot tartalmazó próbatestek esetén próbatesteken nagyobb alakváltozást
mértünk. A nagy alakváltozási képességnek elınye és hátránya is van. A nagy alakváltozás
hátránya, hogy a csatlakozó épületszerkezeteknél nagy mozgási hézagot kell hagyni, különben
sérülhetnek a csatlakozó szerkezetek. Elınye, hogy az anyag tönkremenetele nem hirtelen
következik be, hanem azt nagy alakváltozás elızi meg, így a tönkremenetelt a szerkezet elıre jelzi.
Ezt az anyag szívósságának nevezik, ami ebben a kísérletsorozatban a szalma (sz1) és nád (n1)
összetételnél volt a legnagyobb.
A szalma-főrészpor (sz2f1/2), a nád (n1) és a nád-főrészpor (n1f1/2) tulajdonságmódosító
anyagok vályog falazóelemekbıl összeépített próbatestek nyomószilárdság értékei jellemzıen alig
tértek el egymástól. A nyomóvizsgálatok eredményét az agyaghabarcs minısége is befolyásolta.
2.4.2.3 Két téglagyári vályog falazóelembıl összeépített próbatest vizsgálatának
bemutatása
A 3. kísérletsorozatban a vizsgálathoz 5 darab próbatestet építettem. Az 2.16 ábra az egyes
mintákon mért feszültség-összenyomódás diagramokat mutatja.
b.)

a.)
6

2

σ [N/mm ]

5
4
3
2
1

ε [%]

0
0

0,5

1

1,5

2

2.16 ábra: a.) A két összeépített elem nyomószilárdsági vizsgálatának eredményei, b.) kép a vizsgálatról

Már két falazóelembıl összeépített próbatest terhelésének esetében is megfigyelhetı az
alakváltozásra fellágyuló anyagmodell (külföldi szakirodalomban strain softening) szerinti viselkedés.
Ez azt jelenti, hogy a maximális erı (feszültség) elérésekor az anyag még nem ment tönkre. A
tönkremenetel eléréséhez növelni kellett az alakváltozást, ami csökkenı erıvel (feszültséggel) járt.
A próbatestek a terhelés hatására nagyon hasonlóan viselkedtek, a szilárdságban és az
alakváltozásban csak kis eltérés volt. Ennek oka a gyári körülmények közötti gyártással
biztosítható egyenletes minıség.

- 35 -

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata
2. A vályog anyagtani tulajdonságainak vizsgálata

2.5

Orbánné Csicsely Ágnes

A
VÁLYOG
FALELEMEK
NYOMÓSZILÁRDSÁGI
VIZSGÁLATA,
AZ
ALAKVÁLTOZÁSRA
FELLÁGYULÓ
ANYAGMODELL ESİ ÁGÁNAK KIMÉRÉSE

2.5.1 A vizsgálatok célja
A vizsgálatok célja a falazatok szilárdságának meghatározása, oly módon, amely
figyelembe veszi a téglakötés hatását, a habarcs és a falazóelemek együttdolgozását. A
vizsgálatokat falelemeken végeztem. A falelemen olyan reprezentatív falmintát értek, ami jól
jellemzi a falazat kialakítását. A falelem teherbírási vizsgálatánál már szerepet játszik a
falazóelemek kötésmódja és a habarcshézagok (fekvı és álló) kialakítása is, de mérete és a
terheléskor megválasztott támaszkialakítások miatt még nem dolgozik falszerkezetként. A mért
értékek képezik a falelem és a falszerkezet numerikus vizsgálatának alapját.
A 2. kísérletsorozatban tizenöt falelemet vizsgáltam, ezek közül két falelemnél kimértük a
legnagyobb törıerı után a csökkenı erıhöz tartozó alakváltozás nagyságát is. A vályog falelemek
viselkedésére az alakváltozásra fellágyuló anyagmodellt követte. A 3. kísérletsorozat célja az volt,
hogy ennek az anyagmodellnek az alakváltozásra fellágyuló ágát is kimérjük.
Az ezen anyagmodell szerinti viselkedés Cavalieri, Failla, Mendola, Papia (2005) cikkében
is megtalálható. A vizsgálat során az Eurocode 1052 szabvány szerint 20,5 x 36 x 52 centiméteres
cementtel stabilizált vályog falelemeket építettek, és központos nyomással eltörték. Digitálisan
rögzítették az alakváltozásokat és az erı nagyságát. A 2.17 ábrán a cikkben ismertetett feszültségalakváltozás diagramot mutatom be. A „C”-vel jelölt diagramok a mérési eredményeiket, a
folytonos vonal az alkalmazott anyagmodellt mutatja. Látható, hogy a cementtel stabilizált vályog
falelem is alakváltozásra fellágyuló anyagmodell szerint viselkedik.

2.17 ábra: Cementtel stabilizált vályog falelem feszültség-alakváltozás diagramja1

2.5.2 Az elvégzett vályog falelemek vizsgálatának bemutatása
A falelemek méretének meghatározásához az MSZ EN 1052-1:2000 Falazatok vizsgálati
módszerei. 1. rész: A nyomószilárdság meghatározása címő szabvány 7. fejezetében leírtak szolgáltak
alapul: így 1 falazóelem széles, 2 falazóelem hosszú és 5 sor magas falelemeket készítettem
(2.18-2.19 ábra).

1

Cavalieri, Failla, Mendola, Papia (2005)
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2.18 ábra: A falelemek kialakítása a 2.
kísérletsorozatban (nézet)
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2.19 ábra: A falelemek kialakítása, a mérési helyek
bejölésével a 3. kísérletsorozatban

A falelemet a téglakötés szabályai szerint építettem meg, a páratlan sorokban két egész
elem volt, a páros sorokban fél falazóelem eltolás. A falazati próbatesteket U acél fogadóelembe
és agyaghabarcsba raktam. A függıleges és vízszintes síkok kialakításához sablont és vízmértéket
használtam. Az így nyert próbatestek mérete átlagosan 60 x 60 x 14,5 cm volt.
2.5.2.1 Kisüzemi vályog falazóelemekbıl összeépített falelemek vizsgálata
A 2. kísérletsorozatban a falelemeket két ütemben építettem. A csak agyag tartalmú
referencia falelemeket ekkor is az „A” jelő habarccsal, a többi falelemet (sz1, sz1f1/2, n1, n1f1/2) a
„B” jelő habarccsal készítettem.
Minden eltérı összetételő falelembıl 3-3 darab próbatest készült. A törési vizsgálat elıtt a
teherelosztó lap négy sarkába milliméter beosztású léptéket rögzítettem. Az egyes
teherlépcsıkhöz tartozóan teodolittal olvastam le a négy sarokban végbement alakváltozás
mértékét. A vizsgálatot a 2.20-2.22 ábrák mutatják. A különbözı összetételő falelemeken kapott
értékek átlagait a 2.23 ábrán mutatom be típusonként.

2.20 ábra: Falelem vizsgálat
közben

2.21 ábra: Az eltört falelem
elölnézetben

- 37 -

2.22 ábra: Az eltört falelem
oldalnézetben

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata
2. A vályog anyagtani tulajdonságainak vizsgálata

Orbánné Csicsely Ágnes

1,4
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1,2
1
sz1

0,8

sz1f1/2
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n1
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ε (%)

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2.23 ábra: A falelemek feszültség-alakváltozás diagramjai

Az eltérı összetételő falelemek feszültség-alakváltozás diagramjai jól elkülönülnek
egymástól. Hasonlóan a falazóelemek vizsgálatához, itt is nagy alakváltozások figyelhetık meg. A
tisztán agyagból készített falazatoknak lényegesen kisebb volt az alakváltozása, mint a többi,
szálas anyagot is tartalmazó mintáké. A főrészpor adagolás nagymértékben csökkentette a
végszilárdságot.
A tönkremenetelnek két fajtája volt megfigyelhetı. Az elsı típus, amikor a próbatest
valamelyik szélén a falazóelemek repedése után következett be a tönkremenetel. A második típus
az volt, amikor a falelem középsı szakaszán ment tönkre egy elem, ami azután a falelem teljes
tönkremenetelét okozta.
A vizsgálatok is azt igazolták, hogy a szálas anyagok hatására nı a vályog falazatok
alakváltozása. A szalma tulajdonságmódosító tartalmú falelemeknek volt a legnagyobb a teherbíró
képessége, illetve a legnagyobb az alakváltozása. Ennek oka, hogy szalmaszálak már készítéskor
összetöredeztek, nagy összenyomódásra képesek, viszont a töredezett élek mentén nagy az
ellenállásuk, így a tönkremenetel késıbb következett be. A nádtartalmú elemek teherbírása és
alakváltozása a középsı tartományba esett. A nád az elemek gyártásakor sem töredezett össze,
anyaga merevebb, mint a szalmáé, de mivel felülete sima, ezért az igénybevétel hatására
könnyebben „kihúzódott” az agyagból. A falazóelemek nyomószilárdság vizsgálatánál a szalma
tulajdonságmódosító elemek alakváltozása kisebb volt, mint a nád tulajdonságmódosítót
tartalmazó falazóelemek, a falelem vizsgálatánál ez éppen fordítva volt. Ennek oka az lehet, hogy
a falelem törésekor nem elsıdlegesen a falazóelem tulajdonsága határozta meg az alakváltozást,
hanem azt a kötésmód és a habarcs is befolyásolta.
A vályogfalazatok szilárdsági vizsgálatánál a kísérleti eredmények igazolták azt a népi
építészetben szokásos eljárást, hogy az agyaghoz szerves anyagot kevernek. A szalma és a nád
hozzáadása nagyban növeli a falazatok hıszigetelı képességét, és mivel a „könnyítés” a 30 %-ot
nem haladta meg, a hıtároló tömeg sem csökkent számottevıen. A szálas anyag bekeverésének
elınye nemcsak hıtechnikailag indokolt, hanem tartószerkezetileg is jelentıs, hiszen ezáltal a
vályogfalazatok teherbíró képessége megnövekszik, de ehhez nagyobb alakváltozás is társul. A
főrészpor hozzáadása mindig csökkenti a falelemek nyomószilárdságát és növeli az alakváltozását.
Alkalmazása tartószerkezetileg nem javasolható, elınye hogy növeli a falazóelem hıszigetelı
képességét és hogy a faipari hulladék hasznosítása.
Ezért a falazatok készítésekor ismerni kell a száradási zsugorodáson kívül az önsúly,
illetve állandó terhek okozta alakváltozást is. Ha az újonnan épülı ház tervezésénél figyelembe
vesszük ezeket a hatásokat úgy, hogy a kívánt méretnél 3-5 %-kal magasabb falazatot építünk, és
hagyjuk, hogy ezek az alakváltozási folyamatok lejátszódjanak, akkor a szalma- vagy nádtartalmú
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vályogháznak nemcsak jó lesz a hıkomfortja, hanem a csatlakozó szerkezetek mentén sem
jelennek meg majd repedések. Emellett nem lehet megfeledkezni a vályogfalazat nedvesség elleni
védelmérıl sem, errıl a tartósság érdekében a tervezés és a kivitelezés során mindig gondoskodni
kell.
2.5.2.2 Téglagyári vályog falazóelemekbıl összeépített falelemek vizsgálata
A gyári falazóelemekbıl a három falazati próbatestet „C” jelő habarccsal építettem össze.
A törési vizsgálat elıtt a teherelosztó lap három pontjára útadókat rögzítettem, amelyeket
a mérıberendezéshez csatlakoztattam. A terhelést nem folyamatosan végeztük, hanem a várható
törıerı egy hatodánál, egy harmadánál és felénél megálltunk és egy ezred mm pontosságú
deforméterrel hét helyen mértük a vízszintes és függıleges alakváltozást. A vizsgálatot a 2.24 ábra
mutatja be. A mérési adatokból kiszámítottam a feszültség-alakváltozás értékét. A 2.25 ábrán az
egyik falelem mérési eredményét mutatom be. A színes vékony vonallal a három mérési hely
adatait, vastag fekete vonallal a mért értékek átlagát rajzoltam meg.

2
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ε (%)
a.)

b.)
2.24 ábra: A laboratóriumi vizsgálat
bemutatása

2.25 ábra: a.) A falelem feszültség-alakváltozás diagrammjai
b.) A mérési helyek alaprajza

A falelemeken az elsı repedések vagy a próbatest szélén, vagy közbensı részén jelentek
meg, ezt a falelem teljes tönkremenetele követte. A vályogfalazat szilárdsági vizsgálatánál a
kísérleti eredmények azt igazolták, hogy a vályogfalazatok is az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodellnek megfelelıen viselkednek.
A három vizsgált falelem szilárdságának szórása viszonylag nagy volt, ez abból adódik,
hogy a falelem készítése során nagyobb az építési hibák lehetısége, és ennek nagy a jelentısége (a
falelem ferdesége és a falazóelemek helye falelem tengelyéhez viszonyítva).
A MSZ EN 1052-1:2000 Falazatok vizsgálati módszerei. 1. rész: A nyomószilárdság
meghatározása címő szabvány alapján meghatároztam a falelemek rugalmassági modulusát és az
átlagos nyomószilárdságát, az eredményeket a 2.11 táblázatban foglaltam össze.
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N/mm2
1. falelem 2. falelem 3. falelem
386
417
380
2,5
3,9
2,9

Rugalmassági modulus
Átlagos nyomószilárdság

átlag
397
3,1

2.11 táblázat: A minták jellemzı paraméterei

A vizsgálat során kimértem az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell leszálló ágát is. Az
így kapott anyagmodell adja az alapját az elméleti mechanikai falmodell vizsgálataimnak.

- 40 -

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata

Orbánné Csicsely Ágnes

3. A vályogfalak teherbírásának elméleti vizsgálata

3

A
VÁLYOGFALAK
VIZSGÁLATA

TEHERBÍRÁSÁNAK

ELMÉLETI

A kísérletek alapján megállapítható, hogy a vályog falazatok az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodell (strain-softening material model) szerint viselkednek. A külföldi folyóiratokban
publikált égetett agyag kerámia falelemes nyomókísérleteknél is ez a viselkedés tapasztalható
(3.1 ábra). A fal teherbírásának számításakor már nem alkalmazzák a mért eredményekbıl
következı anyagmodellt, hanem azt egy rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodellel közelítik.
A célom megvizsgálni, hogy a valóságos viselkedést jól leíró alakváltozásra fellágyuló
anyagmodell hogyan használható a vályogfalak teherbírásának meghatározására, és hogyan
befolyásolja a számítható teherbírást összehasonlítva más, a gyakorlatban használt
anyagmodellekkel meghatározható teherbírással.
Dolgozatom harmadik fejezetében a vályogfal keresztmetszet nyomaték-görbület
függvényének, teherbírási vonalának meghatározásával és jellegzetes tulajdonságaik vizsgálatával
foglalkozom elıször az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell figyelembevételével. A
keresztmetszet nyomaték-görbület függvényét felhasználva vizsgálom továbbá a vályogfal
teherbírását mind a szilárdsági, mind a stabilitásvesztési tönkremenetel lehetıségét
figyelembevéve Az eredményeket minden esetben összehasonlítom a lineárisan rugalmas és a
tökéletesen képlékeny anyagmodellekkel számítható értékekkel.
a.)

b.)

3.1 ábra: Falazatra vonatkozó a.) duktilis és b.) rideg anyagmodell1
(ahol „f” a maximális feszültség; εm1 a maximális feszültséghez tartozó alakváltozás; εmu a törési
összenyomódás)

1

Jäger, Graubner (2002)
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3. A vályogfalak teherbírásának elméleti vizsgálata

3.1

DEFINÍCIÓK, FOGALMAK, FELTÉTELEZÉSEK

Fogalmak, definíciók
A falelem vagy falazat a nyomási kísérletek során alkalmazott legkisebb faldarab (3.2 ábra),
amely azonos viselkedést mutat függetlenül attól, hogy a falazóelemek kötési módnak megfelelı
elrendezése milyen a falelemen belül. A falelem mechanikai jellemzık szempontjából
homogénnek tekinthetı. A falelem tönkremenetelének mindig és kizárólag szilárdsági oka van.2 A
falelem mechanikai jellemzıit kísérletekkel határoztam meg. Lásd 2.5 fejezet. A kísérletben
használt falelem méretét az MSZ EN 1052-1:2000 Falazatok vizsgálati módszerei. 1. rész: A
nyomószilárdság meghatározása címő szabvány 7. fejezete szerint állapítottam meg (2.17-2.18 ábra).
A fal vagy falazott szerkezet más szerkezeti elemekkel (például alappal, födémmel)
összeépített falazott épületszerkezet részt jelenti (3.3 a.) ábra). A fal tönkremenetelének két oka
lehetséges, az egyik lehet a stabilitásvesztés (például kihajlás), a másik ok pedig az anyag
tönkremenetele, ez a szilárdsági ok.
csatlakozás a födémhez

habarcs
habarcs

csatlakozás az alaphoz

falazóelem

a.) fal
b.) falelem
3.2 ábra: A falazott szerkezet modellezési szintjei
(a.) fal, b.) falelem, c.) a falazat anyagai)

falazóelem

c.) a falazat anyagai

A vályogfalak elméleti vizsgálatához használt alapvetı anyagmodell az alakváltozásra
fellágyuló anyagmodell, 3.2 fejezet szerint.
A lineárisan rugalmas rideg anyagmodell (3.3/a ábra) esetén az alakváltozás és a feszültség
között lineáris kapcsolat áll fenn, a terhelés növelésével arányosan nı az alakváltozás nagysága.
Tehermentesítés után az alakváltozás megszőnik. σ=σo elérésekor nincs tönkremenetel.
A rugalmas-rideg anyagmodell (3.3/b ábra) úgy viselkedik, mint a lineárisan rugalmas
anyagmodell azzal a különbséggel, hogy σ=σo elérésekor a tönkremenetel hirtelen és
„robbanásszerően következik be.
A rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodell (3.3/c ábra) a maximális feszültség (σo) eléréséig
rugalmasan viselkedik. A maximális feszültség elérése után az anyag képlékeny állapotba kerül, és
alakváltozása állandó nagyságú feszültség mellett korlátlanul növekedhet. Tehermentesítéskor az
alakváltozás a feszültséggel arányosan változik, tehát az anyag ismét rugalmasan viselkedik. Ezért
a tehermentesítés során a terhelés közben létrejött alakváltozásoknak csak a rugalmas része szőnik
meg, a képlékeny alakváltozás az anyagban a tehermentesítés után megmarad.
A tökéletesen képlékeny anyagmodell (3.3/d ábra) a maximális feszültség eléréséig nem szenved
alakváltozást, a maximális feszültség mőködése közben viszont a feszültségnek megfelelı elıjelő
2

Fernezely-Matuscsák (2003)
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tetszıleges nagyságú alakváltozást végezhet. Tehermentesítéskor nem változik az alakváltozás,
ezért a terhelés során létrejött teljes alakváltozás a tehermentesítés után is megmarad.3

σ

σ
εo

εo

o

o

ε

ε

Eo

Eo
σo

σo

a.) lineárisan rugalmas anyagmodell

b.) rugalmas-rideg anyagmodell

σ

σ

o

o

ε

ε

Eo
σo

σo

c.) rugalmas-képlékeny anyagmodell
d.) tökéletesen képlékeny anyagmodell
3.3 ábra: Az anyagmodelleket megadó feszültségi ábrák

Rugalmas anyagmodell esetén egy keresztmetszet a magidom határa azon nyomóerı
döféspontok mértani helye, amelyeken mőködı erı esetén a semleges tengely érinti a
keresztmetszetet. Rugalmas anyagú téglalap keresztmetszet esetén a magidom állandó, maximuma
fıirányú külpontosság esetén e=d/6 (l. 3.4 ábra).4
Fal esetén nem magidomról, hanem magsávról lehet beszélni, mivel a fal terhe mentén
megoszló teher (N [kN/m]) (3.4 ábra). A 3.4 ábrában a metszeten jelölt „D” pont a
keresztmetszeten természetesen egy vonal, a tehernek megfelelıen.

x
D

σo

N

d

o
ky

D

σ1

h=1,00 m
y
3.4 ábra: A fal keresztmetszet magsávja
3
4

z

Kaliszky (1990)
Becker (1990)
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Alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esetén a magsáv mérete függ a normálerıtıl
valamint az alakváltozásra fellágyuló ág hosszától (k) és meredekségétıl (γ).
A keresztmetszet egy falazóelem szélességő, 1 méter hosszú falszakasz. (3.5 ábra) A
nyomóerı elıjelét és a súlypontra felírt nyomatékát pozitívnak (ha a nyomaték iránya az
órajárással ellentétes) vettem fel, eltérıen a szilárdságtan alkalmazott elıjelektıl.
+M

x

d

+N

o
e

z

D
h=1,00 m
y

3.5 ábra: A keresztmetszet jelölései

A fal karcsúsága

l
;
(1)
d
ahol l-a fal kihajlási hossza, d-a fal vastagsága.
Teherbírás alatt az adott külpontossághoz vagy normálerıhöz tartozó maximális
nyomatékot értem, ami nem feltétlenül a törési összenyomódáshoz tartozik.
Adott értékő normálerıhöz rajzolt nyomaték-görbület függvény a legtöbb esetben
maximummal rendelkezı függvény. A nyomaték-görbület és a feszültség-összenyomódás
függvény kapcsolatát ábrázolva látható, hogy a maximális nyomaték az alakváltozásra fellágyuló
ág valamely közbensı pontjához tartozik. (3.6 ábra) Mivel teherbírás alatt a maximális nyomatékot
értem, ezért a nyomatéki maximum értéke általában nem egyezik meg sem a rugalmas határhoz,
sem a törési összenyomódáshoz tartozó nyomaték értékével.

λ=

M

σ

Mmax

Mu
Mo

εu=k εo

o

ε
N=állandó

a.)

εo

κ

b.)

σu=γ σo
σMmax
σo

3.6 ábra: A a.) a keresztmetszet nyomaték-görbület és b.) a szélsı szál feszültség-összenyomódás
függvényének kapcsolata

A nyomaték-görbület függvényen bejelöltem azt a nyomatékot (Mo), amely ahhoz a
állapothoz tartozik, amikor a keresztmetszet szélsı szálában a feszültség értéke a maximális
(σ1=σo). Jól látható, hogy ebben az esetben a maximális nyomaték (Mmax) értéke nagyobb, mint a
maximális feszültséghez tartozó nyomaték (Mo). A nyomaték-görbület függvény végpontjához
tartozó nyomaték (Mu) ahhoz az állapothoz tartozik, amikor a keresztmetszet szélsı szálában az
összenyomódás értéke a törési összenyomódással megegyezik (ε=εmax). Itt a feszültségösszenyomódás függvény végpontjához tartozó nyomaték (Mu) kisebb, mint a keresztmetszeten
fellépı maximális nyomaték (Mmax). Ebbıl az következik, hogy a teherbírást nem lehet elıírt
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határállapotokkal megadni, mert a maximális nyomaték az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell
fellágyuló ágának közbensı pontjához tartozik.
A teherbírási vonal azon összetartozó nyomaték-normálerı pontpárok összessége, amely az
adott normál erıhöz, vagy adott külpontossághoz tartozó legnagyobb nyomatékot, illetve normál
erı-nyomaték párt jelenti, függetlenül attól, hogy az alakváltozás eléri-e a törési összenyomódás
értékét, vagy sem.
A teherbírási vonalat a fajlagos normálerı és fajlagos nyomaték függvényében adom meg,
amelynek értelmezése a következı:
N
(2)
N=
h ⋅ d ⋅σ o
M
(3)
M=
h ⋅ d 2 ⋅σ o
A fal statikai modellje két végén csuklós megtámasztású fal, külpontos normálerıvel
terhelve (3.35 ábra). A fal teherbírás-vizsgálatakor a fal tengelyét a számításokban elsı
közelítésként egyenesnek tételeztem fel. A pontosabb teherbírás-vizsgálatnál már számoltam a fal
tengelyének kezdeti görbeségével is. A kúszás hatását egy átlagos közelítıleges értékkel csak a fal
teherbírási képleténél vettem figyelembe. A teher külpontos normál erı. Iránya mindig a fal
terheletlen állapotú tengelyével párhuzamos. A helye a különbözı feszültségállapotokban eltérı,
viszont mindig a „y” tengelyen helyezkedik el.
A fal teherbírása az a legnagyobb normálerı,
1.) amelynél a falazat valamely keresztmetszetén az igénybevételek elérik a vizsgált
keresztmetszet teherbírását, ez a szilárdsági tönkremenetel.
2.) amelynél a normálerı elmozdulás diagramnak maximuma van, ebben az esetben a
teherbírás elérése nem jelenti feltétlenül az anyag tönkremenetelét, ez a
stabilitásvesztés.
A számításokban alkalmazott alapfeltételezések
- A vályog falazat húzószilárdságát elhanyagoltam.
- Érvényes a Bernoulli-Navier hipotézis.
- A falelem numerikus teherbírási vizsgálatainál a kúszás hatását szakirodalmi adatok és
kísérletek hiányában közelítıen vettem figyelembe. Ez megfelel az építéstechnológiának,
hiszen a vályogházaknál elsı évben a falakat és a tetıszerkezetet építik meg. Ez idı alatt a
száradási zsugorodás és a kúszás nagy része lezajlik.
- A vizsgálataim falakra vonatkoznak, pillért nem vizsgáltam, mert a vályog építészetben nem
jellemzı a használata.
- A dolgozatban nem vizsgáltam nedvességtartalom hatását a nyomószilárdságra, mert a
megfelelıen karbantartott falban nem változik számottevıen a nedvességtartalom az
élettartam során.
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VIZSGÁLATOKBAN

HASZNÁLT

A laboratóriumi kísérletek alapján megállapítottam, hogy a vályog falazatok viselkedése
alakváltozásra fellágyuló (strain-softening) anyagmodellel jellemezhetı. Az alábbiakban ezt az
anyagmodellt és anyagtörvényt mutatom be.
Az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esetén a maximális feszültség elérésekor az anyag még
nem megy tönkre, de a növekvı alakváltozáshoz csökkenı feszültség érték tartozik (3.6 ábra). Az
anyag húzószilárdságát elhanyagoltam. Az anyagban σo elérésekor mikro repedés-képzıdés indul
meg, ez okozza az alakváltozásra fellágyuló ág megjelenését. εu elérésekor jelenik meg a
makrorepedés, ami az anyag szétesését, szilárdsági tönkremenetelét jelenti.
Jelölje a törési összenyomódást: εu, a hozzá tartozó feszültséget σu, a maximális
feszültséget: σo, a hozzá rendelt alakváltozást εo. Az anyagmodell rugalmas ágának rugalmassági
modulusát Eo-lal, az alakváltozásra fellágyuló ág meredekségét Eu-val jellemeztem.
Az anyagtörvény:
(4)
σ = Eo ⋅ ε , ha ε ≤ ε o
(5)
σ = σ o − Eu ⋅ (ε − ε o ) , ha ε o ≤ ε ≤ ε u
Bevezettem a következı paramétereket:

σu
; 0 ≤ γ ≤ 1,0
σo
ε
k = u ; k ≥ 1,0
εo

(6)

γ =

(7)

A „k” és γ paraméter változtatásával más anyagtörvények is elıállíthatók (3.1 táblázat).
γ
0
1,0
1,0
0
0
0
1,0

k
1,0
tetszıleges
∞
∞
tetszıleges
∞
∞

Anyagmodellek
lineárisan rugalmas-rideg
korlátozott alakváltozású lineárisan rugalmas rideg
alakváltozási korlát nélküli lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny
alakváltozási korlát nélküli lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny
korlátozott alakváltozású merev képlékeny
alakváltozási korlát nélküli merev képlékeny
alakváltozási korlát nélküli merev képlékeny

3.1 táblázat: Anyagtörvények a „k” és „γ” paraméterek föggvényében

σ
εu=k εo

εo

húzás

o

Eo

nyomás

ε
σu=γ σo
σo

Eu

3.7 ábra: Az anyagmodellt megadó feszültség ábra
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A megadott képletekben (13-31.) bevezettem egy anyagmodellre jellemzı „c” paramétert,
amely az alakváltozásra lágyuló ág és a rugalmas ág rugalmassági modulusa közötti arányt fejezi ki.

Eu = c ⋅ Eo , ahol c =

1− γ
k −1

(8)

A használt jelöléseknél „o” az alsó index mindig a rugalmas ág anyagjellemzıit írja le, az
„u”-val jelölt alsó index minden esetben az alakváltozásra lágyuló ág anyagjellemzıit mutatja.
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A VÁLYOGFAL KERESZTMETSZETÉNEK TEHERBÍRÁSA

A fal teherbírásának vizsgálatához szükség van a keresztmetszet teherbírásának
meghatározására. Ebben a fejezetben a keresztmetszet teherbírási vonalának meghatározását
ismertetem. Megvizsgálom, hogy az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell miként befolyásolja a
keresztmetszet teherbírását. Bebizonyítotom, hogy a maximális nyomatéki teherbírás a
keresztmetszet vastagságának negyedéhez tartozó külpontosságnál van. A teherbírási vonal
mellett vizsgáltam keresztmetszet egyéb jellemzıjét, mint például a magidom-sáv határát.
3.3.1 A vályog falelem keresztmetszetének teherbírási vonala
A falelem keresztmetszetének teherbírási vonalának meghatározására direkt eljárást
használtam. A számításhoz a 3.5 ábra szerinti keresztmetszeten a 3.8 ábrán bemutatott lehetséges
feszültségi ábrák segítségével állandó normálerı szinthez meghatároztam a keresztmetszet
nyomaték-görbület függvényét (M-κ). A nyomaték-görbület (M-κ) függvénynek a maximuma adja
a falazat keresztmetszetének teherbírását, ami a normálerıvel együtt a teherbírási vonal egy
pontpárja. Amennyiben a nyomaték-görbület függvény nem monoton növekszik, abban az
esetben ábrázoltam a nyomaték-görbület függvény végpontját is a teherbírási vonal mellett. Ez a
pont a törési összenyomódáshoz (vagyis a keresztmetszet szélsı szálában az összenyomódás
értéke megegyezik a törési összenyomódás értékével) tartozó normálerı-nyomaték pontpár. Ezt a
pontpárt tekinthetjük állandó normálerı mellett a teherbírási vonal „minimumának”. Ennek
elérésekor a fal anyaga nyomásra tönkremegy.
A számítások során két alapvetı állapotot különböztettem meg. Az egyik, amikor a
keresztmetszet egy része húzásra berepedt (ezek az 1. jelő állapotok), a másik, amikor a teljes
keresztmetszet nyomott (ezek a 2. jelő állapotok), a 3.8 ábrán a keresztmetszet szélsı szálában a
feszültséget σ1, az összenyomódást pedig ε1 jelöli. A két állapotot még tovább bontottam az
alapján, hogy a szélsı szálban mekkora a maximális feszültség (σ1) értéke. „A”-val jelöltem azt az
esetet, amikor a 0<σ1<σo, „B”-vel pedig, amikor a σu<σ1<σo. „C” jelöli azt az esetet, amikor a
teljes keresztmetszet nyomott, és a fajlagos alakváltozás nagysága mindenhol meghaladja a
maximális feszültséghez tartozó értéket (ε>εo).
A nyomaték-görbület függvény „megrajzolása” adott normálerıhöz (N) a következık
szerint történt:
1. a görbület (κ) felvételét követıen meghatároztam a feszültségábra hasznos magasságát
( y ),
N = ∫ Any σ (κ , y ) ⋅ dA

→

y = y( N , κ )

2. ezek ismeretében már számítható a nyomaték értéke (M).
M = ∫ Any σ
⋅ y( N ,κ ) ⋅ dA →
(κ , y )

M

A különbözı állapotokhoz tartozó feszültségi és alakváltozási ábrákat és a feszültség
ábrák magasságának ( y ) érvényességi határát a 3.8 ábra foglalja össze.
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σ

σ1

ε

ε1

σo

σ
κ

e<0

berepedt zóna határa

N

σ1

ε

εo

ε1

κ

berepedt zóna határa

e<0

y

a

d

b
y
d

σ1

0 ≤ σ1 ≤ σ o

σ u ≤ σ1 ≤ σ o

y

0 < y1 / A ≤ d

y1 / B ≤ d

ε1 ≤ ε o

Feszültség ábrák

ε1
Esetek

ε o ≤ ε1 ≤ ε u

2/A

2/B

N

σ

σ1

ε

ε1

e<0

κ ε2

ε

σo

N
σ2

σ1
εo

ε1

κ

ε2

σ
ε

εo

ε1

κ

e>0

a

d

0 ≤ σ1 ≤ σ o

y

d ≤ y2/ A ≤ ∞

a

b
y

y

d

d

σ u ≤ σ1 ≤ σ o
d ≤ y2/ B ≤ ∞

ε1 ≤ ε o

σo

σ2
σ1

e<0

y

σ1
ε1

σ

σ2

2/C

N

ε o ≤ ε1 ≤ ε u

b

σ u ≤ σ1 ≤ σ o
d ≤ y2/ C ≤ ∞

ε o ≤ ε1 ≤ ε u

3.8 ábra: Feszültség ábrák a nyomaték görbület függvények meghatározásához

A számítások ellenırzéséhez a szélsı szál összenyomódását használtam fel, amely
sohasem haladhatja meg a törési összenyomódás értékét (ε1<εu).
Az alábbiakban a különbözı állapotokat adom meg, és a hozzájuk tartozó számítási
képleteket.
Az „1.A” állapotban a keresztmetszet egy része nyomott, a másik része berepedt és a
σ1<σo. Ebben az esetben a „ y ”-ra elsıfokú egyenletet kaptam (11-12), ebbıl a görbület felvétele
után számítható az „ y ” és a nyomaték.
Az érvényességi határ:
y≤d
0 ≤ ε1 ≤ ε o

A képletek a következıek:

σ 1 = Eo ⋅ ε 1 = Eo ⋅ y ⋅ κ ≤ σ o
N=

σ1 ⋅ y ⋅ h
2
y=

(9)

2

Eo ⋅ h ⋅ y
⋅κ
2
2⋅ N
Eo ⋅ h ⋅ κ

=
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 y2 ⋅ d y3 
M = Eo ⋅ h ⋅ 
−  ⋅κ
 4
6 


(12)

Az „1.B” állapot esetén szintén csak a keresztmetszet egy része dolgozik, εo<ε1<εu. Az
„ y ”-ra másodfokú egyenletet kaptam. Megvizsgáltam mind a két gyököt, de az egyik mindig
hamis volt, mert y 2 >d.
Az érvényességi határ:

y≤d
ε o ≤ ε1 ≤ ε u
A képletek a következıek:
σ u ≤ σ 1 = σ o − Eo ⋅ (ε1 − ε o ) ⋅ c = σ o ⋅ (1 + c) − Eo ⋅ c ⋅ y ⋅ κ ≤ σ o

ε
2
h 
N = Eo ⋅ ⋅ − c ⋅ κ ⋅ y + (1 + c) ⋅ 2 ⋅ ε o ⋅ y − (1 + c) ⋅ o
2 
κ

2






ε o2 2 ⋅ N 


− (1 + c) ⋅ 2 ⋅ ε o + ((1 + c) ⋅ 2 ⋅ ε o ) + 4 ⋅ c ⋅ κ ⋅ − (1 + c) ⋅ −


E
⋅
h
κ
o


y1 =
− 2 ⋅ c ⋅κ
y 2 = hamis gyök

(13)
(14)

2

(15)

h d a
h 
d 2⋅b 
d a
M = σ o ⋅ a ⋅ h ⋅  −  − (σ o − σ 1 ) ⋅ a ⋅ ⋅  −  − σ o ⋅ b ⋅ ⋅  y − −

2  2 3
2 
2
3 
 2 2

(16/a)

2 d
h 
M = Eo ⋅ ⋅ c ⋅ κ ⋅ y ⋅  −
2 
2

(16/b)

ε 2

y
d ε
 + (1 + c) ⋅  o ⋅  y − − o  + ε o ⋅ (d − y ) 
3
2 3⋅κ 
κ 
 

A „2.A” állapotban a teljes keresztmetszet dolgozik, viszont a szélsı szálban a feszültség
értéke nem éri el a maximumot, tehát a feszültségi ábra az anyagtörvény alakváltozásra fellágyuló
ágához tartozik. A feszültségi ábra felrajzolásakor egy új változót, a döfésponttal ellentétes
oldalon lévı szélsı szál feszültség értékét (σ2) vezettem be. Az „ y ”-ra itt is elsıfokú egyenletet
kaptam.
Az érvényességi határ:
d ≤ y≤∞
ε1 ≤ ε o
A feszültségek a következıek:
σ 1 = Eo ⋅ y ⋅ κ ≤ σ o
(17)

σ 2 = Eo ⋅ ( y − d ) ⋅ κ ≤ σ 1

(18)

h
h
= Eo ⋅ d ⋅ ⋅ 2 ⋅ y − d ⋅ κ
2
2
N
d
y=
+
Eo ⋅ h ⋅ d ⋅ κ 2

N = σ 2 ⋅ d ⋅ h + (σ 1 − σ 2 ) ⋅ d ⋅

(

h d2
d3 ⋅ h
M = (σ 1 − σ 2 ) ⋅ ⋅
= Eo ⋅
⋅κ
2 6
12
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A „2.B” állapotban a teljes keresztmetszet dolgozik, és ε1>εo. Az „ y ” érték
meghatározásakor másodfokú egyenletet kaptam.
Az érvényességi határ:
d ≤ y≤∞
ε o ≤ ε1 ≤ ε u
A képletek a következıek:
σ u ≤ σ 1 = Eo ⋅ (c + 1) ⋅ ε o − c ⋅ y ⋅ κ ≤ σ o
(22)

(

)

0 ≤ σ 2 = Eo ⋅ ( y − d ) ⋅ κ ≤ σ o
h
h
N = σ o ⋅ d ⋅ h − (σ o − σ 1 ) ⋅ a ⋅ − (σ o − σ 2 ) ⋅ (d − a ) ⋅
2
2
2
2

ε
h 
N = Eo ⋅ ⋅ − (c + 1) ⋅ κ ⋅ y + 2 ⋅ (ε o ⋅ (c + 1) + d ⋅ κ ) ⋅ y − o ⋅ (c + 1) − d 2 ⋅ κ 
2 
κ


(23)
(24/a)
(24/b)

 2 ⋅ N ε o2

2
− 2 ⋅ (ε o ⋅ (c + 1) + d ⋅ κ ) + 4 ⋅ (ε o ⋅ (c + 1) + d ⋅ κ ) − 4 ⋅ (c + 1) ⋅ κ ⋅ 
+ ⋅ (c + 1) + d 2 ⋅ κ 
 Eo ⋅ h κ

y1 =
− 2 ⋅ (c + 1) ⋅ κ

 2 ⋅ N ε o2

2
− 2 ⋅ (ε o ⋅ (c + 1) + d ⋅ κ ) − 4 ⋅ (ε o ⋅ (c + 1) + d ⋅ κ ) − 4 ⋅ (c + 1) ⋅ κ ⋅ 
+ ⋅ (c + 1) + d 2 ⋅ κ 
 Eo ⋅ h κ

y2 =
− 2 ⋅ (c + 1) ⋅ κ
(25)
2 d
h 
y
ε 
ε d ε 

M = Eo ⋅ ⋅ − c ⋅ κ ⋅ y ⋅  −  − c ⋅ ε o ⋅ y ⋅  y − d − o  − c ⋅ o ⋅  + o  +
2 
κ
κ  2 3 ⋅ κ 

2 3
 2  y d  d 3 
ε2 d
ε 
+ ε o ⋅ y ⋅ (d − y ) − o ⋅  − y + o  + κ ⋅  y ⋅  −  +  
(26)
κ 2
3 ⋅κ 
 3 2  6  

Az y1 mindig valós gyök. Az y 2 -nek akkor van megoldása, ha a nyomaték-görbület
függvény hurok alakú (3.9/d ábra), azaz az y1 -hez tartozó maximális görbületnél a szélsı szálban
az alakváltozás nem éri el a törési összenyomódás értékét.
A „2.C” állapotban a teljes keresztmetszet nyomott, és ε1>εo. Az „ y ” érték
meghatározásakor elsıfokú egyenletet kaptam.
Az érvényességi határ:
d ≤ y≤∞
ε1 ≤ ε u
A képletek a következıek:
σ u ≤ σ 1 = σ o ⋅ (1 + c) − Eo ⋅ c ⋅ κ ⋅ y ≤ σ o
(27)

σ u ≤ σ 2 = σ o ⋅ (1 + c) − Eo ⋅ c ⋅ κ ⋅ ( y − d ) ≤ σ o

(28)

1


N = Eo ⋅ d ⋅ h ⋅ − c ⋅ κ ⋅ y + ⋅ c ⋅ κ ⋅ d + ε o ⋅ (1 + c)
2



(29)
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d ε o ⋅ (1 + c)
N
−
+
2
c ⋅κ
Eo ⋅ d ⋅ h ⋅ c ⋅ κ

M =−

Eo ⋅ c ⋅ κ ⋅ d 3 ⋅ h
12
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(30)
(31)

A teherbírási vonalat a fajlagos nyomaték (8) és a fajlagos normálerı (7) függvényében
adom meg. Az egyes normálerı szintekhez megrajzolt nyomaték-görbület függvények jellegzetes
tulajdonságokkal rendelkeznek. A számítások során azt tapasztaltam, hogy alacsony fajlagos
normálerı szintnél a teherbírás eléréséhez a keresztmetszet bereped (1/A állapot), és a nyomatékgörbület függvény monoton nı (3.9/a ábra).
Az alakváltozásra fellágyuló ág paramétereinek (k, γ, c) függvényében eltérı értékeknél, de
jellemzıen a N =0,5 fajlagos normálerı szintnél a nyomaték-görbület függvény még mindig
monoton növekvı, és csak a teherbírás kimerülése elıtt reped be (1/B állapot) a keresztmetszet
(3.9/b ábra). Ezen normálerı szint felett, a nagy fajlagos normálerı tartományában, már nem
reped be a keresztmetszet a maximális nyomaték elérésekor, és a nyomaték-görbület függvénynek
esı ága is van (3.9/c ábra).
A maximális normál erı környezetében a nyomaték-görbület függvény hurok alakú
(3.9/d ábra). Ez azt jelenti, hogy adott normálerı mellett a keresztmetszet görbületét növelve a
teherbírás növekszik, majd a maximális nyomaték elérése után a görbület növelése csökkenı
nyomaték mellett lehetséges. Található olyan görbület, ahol a feszültségi ábra szimmetrikussá
válik, így a nyomaték nulla lesz. Ahhoz, hogy a keresztmetszet szélsı szálában az összenyomódás
értéke elérje a törési összenyomódás értékét a keresztmetszet görbületét csökkenteni kell. Tehát a
görbület csökkentésével a feszültségi ábra eredıje átkerül a másik oldalra, így a nyomaték elıjele
is megváltozik. A legnagyobb negatív nyomaték elérése után a nyomaték növekedni fog, majd
nullává válik. Ez azt jelenti, hogy kialakul a központos nyomásnak az az esete, amikor a
keresztmetszeten az összenyomódás mindenütt a törési összenyomódással egyenlı.
A keresztmetszet teherbírási vonalát a nyomaték-görbület függvény alapján rajzoltam meg
úgy, hogy a normálerıt növelve meghatároztam mindig a nyomaték-görbület függvényt az adott
normálerı szinthez és kiszámítottam a nyomaték maximumát, illetve a törési összenyomódáshoz
tartozó nyomaték értéket vagy ha a görbe hurok alakú volt, akkor a negatív nyomaték legnagyobb
értékét (ez lett a nyomatéki minimum). A 3.10 ábrán a folytonos vonal a maximális nyomatékot,
teherbírási vonalat, jelöli, a szaggatott vonal a nyomatéki minimumot adja meg.
A 3.10 ábrán látható teherbírási vonalak esetén a törési összenyomódáshoz (εu) tartozó
feszültség értéke (σu) állandó, a törési összenyomódás értéke pedig változó nagyságú. Az
olvasható le a görbeseregrıl, hogy minél nagyobb a törési összenyomódás (εu) értéke annál
nagyobb a keresztmetszet teherbírása, amennyiben a törési összenyomódáshoz azonos feszültségi
érték tartozik.
Amennyiben a fajlagos normálerı kisebb, mint 0,1, akkor gyakorlatilag nincs különbség a
különbözı anyagmodellekkel számítható teherbírásban.
Ha a törési összenyomódás (εu) tart a végtelenhez, akkor a lineárisan rugalmas
tökéletesen képlékeny anyagmodellhez közelít a teherbírási vonal. Amennyiben a törési
összenyomódáshoz tartozó feszültség (σu) tart a maximális feszültséghez (σo) akkor képlékeny
korlátozott törési összenyomódású anyagmodellhez közelít a teherbírási vonal. Az Falco és
Lucchesi a cikkében1 rámutat arra, hogy korlátozott törési összenyomódású anyagmodellek
teherbírási vonala nem esik egybe a merev-tökéletesen képlékeny anyagmodell teherbírási
vonalával.

1

Falco, Lucchesi (2002)
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b.) N =0,55
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3.9 ábra: Jellegzetes nyomaték görbület függvények a különbözı fajlagos normál erı szintek szerint
(k=1,1453, γ=0,8105, c=1,304, Eo=40 kN/cm2)
a-d.) Jellegzetes nyomaték-görbület függvények
e.) a-d. ábra együtt ábrázolva
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3.10 ábra: Teherbírási vonal γ=állandó=0,8, k=változó (k=1,1; 1,3; 1,5; 1,75; 2,0; 3,0; Eo=40 kN/cm2)
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3.11 ábra: Teherbírási vonal k=állandó=1,3 , γ=változó (γ=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; Eo=40 kN/cm2)

A 3.11 ábrán a keresztmetszetnek olyan teherbírási vonalait ábrázoltam, ahol a törési
összenyomódás (εu)értéke állandó, viszont az alakváltozásra fellágyuló ág meredeksége (σu)
változó.
A görbeseregrıl látható, hogy az alakváltozásra fellágyuló ág meredeksége hatással van a
keresztmetszet teherbírási vonalára. Minél laposabb a fellágyuló ág, annál nagyobb a
keresztmetszet teherbírása.
A törési összenyomódáshoz tartozó feszültség (σu) értéke befolyásolja a teherbírási
vonalon ábrázolt minimum nyomaték értékeit. Minél kisebb a törési összenyomódáshoz tartozó
feszültség (σu) értéke, a minimum nyomaték értéke annál nagyobb lesz. A minimum nyomaték a
2/B feszültségi ábrához tartozik (3.8 ábra). Amennyiben a szélsı szál összenyomódását
változtatom (σ1), vagyis csökken a törési összenyomódáshoz tartozó feszültség (σu) értéke,
változik a normálerı súlypontjának a helye. Minél kisebb a szélsı szálban a feszültség értéke,
annál nagyobb a normálerı távolsága a súlyponttól, ezért a minimum nyomaték értéke is nagyobb
lesz (3.12 ábra).

N1 N2

σo
σ2

σ1

e >0
1

e >0
2

3.12 ábra: Feszültségi ábra és a külpontosság viszonya
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A 3.10 és 3.11 ábrát összehasonlítva megállapítható még, hogy a törési összenyomódás
értéke nagyobb mértékben befolyásolja a teherbírást, mint az alakváltozásra fellágyuló ág
meredekségének megváltoztatása.
Az alakváltozásra fellágyuló anyagú keresztmetszet teherbírási vonalának két korlátja van,
alulról a lineárisan rugalmas, felülrıl a merev tökéletesen képlékeny anyagmodellhez tartozó
teherbírási vonal korlátozza. A felsı korlát pontosítható, mivel a nagysága függ a törési
összenyomódás értékétıl is, hiszen a merev tökéletesen képlékeny és a korlátozott alakváltozási
képességő képlékeny anyagmodell teherbírása között is nagy különbségek lehetnek, és az elıbbi a
tényleges felsı korlát.
A 3.10 ábrán a törési összenyomódás változtatása, elméletileg a végtelenig lehetséges, ami
a tökéletesen képlékeny anyagmodellt adja vissza. A 3.11 ábrán a változtatás lehetısége a
lineárisan rugalmas és a korlátozott alakváltozási képlékeny anyagok között van. Mivel a
tökéletesen képlékeny anyagú és a korlátozott alakváltozási képességő képlékeny anyagok között
is jelentıs eltérés van a teherbírásban, ezért belátható, hogy az alakváltozásra fellágyuló ág
meredeksége kevésbé befolyásolja a teherbírási vonalat, mint a törési összenyomódás értékének
nagysága. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a törési összenyomódás értéke a korlátozott
alakváltozási képességő képlékeny anyagmodelleknél egy határ után már nem növeli meg a
keresztmetszet teherbírását. Errıl lásd még a 3.3.2 pontot is az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodellel kapcsolatban.
A direkt eljárással számított teherbírási vonalat indirekt módszerrel ellenıriztem. Ekkor az
alakváltozásra fellágyuló ágon végighaladva, a közbensı alakváltozás értékekre, mint elıírt
tönkremeneteli módokra (3.13 ábra) határoztam meg egy teherbírás-vonal sereget, amelynek a
burkoló görbéje (3.15 ábra) a direkt numerikus eljárással számított teherbírási vonalat adja vissza.
Esetek
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σ1=σu

σ1=σu

ε1=εu

εo

berepedt zóna határa
a

a

b

b
a

y

y

a

d

y

d-a

d

d

0< y≤d

εo

ε1=εu

εo

ε1=εu

d ≤a≤∞

d ≤ y ≤ k ⋅b

3.13 ábra: Elıírt σ1=σu és ε1=εu–hoz tartozó feszültségi ábrák
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3.14 ábra: Teherbírás-vonal az elıírt tönkremeneteli módhoz (k= 1,3 , γ=0,8, c=0,67), ε1= εu az elıírt
tönkremeneteli mód
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A 3.14 ábrán látható egy az elıírt tönkremeneteli módhoz tartozó teherbírás-vonal. Az
eltérı színek a különbözı tönkremeneteli módhoz tartozó szakaszokat jelöli. Az ábrán is jól
látszik, hogy ezzel a teherbírás vonallal nem jellemezhetı a keresztmetszet teherbírása, mert a
N =0,8 felett a teherbírás kisebb, mint a lineárisan rugalmas és az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodell teherbírása, illetve a teherbírás-vonal nem éri el a fajlagos normálerı maximumát,
azaz 1-et, azaz N <1,0, az önkényesen elıírt tönkremeneteli módhoz.
A 3.15 ábrán megrajzoltam az alakváltozásra fellágyuló ág közbensı pontjaihoz az elıírt
tönkremeneteli módhoz tartozó teherbírás-vonalakat. Az elıírt tönkremeneteli módhoz tartozó
teherbírás-vonalakat a tényleges teherbírási vonal burkolja.
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3.15 ábra: Elıírt tönkremeneteli módhoz tartozó teherbírás-vonalak és keresztmetszet teherbírási
vonalának kapcsolata (k= 1,3; γ=0,8; c=0,67)

3.3.2 A feszültségi ábra hatásos hossza a teherbírási vonal alapján

Számításokat végeztem az alakváltozásra fellágyuló ág és a falazat keresztmetszetének
teherbírási vonala közötti összefüggés vizsgálatára. Azt vizsgáltam, hogy az alakváltozásra
fellágyuló ágon végighaladva mely közbensı ponthoz (mint korlátozott alakváltozáshoz) tartozik
a falazat keresztmetszet teherbírási vonalának nyomatéki maximuma. Azt az eredményt kaptam,
hogy egy határon túl már nem befolyásolja a teherbírási vonalat az alakváltozásra fellágyuló ág
hossza (3.16 ábra). Az alakváltozásra fellágyuló ág hatásos alakváltozásának (εef) neveztem el azt az
alakváltozást, ameddig még van eltérés a teherbírási vonalak között
A lineárisan rugalmas anyagmodellnél a hatásos alakváltozás hossza megegyezik az
anyagmodell hosszával, mert ebben az esetben a teherbírási vonal mindig a maximális
feszültséghez tartozik.
A lineárisan rugalmas tökéletesen képlékeny anyagú teherbírási vonal esetén is
értelmezhetı a hatásos alakváltozás. A hatásos alakváltozás után a lineárisan rugalmas tökéletesen
képlékeny anyagmodell képlékeny ága nem befolyásolja a teherbírást, és a teherbírás megegyezik a
merev képlékeny anyagmodell teherbírásával.
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kísérleti eredmény

σ

Orbánné Csicsely Ágnes

hatásos alakváltozás

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

ε
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

3.16 ábra: A fellágyuló ág hatásos hossza
(a folytonos vonal a hatásos hosszat jelöli, a szaggatott vonal pedig a teherbírást már nem befolyásoló σ-ε
ábra szakaszt), (k=1,1453, γ=0,8105, c=1,304, εo=0,007809)

A kísérletek során mért esı ág átlagos hossza gyakorlatilag „egybeesik” a számítással
meghatározható alakváltozással (3.16 ábra), azaz a kimért esı ág a számított hatásos
alakváltozással azonos.
3.3.3 A keresztmetszet teherbírási vonalának nyomaték szerinti maximuma

A keresztmetszetek teherbírási vonalának nyomatéki maximuma, hasonlóan a lineárisan
rugalmas anyagú és a merev képlékeny anyagokhoz, a keresztmetszet vastagságának negyedében
lévı külpontossághoz tartozik alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esetén is. A maximális
normálerı-nyomaték párhoz két feszültségi állapot tartozik. Nagyon rövid (k<1,1; γ>0,8)
alakváltozásra fellágyuló ág esetén a feszültségi ábra 1/A jelő (ld. 3.8 ábrán) (berepedt a
keresztmetszet, és az ε1<εo), ha alakváltozásra fellágyuló ág hosszabb (k>1,1; γ<0,8), akkor az
1/B jelő (ld. 3.8 ábrán) a feszültségi ábra (berepedt a keresztmetszet, és az εo<ε1<εu).
Annak bizonyítását, hogy a teherbírási vonal nyomatéki maximumához tartozó
külpontosság (d/4) bizonyítását Sipos András2 ötlete alapján végeztem el.
Bizonyítás az 1/A esetben (3.17 ábra):
N
Ms(y)
σ1

N

σ
S
berepedt zóna határa

e
y
d

3.17 ábra: 1/A eset. Jelölések

2

Sipos (2005)
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Ha a feszültségi ábra 1/A esetnek megfelelı (3.17 ábra), akkor a normálerı:
σ ⋅y
N( y) = 1
2
A hajlítónyomaték:
σ ⋅y d y
M S ( y ) = 1 ⋅  − 
2 2 3
Az egyenletekben a σ1<σo paraméter.
A nyomaték maximuma:
dM S ( y ) σ 1 ⋅ d σ 1 ⋅ y
=
−
=0,
4
3
dy
3
mivel σ1≠0, y = d
4
Behelyettesítve ezt a (32) és (33) képletekbe, majd a külpontosságot meghatározva:
σ1 ⋅ y  d y 
⋅ − 
M S ( y)
2  2 3  d d d
e=
=
= − = .
2 4 4
N( y)
σ1 ⋅ y
2
Bizonyítás az 1/B esetben (3.18 ábra):
N

(32)

(33)

(34)
(35)

(36)

Ms(y)
N
σo

σ

σ1

S
berepedt zóna határa

e
f y=a

b=y-a
y
d
3.18 ábra: 1/B eset. Jelölések

Ha a feszültségábra 1/B esetnek megfelelı:
A normálerı:
σ ⋅a σ ⋅ y
N( y) = 1 + o
2
2
A hajlítónyomaték:
M S ( y)

σ ⋅y
d a
d a
= σ1 ⋅  −  ⋅ a + σ o ⋅  −  ⋅ y − o
6
 4 6
 4 6

Az egyenletekben a σ1 és „a” paraméter. σu<σ1<σo; 0<a<d
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Legyen:
a = f ⋅ y, f <1
Ekkor a normálerı (37) és nyomaték (38) képlete:

N ( y ) = (σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅

(39)

y
2

(40)

d y

d f ⋅y

M S ( y ) = σ o ⋅ y ⋅  − ⋅ ( f + 1) + σ 1 ⋅ f ⋅ y ⋅  −
6 
4 6

4
A nyomaték maximuma, ha f=állandó:
dM S ( y )
d  σ ⋅ f 2 σ o ⋅ ( f + 1) 
 ⋅ y = 0 ,
= (σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅ −  1
+
4  3
3
dy


ebbıl

(σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅ d
4
y=
σ 1 ⋅ f 2 σ o ⋅ ( f + 1)
+

(41)

(42)

(43)

3
3
Behelyettesítve a (40) és (41) képletekbe, majd a külpontosságot meghatározva:
(σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅ d  σ ⋅ f 2 σ ⋅ ( f + 1) 
d
4 ⋅ 1

(σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅ −
+ o
2 σ 1 ⋅ f 2 σ o ⋅ ( f + 1)  3
3

+
M S ( y)
d d d
3
3
e=
=
= − = .
d
N( y)
2 4 4
(σ 1 ⋅ f + σ o ) ⋅
4
függetlenül „a” illetve „f” és σu<σ1<σo értékétıl.

(44)

A bizonyítás érvényes lineárisan rugalmas tökéletesen képlékeny és lineárisan rugalmas
képlékeny korlátozott alakváltozási esetekre is, mivel „k” és „γ” változtatásával a fellágyuló
anyagmodell leírja a fenti két anyagtörvényt is.
A 3.19 ábrán a különbözı alakváltozásra fellágyuló-, a lineárisan rugalmas- és tökéletesen
képlékeny anyagmodellő teherbírási vonalakhoz berajzoltam a teherbírás maximumát. Jól látszik,
hogy a maximumok rajta vannak az e=d/4 külpontosságú egyenesen.

M 0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,020,00
-0,04

merev képlékeny

teherbírási vonalak

rugalmas
e=d/4

0,20

0,40

0,60

0,80

N

1,00

3.19 ábra: Teherbírási vonal maximuma e=d/4-hez tartozik.
γ=állandó=0,8, k=változó (k=1,1; 1,3; 1,5; 1,75; 2,0; 3,0)
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Orbánné Csicsely Ágnes

3.3.4 A keresztmetszet „magsáv”-ja
A falazat keresztmetszetének vastagságmenti magsáv mérete alatt azon pontok mértani
helyét értem, amelyeken a keresztmetszet súlyponti „y” tengelye mentén mőködı teher esetén a
semleges tengely érinti a keresztmetszetet. Lineárisan rugalmas anyagmodell esetén a magsáv
vastagságmenti mérete állandó és a keresztmetszet vastagságának (ky=d/6) hatodához tartozik.
Merev képlékeny anyagmodell esetén nincs magsáv.
Vizsgáltam a magsáv vastagsági méret változását alakváltozásra fellágyuló anyagmodell
esetén is. Vizsgálataim szerint ekkor a magsáv mérete nem csak a keresztmetszet vastagságától,
hanem az anyagtörvény jellemzı (k, γ, c) paraméterektıl és a normálerı nagyságától is függ.
Négy eltérı szakaszt lehet megkülönböztetni a normálerı változtatásával.
3.3.4.1 A magsáv szakaszhatárainak bemutatása
Az elsı szakasz: a maximális normálerı feléig ( N =0,5) tart, ebben a szakaszban a magsáv mérete megegyezik a tökéletesen rugalmas anyagú keresztmetszet magsáv méretével, ez a
keresztmetszet magasságának hatodáig tart (ky=d/6). A 3.20/a ábrán ábrázoltam a 0,3-es fajlagos
normálerı szinthez tartozó nyomaték-görbület függvényt és a teherbírási vonalat. A folytonos
vonal azt jelöli, hogy a keresztmetszet repedésmentes, a szaggatott vonal pedig azt jelöli, hogy a
keresztmetszet berepedt állapotban van. Az ábrán látható, hogy a keresztmetszet berepedése már
jóval korábban bekövetkezik, mint a teherbírási vonal elérése, tehát a keresztmetszet
teherbírásának kimerülését már korán repedés jelzi.
A második szakaszban (3.20/b ábra): a magsáv magassági mérete már nem állandó,
fokozatosan csökken a normálerı növekedésével. Ebben a szakaszban egy állandó normálerı
szintet vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a keresztmetszet a teherbírási vonal elérése elıtt bereped,
de a repedésmentes állapothoz tartozó teherbírás közel esik ezeknél a normálerı szinteknél a
teherbíráshoz. A repedés megjelenése gyakorlatilag a teherbírás kimerülését jelenti.
A harmadik szakaszban (3.20/c ábra): állandó normálerı esetén a teherbírási vonal
eléréséig nem reped be a keresztmetszet, csak a leterhelést követıen. Ebben az esetben a
teherbírás kimerülését nem jelzi elıre repedés. A második és harmadik szakaszok határa azon
normálerınél vannak amikor a teherbíráshoz olyan feszültségi ábra tartozik, amikor a semleges
tengely éppen érinti a keresztmetszetet. A második és harmadik szakaszok határa nem állandó
értékő, nagysága függ az alakváltozásra fellágyuló ág paramétereitıl.
A negyedik szakaszban (3.20/d ábra): a terhelés és leterhelés során nem reped be a
keresztmetszet.
A teherbírási vonalakba berajzoltam a repedésmentes állapot teherbírási vonalát. A
függvény N =0,5 határáig lineáris, utána a teherbírási vonal eléréséig harmadfokú függvény. A
teherbírási vonal elérése után szaggatott vonallal jelöltem. Ez a szaggatott vonal a
tehermentesítéskor a repedések záródását határolja. Bebizonyítottam, hogy a harmadik és a
negyedik szakasz határa a lineárisan rugalmas anyagmodellő teherbírási vonalon található (ld.
3.3.4.2 pontot).
A 3. 20 ábra jelölései: 0- a keresztmetszet bereped, 1- a keresztmetszet teherbírása, 2-törési
összenyomódáshoz tartozó nyomaték, 3- a repedés bezáródik.
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M 0,14

Orbánné Csicsely Ágnes

M

1

0,14
1
2

2
0

0

κ

0

N

0

0,003
-0,08

1

-0,08
1. szakasz

3.20/a ábra: A fajlagos normálerı 0,3= N
M

M 0,14

0,14
0 1

1
0

κ

0

N

0

3 0,0014
2

1

3
2

-0,08

-0,08
2. szakasz

3.20/b ábra: A fajlagos normálerı 0,6= N
M

0,14

0,14

M
1

1

0

0

3

κ

0

0

0,0014

N
1

2

2

-0,08

3

-0,08
3. szakasz

3.20/c ábra: A fajlagos normálerı 0,7= N
M

0,14

M

0,14

1

1

κ

0
2

N

0

0,001

1
2

-0,08

-0,08

4. szakasz

3.20/d ábra: A fajlagos normálerı 0,8= N
3.20 ábra: Nyomaték-görbület függvény és a teherbírási vonal kapcsolata (γ=0,2; k=5)
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A 3.21 ábra mutatja a repedésmentes és berepedt zónákat a keresztmetszet terhelése és
leterhelése alatt. A teherbírási vonalnál a fajlagos normálerıt függvényében jól elkülönül a falazat
eltérı viselkedését mutató négy szakasz. A 3.21 ábrán a teherbírási vonalba berajzoltam a
repedésmentes állapot teherbírási vonalát.

3.21 ábra: A repedésmentes teherbírási vonal és a teherbírási vonal kapcsolata
e/d függ:k, γ, c

e/d függ: teherbírási vonaltól

ky=e/d

0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0,5

0,6

0,7

teherbírási vonal eléréséig bereped

0,8

0,9

1

N

nem tud berepedni

3.22 ábra Külpontosság változása

A 3.22 ábrán a külpontosság értékének változását ábrázoltam a normálerı függvényében.
A külpontosság értéke a normálerı növekedésével csökken, majd amikor a repedésmentes
teherbírási vonal eléri a teherbírási vonalat, akkor a tényleges külpontosság értékét a teherbírási
vonal normálerı-nyomaték pontpárja szabja meg.
A magsáv mérete változó, mérete függ a normálerıtıl, valamint az alakváltozásra
fellágyuló ág hosszától (k) és meredekségétıl (γ). Azt a normálerıt tekintem a magsáv határához
tartozónak, amelynél a külpontosság növelése során a teherbírási vonal eléréséig a keresztmetszet
éppen repedésmentes.
3.3.4.2 A magsáv harmadik és negyedik szakaszának határa
A szakaszhatárhoz tartozó feszültségi ábra minden esetben 3.23 ábra szerinti. Keressük a
magsáv kontúron mőködı normálerı maximumát.
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N
Ms
σo

σ
ε

σ1

S

εo

ε1

κ

a

b=d-a
d=y

3.23 ábra: Feszültségi ábra a magsáv szakaszhatárának számításához

A normálerı és a nyomaték állandó „c” (6.) érték mellett:
ε 
h

N (κ ) = σ o ⋅ (1 + c ) ⋅ h ⋅  d − o  − Eo ⋅ ⋅ c ⋅ d 2 ⋅ κ
2 ⋅κ 
2

h ε2
d3 
d ε 
M S (κ ) = Eo ⋅ ⋅  o ⋅ (1 + c ) ⋅  − o  − c ⋅ κ ⋅ 
2 κ
6 
 2 3⋅κ 

(45)
(46)

ahol σ1 paraméter.
A normálerı deriváltja a keresztmetszet elfordulása szerint:
dN
h 1
h
= (1 + c ) ⋅ σ o ⋅ ε o ⋅ ⋅ 2 − Eo ⋅ ⋅ c ⋅ d 2 = 0
dκ
2 κ
2
ε
1+ c
ebbıl κ = o ⋅
.
d
c
A κ értékét behelyettesítve a normálerı (45) és nyomaték (46) képletébe:
N max = σ o ⋅ h ⋅ d ⋅ 1 + c − c ⋅ (1 + c )

(
2

(

)
c ⋅ (1 + c ) )

(47)
(48)

(49)

d
⋅ −c+
(50)
6
Átrendezéssel kifejezve a fajlagos normálerıt (51) és nyomatékot (52), majd a két
összefüggést összeadva a lineárisan rugalmas anyagú keresztmetszet teherbírási vonalának
egyenletét kapjuk (53):
N max
(51)
= 1 + c − c ⋅ (1 + c)
σo ⋅h⋅d
M ( N max )
(52)
= −(c − c ⋅ (1 + c) )
d2
σo ⋅h⋅
6
M ( Nmax )
N max
+
=1
(53)
d2
σo ⋅h⋅d
σo ⋅h⋅
6
M ( Nmax ) = σ o ⋅ h ⋅
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rugalmas

M

Orbánné Csicsely Ágnes

berepedés vonala

teherbírási vonal
Mmax

N

Nmax
3.24 ábra: A maximális normálerı és a lineárisan rugalmas teherbírási vonal kapcsolata

Tehát a harmadik és negyedik szakaszhoz határához tartozó normálerı nyomaték pontpár
rajta van a lineárisan rugalmas anyaghoz tartozó teherbírási vonalon (3.24 ábra).
Ez abban az esetben igaz, amennyiben fennáll az (56) összefüggés.

κ max =

Mivel
Behelyettesítve ezt a (48)-ba

rugalmas

εu

(54)

d

c +1
≤ εu
c
k ⋅ (k − 1)
γ > 2
k −1

εo ⋅

(55)
(56)

berepedés vonala

M

teherbírási vonal

Mmax

ε1=εu

N

Nmax

3.25 ábra: A teherbírási vonal és a magidom sáv kapcsolata γ=0,8 esetén (k=2,0)
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Az (56) feltétel akkor teljesül, ha Nmax értékénél az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodellhez tartozó teherbírási vonal minimuma a lineárisan rugalmas anyagú keresztmetszet
teherbírási vonala alatt található.
Amennyiben Nmax értékénél a teherbírási vonal minimuma nagyobb, mint a lineárisan
rugalmas teherbírási vonal (3.25 ábra), akkor a harmadik és negyedik szakaszhatárához tartozó
normálerı a 3.23 ábrán látható feszültség ábrához számítható, azzal a kiegészítéssel, hogy σ1=σu
és az εu=ε1. A (45-46 és 48) képletbe behelyettesítve normálerı és nyomaték képlete:
d 
γ
(53)
N max = σ o ⋅ h ⋅ ⋅ 1 + γ − 
2 
k
d 2  γ −1 γ + 2 γ 
M S ( Nmax ) = σ o ⋅ h ⋅ ⋅ 
+
− 
(54)
6  2
2⋅k k2 
A fajlagos normálerı és nyomaték a következı:
1+ γ −
N max =

M S ( Nmax ) =

γ
k

γ −1 γ + 2
12

(55)

2

+

12 ⋅ k

−

γ

(56)

6⋅k2

Az (55-56) képletekkel számítható a harmadik és negyedik szakasz határa, tehát ennél
nagyobb fajlagos erınél a keresztmetszet nem reped be.
A 3.26 ábra mutatja be azt, hogy az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell paramétereinek
változtatása hogyan módosítja a magsáv méretét. A színes vonalak az eltérı „γ” értékekhez adják
meg azt, hogy a „k” függvényében, hogyan változik annak a külpontosságnak az értéke, amelynél
kisebb külpontosság érték esetén a keresztmetszet nem reped be. A színes vonalakon feltüntetett
fajlagos normálerıhöz tartozó szintvonalak azt mutatják, hogy annál nagyobb fajlagos
normálerınél esetén a keresztmetszet terheléskor nem reped be. A 3.26 ábrán tehát jól látható,
hogy a mag sáv szélessége függ az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell alakváltozásra fellágyuló
ágának paramétereitıl (k, γ), illetve a fajlagos normálerı szintjétıl.

e/d

rugalmas
γ=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1

N=0,55

1/6

N=0,6

N=0,65

2/15
N=0,7

1/10

N=0,8

1/15
1/30
0

k
1

2

3

4

5

képlékeny
3.26 ábra: A magidom méretének változása a külpontosság és az alakváltozásra fellágyuló anyagú
keresztmetszet törési összenyomódásának függvényében (γ=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1)
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3.3.5 Az alakváltozásra fellágyuló és a merev tökéletes képlékeny anyagú keresztmetszet
teherbírási vonalának kapcsolata
Megvizsgáltam azt, hogy milyen kapcsolat van az alakváltozásra fellágyuló anyagú
keresztmetszet teherbírási vonala és a tökéletesen képlékeny anyagú keresztmetszet teherbírási
vonala között. Azt tapasztaltam, hogy 0,1333<e/d<0,3333 külpontosság értékek között adott
értékő külpontosság esetén az alakváltozásra fellágyuló teherbírási vonal és a tökéletesen
képlékeny teherbírási vonal normálerı vagy nyomaték értékeinek hányadosa állandó, és értéke a
„c” paraméter függvényében megadható (3.27 ábra). Az átszámítási szorzót e/d<0,1333
külpontosságnál „δc” és 1,0 között, 0,5>e/d>0,3333 külpontosság esetén „δc” és 0,75 között
interpolálni kell.
merev képlékeny

∆c

δc 1

1
δc

0,75

0,9
0,8

e/d

0
0

0,7
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

rugalmas határ

2

c

0,13

0,33

0,5

b.)

a.)

3.27 ábra: A merev-tökéletesen képlékeny és az alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel számítható
teherbírás aránya, ha 0,1333<e/d<0,3333

c
δc

2,0
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0,9156 0,8853 0,8519 0,8326 0,8197 0,8115 0,8033 0,7976 0,7933 0,7898 0,7863
3.2 táblázat: A „δc” szorzó értékei a „c” paraméter függvényében

3.3.5.1 Számpélda 1.
Számítsuk ki az e/d=0,2 külpontossághoz a c=0,4 (k=1,5; γ=0,8; ld. 3.9 ábra) paraméterő
alakváltozásra fellágyuló anyagú keresztmetszet teherbírását!
Alapadatok:
σo=0,1 kN/cm2
d=30 cm
h=100 cm
c=0,4
Számítás:
e=0,2*30=6 cm
δc=0,4=0,8519
Teherbírás képlékeny alapon:
N max,képl = σ o ⋅ 2 ⋅ ( d / 2 − e) ⋅ h = 0,1 ⋅ 2 ⋅ (15 − 6) ⋅100 = 180kN
Teherbírás alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esetén:
A szorzó segítségével:
N max = δ c = 0, 4 ⋅ N max, képl = 0,8519 ⋅ 180 = 153,34kN
A teherbírás a teherbírási vonalból (3.9 ábra):
N max, pontos = N c=0, 4 ⋅ σ o ⋅ d ⋅ h = 0,5111 ⋅ 0,1 ⋅ 30 ⋅100 = 153,33kN
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3.3.5.2 Számpélda 2. e/d<0,1333 és 0,5>e/d>0,3333 külpontosság esetén
Adatokat lásd 3.3.5.1-ben
e/d
Nmax,képl
δc
Nmax
Nmax,pontos

0,45
18 kN
0,7806
14,05 kN
14,11 kN

0,05
270 kN
0,889
240,03 kN
244,89 kN

3.3 táblázat: Számpélda e/d<0,1333 és 0,5>e/d>0,3333 külpontosság esetén
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3.4
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A VÁLYOGFAL TEHERBÍRÁS VIZSGÁLATA

A vályogfal keresztmetszetének vizsgálata után, ebben a fejezetben magának a falnak a
teherbírás vizsgálatát mutatom be, külpontos nyomás esetén.
Elıször a számítás algoritmusát ismertetem.
Vizsgálom, hogy a teher külpontossága hogyan befolyásolja a fal teherbírását.
Megállapítom, hogy a külpontosság változtatása növelheti a fal teherbírását. Vizsgálom az
alakváltozásra fellágyuló anyagmodell fellágyuló ágának hatását is a teherbírásra. Megállapítom,
hogy az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell a szilárdsági tönkremenetelhez tartozó
karcsúságoknál növeli meg a falak teherbírását a lineárisan rugalmas anyagú falakhoz viszonyítva.
A fal teherbírás vizsgálatát elvégezem egyenes és görbe kezdeti faltengellyel is. A kapott
eredményeket összehasonlítom a szakirodalomban található lineárisan rugalmas és tökéletesen
képlékeny anyagmodellbıl számítható értékekkel. Áttekintem a szabványok teherbírás számítási
módszereit, és javaslatot teszek a vályogfalak esetén alkalmazható eljárásra.
3.4.1 A teherbírás számításának módja
A számításokat két végén csuklós megtámasztású falon végeztem el, amely külpontos
normálerıvel van terhelve (3.28/a ábra). A fal tengelye egyenes, vagy görbe lehet az elmozdulások
kicsik, és a másodrendő elméletet használtam.
A fal teherbírása az a legnagyobb normálerı,
1.) amelynél a falazat valamely keresztmetszetén az igénybevételek elérik a vizsgált
keresztmetszet teherbírását, ez a szilárdsági tönkremenetel.
2.) amelynél a normálerı elmozdulás diagramnak maximuma van, ebben az esetben a
teherbírás elérése nem jelenti feltétlenül az anyag tönkremenetelét, ez a
stabilitásvesztés.
Mechanikai modell:
A fal tengelye, építési hiba miatt, lehet görbe. A kezdeti görbeséget fél szinusz hullám
alakúnak feltételeztem. A kezdeti görbeség miatti egyenestıl való eltérés vg,max.
Az egyensúlyi egyenletek az elvágott tartórészre (3.29 ábra):
(57)
M ( x ) = M a + N a ⋅ v( x ) − Ta ⋅ ( x − u( x ) )

N ( x ) = N a ⋅ cos φ( x ) + Ta ⋅ sin φ( x )

(58)

T( x ) = N a ⋅ sin φ( x ) − Ta ⋅ cos φ( x )
Reakcióerık a 3.25/a. ábra alapján:
N a = adott

(59)

Nb = N a
Tb = Ta
M + Mb
Ta = a
L − ub
M a = N a ⋅ ea
M b = − N b ⋅ eb
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φ ( x ) = φ( x ) + φ g ( x )

(65)

- a görbület
κ ( x) = κ ( x) + κ g ( x)
(66)
A fizikai egyenleteket a nyomaték-görbület függvények jelentik az adott normál erıhöz,
számítási módját lásd a 3.4.1 pontban:
M = M (κ ( x ) )
A peremfeltételek:
v( o ) = 0 , M ( o ) = M a , u(o ) = 0 ,

v( L ) = 0 , M ( L ) = M b , N ( L ) = N b .
A számítást differencia módszerrel végeztem. A falat a tengelye mentén „n” egyenlı ∆x
hosszúságú részekre osztottam fel, és az osztáspontokban határoztam meg az eltolódást,
görbületet és igénybevételeket.
Az elmozdulások az osztáspontokban:
Egyenes faltengellyel:
vo = 0
(67/a)
1
v1 = ∆x ⋅ φ( o ) − ⋅ ∆x 2 ⋅ κ o
(67/b)
2
(67/c)
v2 = 2 ⋅ v1 − ∆x 2 ⋅ κ1
2
vi = −vi−2 + 2 ⋅ vi−1 − ∆x ⋅ κ i−1
(67/d)
Kezdeti görbeséggel:
vo = 0
(68/a)
2

1
π 
π

v1 = ∆x ⋅ φ( o ) − ∆x 2 ⋅  κ o + vg ,max ⋅   ⋅ sin  ⋅ ∆x  

2
L
L
 


(68/b)

2

π

π 

v2 = 2 ⋅ v1 − ∆x ⋅ κ o + vg ,max ⋅   ⋅ sin  ⋅ ∆x  

L
 
L

2

π

π 
2 
vi = −vi−2 + 2 ⋅ vi −1 − ∆x ⋅ κ i −1 + vg ,max ⋅   ⋅ sin  (∆x ⋅ (i − 1)) 

L
 
L

2

a/1.)

(68/c)

(68./d)

a/2.)
Nb

x

B

B

l

eb

φ(o)

v
v
v

∆x
∆x

ea

A
Na

x-1

A
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b/2.)

Nb

x

B

B

eb

l

l
vg,max= 300

φ(o)

x
x

ea

A

vi+1
vi
vi-1

A

Na

v

3.28 ábra: A fal mechanikai modellje
a.) egyenes faltengellyel b.) kezdeti görbeséggel
x

v(x)=v(x)+vg(x)
M(x)
T(x)
N(x)
x

u(x)

φ(x)

A
Ta

Na

v,y

Ma
3.29 ábra: A fal egy részének egyensúlya
A Python program folyamatábrája a 3.30 ábrán látható.
Lépések:
1. adott normálerıhöz φo megkeresése úgy, hogy vb=0 legyen. Ha a fal teher elmozdulás
diagramja esıággal bír, akkor adott normálerıhöz két φo is tartozik.
2. A maximális normálerı számításának menete: a normálerı értékét megadott
teherlépcsıvel folyamatosan növeli addig, amíg van megoldás. Ha nincs megoldás az
adott normálerı esetén, akkor a teherlépcsıt fokozatosan csökkenti a normálerı
maximumának meghatározása érdekében.
3. a fal alján a felvett kezdeti végérintık mellett kiszámítja a fal felsı támaszának
vízszintes irányú elmozdulását.
Jelmagyarázat a 3.30 ábrához:
∆x
- az „n” részre felosztott fal hossza
α
- teherlépcsıt módosító tényezı
∆N
- teherlépcsı
Mk,max - adott normálerı értékhez a maximális nyomaték a nyomatékgörbület függvénybıl
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- adott normálerı és görbület értékhez a nyomaték értéke a
nyomaték-görbület függvénybıl

a.)
Az anyagmodell adatai:
-c, σo, εo
A fal adatai:
-d, ∆x, n, λ, αmin
Nj=0
Nj=Nj+∆N
Nj=Nrégi

1

φo=0; φmax=1; αl=1

Nj=Nrégi+αl ∆N
igen

φo,i=φo,i+∆φ

αl>αmin

vb,i, Mk, max
αl=αl/2

j=j+1

Mk, max>Mmax=M(N,κ)

i=i+1

igen

nem
φo,i, vb,i

igen

φi<φmax

nem
vb,i=vb,i(φo,i)>0

igen

nem

vb,i=vb,i (φo,i)=0
φo , φo
1

2

(Nj; φo ) (Nj; φo )
1

2
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c.)
1

2

Nj, φo, i

Nj, Mk

∆x

M-κ függvény a
feszültségábrák alapján
Mmax=M(N,κ)

k=0
Ma,o=Ma,o (Na)
Mb,o=Mb,o (Nb)
Ta,o=Ta,o (Ma,o,Mb,o)

Mk,κ=Mmax-Mk

Mk,κ=Mk,κ(κ)=0
k=k+1
2

igen

vk
uk
κk
Mk
Nk
Tk

Mk,max, κk
Vége

k<n
nem
vb,i=vb,n
Vége

3.30 ábra: A Python program folyamatábrája
a.) fıprogram, b.) 1. jelő alprogram, c.) 2. jelő alprogram

3.4.2 A vályogfal teherbírása egyenes faltengely esetén
3.4.2.1 A fal teherbírása azonos végkülpontosság esetén
Elıször annak az esetnek a vizsgálatát mutatom be, amikor a fal két végén a külpontosság
értéke ugyanakkora és ugyanazon az oldalán van a faltengelynek (3.37/a ábra). A numerikus
vizsgálat eredményeket a 3.31-3.33 ábrán mutatom be.
A 3.31-3.33 ábrán az eltérı karcsúságú falak esetén a fajlagos normálerı-fajlagos
elmozdulás ábrát rajzoltam meg. A két ábra között az a különbség, hogy a 3.31 ábrán a fal alján
eo/d=1/30, a 3.32 ábrán pedig eo/d=0,3 a kezdeti külpontosság értéke. A 3.31 ábrán, a kis
karcsúságú (λ<9) falaknál a fajlagos normálerı és fajlagos elmozdulás függvény monoton nı, a
teherbírást a keresztmetszet teherbírása határozza meg. Stabilitási tönkremenetel (λ>9) esetén a
fajlagos normálerı és fajlagos elmozdulás függvénynek maximuma van. Ebben az esetben ez
jelenti a fal teherbírását. A 3.32 ábrán jól látszik, hogy a stabilitási tönkremenetel kisebb (λ<6)
karcsúságú falaknál következik be a nagyobb kezdeti külpontosság esetén.
Ebbıl az következik, hogy nemcsak a fal karcsúsága, hanem a kezdeti külpontosság értéke
is befolyásolja a fal tönkremeneteli típusát. Vastag vonallal emeltem ki a λ=1,
λ=5, λ=10, λ=15, λ=20, λ=25, λ=30 karcsúsághoz tartozó eseteket. A színek minden ábrán
ezekhez a karcsúságokhoz vannak rendelve.
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szilárdsági tönkremenetel

teherbírás

0,8
stabilitásvesztés

0,6
0,4
0,2
0
0

0,1

0,2

0,3

λ=10, 15, 20, 25

0,4
0,5
v =[(ea+vmax)/d]

3.31 ábra: Fajlagos normálerı és fajlagos elmozdulás függvény (ea=1/30 eo/d= állandó, k=1,1453,
γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

N 0,35

szilárdsági tönkremenetel

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

λ=1, 5, 10
stabilitásvesztés

teherbírás

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

v=[(ea+vmax)/d]
3.32 ábra: Fajlagos normálerı és fajlagos elmozdulás függvény (ea=0,3 eo/d= állandó, k=1,1453, γ=0,8105,
Eo=40 kN/cm2)

A 3.33 ábrán az eltérı fal karcsúságok (λ) függvényében a keresztmetszet teherbírási
vonalába rajzoltam be a fajlagos nyomaték és normálerı függvényében.
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M
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merev képlékeny

0,14
0,12
0,1

lineárisan rugalmas
λ=20, 15, 10

0,08
0,06

ea/d=1/30

0,04
0,02

N

0
-0,02 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3.33 ábra: A falelem és a fal teherbírásának kapcsolata állandó külpontosság mellett (ea/d= 0,03333=
állandó, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

Kis karcsúságok (λ<7) esetén a fal teherbírását a keresztmetszet teherbírása határozza
meg, ebben az esetben a fal teherbírását megadó nyomaték normálerı párok a keresztmetszet
teherbírási vonalára esnek. Itt szilárdsági tönkremenetel következik be. Közepes (7<λ<20) és
nagy karcsúságok (20<λ<30) esetén a fal teherbírását jelentı nyomaték normálerı párok nem
esnek a keresztmetszet teherbírási vonalára.
Közepes karcsúságok esetén a maximális normálerı elérése után, csökkenı teher mellett,
a fal kihajlása növekszik. A maximális normálerı elérésekor a közbensı keresztmetszetek
teherbírása nem merül ki, ebben az esetben stabilitási tönkremenetel következik be. Közepes
karcsúságú fal esetén a terhet addig lehet csökkenteni a kigörbülés növelése mellett, amíg a fal
valamely közbensı keresztmetszetének teherbírása nem merül ki. Ezeknek a görbéknek a lefutása
olyan, hogy a maximális normálerı elérése után visszahajlanak, és a görbe vége ráesik a falazat
teherbírási vonalára.
A nagy karcsúságok esetén is a legnagyobb normálerı elérése után a fal kihajlása még
növelhetı csökkenı teher mellett. Itt a csökkenı normálerı függvényében a görbe a falelem
teherbírási vonalához közelítve fut le a nullához. Ebben az esetben is a fal stabilitásvesztésre
megy tönkre.
A fal viselkedédének ez a három típusa minden esetben, azaz minden külpontosság
értéknél megtalálható, azzal a különbséggel, hogy a karcsúsági határok változnak a külpontosság
értékének és a vizsgált anyagmodellnek (k, γ) megfelelıen.
3.4.2.1.1 Az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell paramétereinek hatása a fal
teherbírására

A keresztmetszet teherbírási vonalához hasonlóan itt is vizsgáltam azt, hogy az
anyagmodell alakváltozásra fellágyuló ága milyen hatással van a fal teherbírására. Azt tapasztaltam,
hogy a alakváltozásra fellágyuló ág, ugyanúgy mint a teherbírási vonalnál látható volt
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(3.4.1 fejezet) nagyon befolyásolják a fal teherbírását, kis karcsúság (λ<7) esetén, amíg szilárdsági
tönkremenetel következik be. Mivel a fal teherbírás számításának a nyomaték-görbület függvény
az alapja, ezért ha szilárdsági tönkremenetel van ugyanazok az összefüggések igazak itt is, mint a
teherbírási vonalra. Azaz, ha rögzítem a törési összenyomódás értékét, és csak az alakváltozásra
fellágyuló ág meredekségét változtatom (3.34 ábra), akkor kisebb mértékben nı a falazat
teherbírása, mintha a törési összenyomódáshoz tartozó feszültség értékét rögzítem és a törési
összenyomódás értékét növelem (3.35 ábra). Stabilitásvesztés esetén a fal teherbírása,
alakváltozásra fellágyuló anyagmodell esetén is, azonos a lineárisan rugalmas anyagú fal
teherbírásával.
N

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

szilárdsági tönkremenetel

stabilitásvesztés

N 0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0

5

10

15

20

25

30

0

λ (l/d)

γ=0,8; 0,6; 0,4; 0,2

2

4

6

8

10

λ (l/d)

γ=0,8; 0,6; 0,4; 0,2

3.34 ábra: A fal teherbírása a karcsúság függvényében d/6-os külpontosság esetén, ha k=állandó=3;
γ=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; Eo=40 kN/cm2

N

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

N 0,7
szilárdsági tönkremenetel

stabilitásvesztés

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0

2

4

6

8

10

λ (l/d)
0

5

10

k=3; 2; 1,75; 1,5; 1,3; 1,1

15

20

25

30

k=3; 2; 1,75; 1,5; 1,3; 1,1

λ (l/d)

3.35 ábra: A fal teherbírása a karcsúság függvényében d/6-os külpontosság esetén, ha γ=állandó=0,8;
k=1,1; 1,3; 1,5; 1,75; 2; 3; Eo=40 kN/cm2

A szakirodalmat áttekintve össze tudtam hasonlítani az eltérı anyagmodellő és kezdeti
ea=d/6-os külpontosságú falak teherbírását. A 3.36 ábrán együtt ábrázoltam a lineárisan rugalmas1,
a rugalmas-képlékeny2,3 anyagmodellek esetén a fal teherbírását a karcsúság függvényében.

1

Yokel (1971)
Kırössi (1977)
3 Bölcskei-Dulácska (1974)
2
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stabilitásvesztés

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

λ (d/l)
3.36 ábra: A különbözı anyagú falak teherbírása ea=d/6-os külpontosság esetén (Eo=40 kN/cm2)
(Jelmagyarázat:
k=1,1; γ=0,2;
k=3,0; γ=0,8;
lineárisan rugalmas
(Yokel, 1971),
rugalmas-képlékeny (Kırössi, 1977))

A 3.36 ábrán a lineárisan rugalmas- és a rugalmas-képlékeny anyagú fal teherbírását
ábrázoltam az alakváltozásra fellágyuló anyagú fallal együtt az általam vizsgált paraméterekkel. Jól
látható, hogy nagyságrendi különbség van az eltérı anyagmodellő fal teherbírása között a
szilárdsági tönkremenetelhez tartozó karcsúságok tartományában. Ez azt jelenti, hogy λ<10
karcsúságú falak esetén a teherbírás meghatározásánál nagy szerepe van az anyagmodell
megválasztásának, hiszen itt az eltérı anyagmodellekkel számítható fal teherbírások között akár
20-30%-os eltérés is tapasztalható a biztonság javára illetve kárára is.
λ>10 karcsúságú falaknál, stabilitásvesztés esetén viszont az anyagmodell típusa már nem
befolyásolja jelentısen a fal teherbírását.
λ<10 karcsúság esetén a lineárisan rugalmas anyagmodell alkalmazás a teherbírás
meghatározásánál a biztonság javára, a rugalmas-képlékeny anyagmodell pedig a biztonság kárára
közelít. A gyakorlatban a vályog- és földfalak karcsúsága általában 5<λ<10 közé esik, ezért itt a
pontos teherbírás meghatározásánál gondosan kell eljárni az anyagmodell felvételével.
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3.4.2.2. A vályog fal teherbírásának vizsgálata eltérı végkülpontosság esetén
Az elızıekben az azonos oldalon lévı azonos nagyságú külpontos erıvel terhelt fal
(3.35/a. ábra) vizsgálatát ismertettem. Itt eltérı kezdeti végkülpontosság értékek mellett
ismertetem a vizsgálataim eredményét (3.35/b-e. ábra).
a.)

b.)

c.)

d.)

3.37 ábra: Vályogfalak kialakítási lehetıségei

A 3.37/a-d. ábrák a vályogfalak eltérı csomóponti kialakításait mutatják be.
A 3.37/a. ábra azt az esetet ábrázolja, amikor a vályogfal külsı oldali hıszigeteléssel
készül, a lábazat és a felmenı fal egy síkban helyezkedik el, és a tetıtér beépítése miatt térdfal
készül.
A 3.37/b. ábra esetében a felmenı fal és a lábazat szintén egy síkban van, nem készül
térdfal, és a fa födém egy sárgerendára fekszik fel, amely a falazat tengelyétıl a belsı tér felé van
elhúzva, az épület merevítetlen.
A 3.37/c. ábra ugyanezt az esetet mutatja be azzal a különbséggel, hogy az épület
merevített.
A 3.37/d. ábra azt az esetet mutatja be, amikor az épület alápincézett, a falsík itt is
egybeesik, a sárgerenda a fal külsı síkja felé van eltolva.
Az alábbi esetekben vizsgáltam, hogy a fal két végpontján lévı erık egymáshoz képest
való elmozdítása milyen hatással van a teherbírásra.
- A fal tetején lévı erı külpontossága azonos oldalon van az fal aljánál ható erıével, csak
a külpontosság értéke nem azonos (3.38/b. ábra).
- A fal tetején központosan hat az erı (3.38/c. ábra).
- A fal tetején az erı ellentétes oldalon hat, mint a fal aljánál ható erı, és a külpontosság
értéke nem azonos (3.38/d. ábra).
- A fal tetején a külpontosság nagysága megegyezik a fal alján található erıével, csak a
iránya ellentétes azzal (3.38/e. ábra).
A vizsgálatokat két csoportra lehet osztani, az elsı csoportba azok a vizsgálatok tartoznak,
amikor
a
kísérletbıl
kapott
feszültség-összenyomódás
diagramhoz
különbözı
végkülpontosságokkal (0,05 d - 0,4 d között növekszik 0,05 d lépcsıben) végeztem el a
számításokat. Itt az eltérı, növekvı külpontosságú erık hatását tudtam megfigyelni (k=1,1453,
γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2).
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A második csoportba azok a számítások tartoznak, amikor három eltérı külpontosság
esetén (0,033 d; 0,166 d és 0,2 d); az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell paramétereit (k, γ)
változtattam. Ekkor Eo=40 kN/cm2=állandó.
Nb

ebo

eao

eao

eao

Na

Na

Na

b.) eb,o=0,5 ea,o

c.) eb,o=0

ebo

l

l

l

l

a.) eb,o=ea,o

Nb

ebo

ebo

eao
Na

Nb

Nb

l

Nb

d.) eb,o=-0,5 ea,o
3.38 ábra: A vizsgált esetek bemutatása

eao
Na

e.) eb,o=-ea,o

A 3.39-3.43 ábrákon az a.) jelő diagramok az eltérı végkülpontosságú fajlagos nyomaték
fajlagos-normálerı diagramba rajzolt különbözı karcsúságú falak teherbírását mutatom be.
A szilárdsági tönkremenetelhez tartozó karcsúságoknál a diagramok vége a teherbírási
vonalon van.
Stabilitásvesztés esetén a diagramok a maximális fajlagos normálerı elérése után, az adott
fajlagos normálerıt tekintve mindig nagyobb fajlagos nyomaték tartozik.
A b.) jelő diagramok ugyanazoknak az eseteknek a fajlagos erı és kezdeti, a fal alján az
egyensúlyi alakhoz számított szögelfordulás (φo, lásd 3.28 ábra) függvényét ábrázolja. Szilárdsági
tönkremenetelhez tartozó karcsúság esetén a diagram monoton nı. A fal teherbírását a függvény
vége jelenti. Stabilitási tönkremenetel esetén a diagram visszahajlik, a teherbírást a függvény
maximuma jelenti.
A bemutatott példában a fal alján a normálerı külpontossága d/6, a fal tetején ható
normálerı külpontossága változik a 3.38 ábrán bemutatott módokon. A 3.39-3.43 és a 3.49-3.53
ábrákon az eltérı karcsúságokhoz (λ=l/d) tartozó függvényeket eltérı színekkel jelöltem. A
karcsúságok 15-ig egyesével, 15-ös karcsúság felett 2,5-lel nınek egészen a 30-as karcsúságig.
Vastag vonallal emeltem ki a λ=1, λ=5, λ=10, λ=15, λ=20, λ=25, λ=30 eseteket. A színek
minden ábrán ezekhez a karcsúságokhoz vannak rendelve.
A 3.38/e. esetnél a nagy karcsússágok λ>14 tartományában az Euler-féle központos
nyomáshoz tartozó teherbírás elérése után elágazása van a teher-elfordulás görbének. A stabil
ághoz tartozó teherbírás egybeesik a fél hullám kihajlási alakú fal Euler-féle kritikus terhével.
Ezeket a diagramokat a 3.43/b. ábrán folytonos vonallal jelöltem. Az instabil ág közelít, de nem éri
el a teljes hullám kihajlási alakú fal Euler-féle kritikus terhét. Ezeket a görbéket 3.43/b. ábrán
szaggatott vonallal jelöltem. A 3.43/a. ábrán a teherbírási vonalba csak a stabil ághoz tartozó
diagramokat rajzoltam be.
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lineárisan rugalmas

merev képlékeny

M 0,14
0,12
0,1
λ=10
0,08
0,06
λ=15
0,04
0,02
λ=20
0
-0,02 0
0,2
-0,04

λ=5

ea=5 cm

teherbírási vonal

N
0,4

0,6

0,8

1

3.39/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti a.) eset (eao= ebo=d/6), k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

3.39/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti a.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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merev képlékeny

lineárisan rugalmas

M 0,14

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

ea=5 cm

teherbírási vonal

N

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3.40/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti b.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=0,5 x eao, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40
kN/cm2)

stabilitásvesztés

szilárdsági tönremenetel

N 0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

teherbírás

0

0,02

0,04

0,06

0,08

φo (rad)
3.40/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti b.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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merev képlékeny

lineárisan rugalmas

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

Orbánné Csicsely Ágnes

ea=5 cm

teherbírási vonal

N
0,2

0,4

0,6

0,8

1

3.41/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti c.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=0, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

szilárdsági tönremenetel

N 0,6

stabilitásvesztés

0,5
0,4

teherbírás

0,3
0,2
0,1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

φo (rad)
3.41/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti c.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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merev képlékeny

lineárisan rugalmas

M

0,14
0,12
0,1

ea=5 cm

0,08
0,06
0,04

teherbírási vonal

0,02
0
-0,02 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

N

-0,04
3.42/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti d.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=-0,5 x eao, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40
kN/cm2)

stabilitásvesztés

szilárdsági tönremenetel

N

0,6
0,5
0,4
teherbírás

0,3
0,2
0,1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

φο (rad)
3.42/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti d.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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merev képlékeny

lineárisan rugalmas

M

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

Orbánné Csicsely Ágnes

ea=5 cm

teherbírási vonal

0,2

0,4

0,6

0,8

1

N

3.43/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti e.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=- eao, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
stabilitásvesztés

szilárdsági tönremenetel

N

0,6
0,5
0,4

teherbírás
0,3
0,2
0,1
0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

φo (rad)

3.43/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti e.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

A numerikus vizsgálatok szerint a fal tetején ható erı külpontosságának megváltoztatása
minden karcsúság esetén növelheti a falak teherbírását az azonos külpontosságú falhoz képest.
Hasonlóan a már korábban bemutatott esethez (l. 3.32 ábra) itt is megtalálható a szilárdsági és
stabilitásvesztési tönkremeneteli mód.
Az eltérı külpontosságú fal esetében a szilárdsági tönkremeneteltnek két alapesete van
aszerint, hogy a keresztmetszet hol megy tönkre: úgymint a fal tetején vagy alján vagy a fal
közbensı keresztmetszetében. Kis karcsúságok (λ<7) esetén szilárdsági tönkremenetel
tapasztalható bármilyen külpontosság arányú esetben. Ha a fal tetején lévı normálerı
külpontossága nem azonos a fal alján találhatóéval, akkor ezekben az esetekben a nagyobb
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külpontosságú falvégi keresztmetszet teherbírása határozza meg a fal teherbírását. Minél nagyobb
a külpontosság különbség, annál nagyobb karcsúságságig tart ez a viselkedés (például 3.42 ábra, itt
λ<10). Amikor a fal teherbírását ábrázolom a karcsúság függvényében, akkor ezt a jelenséget
vízszintes „plató” jelzi.
A 3.44 ábrán a fal teherbírását ábrázoltam a karcsúság függvényében úgy, hogy
változtattam a felsı falvégen ható normálerı külpontosságát. Az ábrán megadtam még a fal
karcsúságához tartozó fél illetve teljes szinusz hullámhoz tartozó Euler féle kritikus erıt is. Az
ábrán jól látható a plató, illetve az eltérı külpontosság arányokhoz tartozó eltérı teherbírás.

3.44 ábra: A falazat teherbírás eltérı ea=d/6-os külpontosság esetén (k=1,1453, γ=0,8105,
Eo=40 kN/cm2)

Abban az esetben, amikor az erık külpontossága megegyezik 3.43 ábra, csak az iránya
ellentétes egy érdekes jelenség figyelhetı meg. A λ<14 karcsúság eléréséig a fal teherbírását a
falvégek keresztmetszetének teherbírása határozza meg. A λ>14 karcsúságnál a teherbírása eléri
a fél szinusz hullámhoz tartozó Euler-féle kritikus erıt. Itt a teherbírás függvényben elágazás
található. A stabil ág egybeesik a fél szinusz hullámhoz tartozó Euler-féle kritikus erıvel, az
instabil ághoz a teherbírás ennél nagyobb, közelít, de nem éri el a teljes szinusz hullámhoz tartozó
Euler-féle kritikus erıt (3.45 ábra).
N

N
Nkr2

Nkr2
elágazás

instabil ág

elágazás

stabil ág

Nkr1

instabil ág

stabil ág
φa = φb

φa= -φb

3.45 ábra: Stabilitásvesztés elágazással az azonos nagyságú, de ellentétes irányú külpontosság esetén

- 84 -

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata
3. A vályogfalak teherbírásának elméleti vizsgálata

Orbánné Csicsely Ágnes

A 3.46-48 ábrán az alakváltozásra fellágyuló anyagú fal teherbírását hasonlítottam össze a
szakirodalomban található a lineárisan rugalmas anyagú fal teherbírásával1 eltérı falvégi
külpontosság esetén. A 3.43 ábrán az azonos irányú és nagyságú a külpontosság (3.38/a. ábra).
A 3.47 ábrán a fal tetején központosan ható erınél (3.38/c. ábra), a 3.45 ábrán az ellentétes
irányú és azonos nagyságú külpontosság (3.38/e. ábra) esetét ábrázoltam. Két külpontosságot
vettem figyelembe (eao=0,167 d és eao=0,25 d). A 3.48 ábrán a lineárisan rugalmas anyagú esetben
a külpontosság aránya nem pontosan eao=-1*ebo, hanem eao=-0,99*ebo. A vékony vonal a
lineárisan rugalmas anyagú, a vastag vonal az alakváltozásra fellágyuló anyagú fal teherbírását
mutatja a karcsúság függvényében. Az ábrán itt is jól látható, hogy a teherbírás különbség csak a
szilárdsági tönkremenetel tartományában van, stabilitási tönkremenetelhez tartozó karcsúságoknál
a két anyagmodellhez tartozó teherbírás megegyezik.

3.46 ábra: Lineárisan rugalmas és alakváltozásra fellágyuló anyagú (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
fal teherbírása eao=0,167 d és eao=0,25 d esetén, azonos nagyságú és irányú külpontos erınél

3.47 ábra: Lineárisan rugalmas és alakváltozásra fellágyuló anyagú (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
fal teherbírása eao=0,167 d és eao=0,25 d esetén, a fal tetején központos erıvel

1

Sahlin (1971)
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3.48 ábra: Lineárisan rugalmas és alakváltozásra fellágyuló anyagú (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
fal teherbírása eao=0,167 d és eao=0,25 d esetén, azonos nagyságú és ellentétes irányú külpontos erınél

A szilárdsági tönkremenetel tartományában a lineárisan rugalmas anyagú fal teherbírása a
maximum 10%-kal tér el a biztonság javára. A falak teherbírása a stabilitásvesztés tartományában
megegyezik a két anyagmodellbıl számítva.
3.4.3 A vályog fal teherbírása görbe faltengely esetén
Az alakváltozásra fellágyuló anyagú falak teherbírás vizsgálatát elvégeztem a fal kezdeti
görbeségét figyelembevéve is. A kigörbülés maximális értékére a fal középsı keresztmetszetében
a Magyar Szabvánnyal2,3 összhangban a fal magasságának 300-ad részét vettem fel. A vizsgálatokat
ugyanazokra az esetekre végeztem el, mint az egyenes tengelyő falak esetén (3.38 ábra).
A 3.49-3.52 ábrák rendszere megegyezik a 3.39-3.43 ábrán bemutatott ábrák rendszerével,
vagyis az „a” jelő diagramokban a keresztmetszet teherbírási vonalába rajzoltam be az eltérı
karcsúságú falak teherbírását. A „b” jelő ábrasorban a d/6-os külpontossághoz ábrázoltam a
normálerıt a fal egyensúlyi állapotához tartozó, a fal alján meghatározott érintı függvényében. Az
ábrák a 3.38 ábra szerinti esetnek felelnek meg.

2
3

MSZ 15023
MSZ ENV 1996
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3.49/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti a.) eset (eao= ebo=d/6), k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

N

stabilitásvesztés

szilárdsági tönremenetel

0,6
0,5

teherbírás
0,4
0,3
0,2
0,1

φo (rad)

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

3.49/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti a.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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merev képlékeny
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M

0,12
0,1

ea=5 cm
0,08
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teherbírási vonal
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0
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0,3
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0,7
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3.50/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti b.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=0,5 x eao, k=1,1453, γ=0,8105,
Eo=40 kN/cm2)
szilárdsági tönremenetel

N

stabilitásvesztés

0,6
0,5

teherbírás
0,4
0,3
0,2
0,1

φo (rad)

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

3.50/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.385 ábra szerinti b.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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0,1
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0
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N

-0,02 0
-0,04
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0,4

0,6

0,8

1

3.51/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti c.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=0, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

szilárdsági tönremenetel

N

stabilitásvesztés

0,6
0,5
0,4
teherbírás

0,3
0,2
0,1

φο (rad)

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

3.51/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti c.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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3.52/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti d.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=-0,5 x eao, k=1,1453, γ=0,8105,
Eo=40 kN/cm2)

stabilitásvesztés

szilárdsági tönremenetel

N 0,6
0,5
0,4

teherbírás

0,3
0,2
0,1

φο (rad)

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

3.52/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti d.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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3.53/a. ábra: Fajlagos nyomaték és fajlagos normálerı diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú
erık esetén - 3.38 ábra szerinti e.) eset (eao= 5 cm (d/6) ebo=- eao, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
szilárdsági tönremenetel

N

stabilitásvesztés

0,6
0,5
0,4
teherbírás

0,3
0,2
0,1
0
0

0,02

0,04
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0,08
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0,1

3.53/b. ábra: Fajlagos normálerı és φo diagram azonos oldali és nagyságú külpontosságú erık esetén 3.38 ábra szerinti e.) eset (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

A kezdeti görbeség természetesen csökkenti a falak teherbírását. A 3.54 ábrán az eltérı
végkülpontosságú falak teherbírását mutatja a folytonos vékony vonal az egyenes faltengelyő, a
vastag szaggatott vonal a kezdeti görbeséggel számított teherbírásokat mutatja. Az ábrán látható,
hogy nemcsak a teherbírás, hanem a vízszintes plató hossza is lecsökken. Az azonos nagyságú és
ellentétes irányú végkülpontosságú falazatoknál a teherbírás már nem éri el az Euler féle kritikus
erı értékét, és a nagy karcsúságok tartományában csak a stabil megoldás található meg.
A kezdeti görbeség az eltérı végkülpontosságú esetekben nagyobb mértékben (3-45%)
csökkenti a teherbírást. Azonos végkülpontosság esetén a teherbírás csökkenés csekélyebb
(2-40%).
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3.54 ábra: A falazat teherbírás eltérı ea=d/6-os külpontosságok esetén a kezdeti görbeség
figyelembevételével (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

A 3.55 ábrán a Mauerwerk Kalender-ben1 található lineárisan rugalmas anyagú fal
teherbírását ábrázoltam együtt az alakváltozásra fellágyuló anyagú faléval, ha ea=d/6 azonos
nagyságú és irányú a külpontosság. Az alakváltozásra fellágyuló anyagú falaknál a paraméteres
vizsgálat két, mind alsó és felsı korlát, alakváltozásra fellágyuló ág mellett berajzoltam a
kísérletbıl kapott anyagmodellhez is a fal teherbírását is. A lineárisan rugalmas anyagú fal
teherbírásának meghatározásánál a zárt képletek a teljesen berepedt illetve a repedésmentes
keresztmetszető falakra érvényesek. Az olyan falak esetén, ahol a keresztmetszeteknek csak egy
része repedt be a két számításból kell megbecsülni a teherbírást. A ea=d/6-os külpontosság esetén
ezek az esetek 4<λ<17,5 karcsúságokhoz tartoztak. Az 3.55 ábrán az összehasonlítás során
ugyanazt tapasztaltam, mint az egyenes faltengelyő esetben (l. 3.36 ábra), azaz a szilárdsági
tönkremenetel tartományában (λ<9) a teherbírásban akár 20%-os eltérés is tapasztalható, viszont
a stabilitási tönkremenetel tartományában (λ>9) a diagramok gyakorlatilag teljesen megegyeznek.
Ez ismét azt jelenti, hogy a teherbírás meghatározásakor a lineárisan rugalmas anyagmodell
alkalmazása λ<9 karcsúság esetén a biztonság javára közelít. A lineárisan rugalmas tökéletesen
képlékeny anyagmodell a biztonság kárára közelít. Meghatároztam a vályogfal teherbírását a
szabványok szerint is feltételezve, hogy a szabványok teherbírás számítási eljárásai és az ott
használt anyagmodellek használhatók vályogfal esetén.2 A Magyar Szabvány3 a szilárdsági
tönkremenetel tartományában az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell alakváltozásra fellágyuló
ágának függvényében a biztonság javára és kárára is eltér. A stabilitási tönkremenetel
tartományában minden esetben a biztonság kárára tér el akár 200%-kal is. Az MSZ ENV 19964
szabvány a kis karcsúságok (λ<5) tartományában a biztonság kárára közelít, míg az ennél
nagyobb karcsúságok tartományában a biztonság javára közelít.

Mauerwerk Kalender (1998)
Másként fogalmazva: a kísérlettel meghatározott alakváltozásra fellágyuló anyagmodellt a szabvány szerinti anyagmodellel
közelítettem.
3 MSZ 15023
4 MSZ ENV 1996

1

2
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3.55 ábra: A különbözı anyagú falak teherbírása ea=d/6-os külpontosság esetén kezdeti görbeséggel
(Eo=40 kN/cm2)
(Jelmagyarázat:
k=1,1; γ=0,2;
k=3,0; γ=0,8;
kísérlet,
lineárisan rugalmas (Mauerwerk Kalender, 1998),
rugalmas-képlékeny
(Kırössi, 1977),
MSZ 15023,
MSZ ENV 1996)

3.4.4 A fal teherbírását vizsgáló szabványok bemutatása
A szabványok teherbírás számítási módszereit mutatom be. A számítási eljáráshoz a
feltételezett anyagmodellt is megadom. A célom, hogy összehasonlítsam a különbözı
anyagmodelleket alkalmazó szabványok szerinti teherbírás számítást. A szabványok jelöléseit az
általam használt jelölésekhez igazítottam.
3.4.4.1 MSZ 15023
Az MSZ 15023-87 Falazott szerkezetek szabvány a külpontosság növekmény módszerét
használja. A szabvány a képlékeny anyagmodellt alkalmazza. A fal teherbírását a mértékadó
külpontossághoz tartozó központos keresztmetszetrész adja.
N max = AK ⋅ σ o
(69)
ahol
AK – a központos keresztmetszetrész területe
A külpontosság növekményben benne van az építési pontatlanság, a faltengely kezdeti
görbesége és a kihajlás miatti többlet érték. A mértékadó külpontosság képlete:
M
(70)
eM = a + ∆eo + ∆et
Na
l
ahol
(71)
∆eo = 0,06 ⋅ d +
300
2

 l 
∆et = 0,04 ⋅   ⋅ d
 10 
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A szabvány nem adja meg, hogy a fal melyik keresztmetszetét kell ellenırizni. Ez lehet a
fal alja és a közepe is. Az eltérı nagyságú és/vagy irányú külpontos erıvel terhelt falak esetén, a
fal közepén a nyomatéki ábra alapján kell számítani a kezdeti külpontosság értékét.17
3.4.4.2 MSZ ENV 1996
Az MSZ ENV 1996-1-1:2000 Eurocode 6: Falazottszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Az
épületekre vonatkozó általános szabályok, Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül
szabvány szerint a függılegesen terhelt, vasalatlan fal a teherbírása a (73) képlet alapján
számítható:
N max = Φ i ,m ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o
(73)

Φi,m -

ahol

kapacitás csökkentı tényezı, amely figyelembe veszi a karcsúság és a
külpontos terhelés hatását.

A szabvány képlékeny anyagmodellt alkalmaz. A Φi,m csökkentı tényezı a karcsúság és a
külpontosság figyelembevételével, a vizsgált keresztmetszet helyének megfelelıen (fal teteje, fal
alja, középsı ötöd rész) számítható (3.56 ábra).
Ennek megfelelıen a Φ i csökkentı tényezı a fal tetején és alján:
e
Φ i = 1− 2 i
(74)
d
Az ei külpontosság a fal tetején vagy talpán, amelyik érvényes, a (75) képlet szerint
számítva:
M
(75)
ei = a + ehi + ea ≥ 0,05 ⋅ d ,
Na
ahol ehi - az esetleges vízszintes terhek (például szél) okozta külpontosság a fal
tetején vagy alján
ea - rendkívüli külpontosság értéke: l/300.
A Φ m csökkentı tényezı a falmagasság közepén:
−

ahol

em ,k

u2
2

Φ m = A1 ⋅ e
e
A1 = 1 − 2 ⋅ m,k
d
= em + ek ≥ 0,05 ⋅ d

λ − 0,063

u=

0,73 − 1,17 ⋅

λ=

em,k
d

l σo
⋅
d Eo

Ma
+ eh ,m ± ea
Na
l
ek = 0,002 ⋅ φ∞ ⋅ ⋅ d ⋅ em
d
em =

17

MSZ 15023
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ahol ehm -

az esetleges vízszintes terhek (például szél) okozta külpontosság a fal
középmagasságában
ek - kúszás okozta külpontosság (82) képlet szerint számítva
φ∞ - kúszási tényezı végértéke.
Az ek kúszási külpontosság értéke nulla azoknál a tégla és terméskı falazóelemeknél és
egyéb anyagú falazott szerkezeti elemekbıl épített falaknál, ahol a karcsúsági tényezı nem több,
mint 15.18

3.56 ábra: Külpontosságból számított nyomatékok helye

3.4.4.3 DIN 1053-1
A DIN 1053-1 alapján a Mauerwerk Kalender19 bemutatja a lineárisan rugalmas anyagú,
azonos nagyságú és irányú külpontosságú falak teherbírásának meghatározását görbe kezdeti
faltengellyel. A számítás alapja a fal középsı keresztmetszetére felírt differenciálegyenlet. A
pontos eljárást két esetre ad meg, úgymint repedésmentes fal és berepedt keresztmetszető fal.
Repedésmentes keresztmetszet esetén az alábbi egyenleteknek kell teljesülniük:
N
1
(83)
Φm =
=
A ⋅ σ o 1 + 6 ⋅ (eao + f1 + f 2 ) / d
ahol f1
f2

-

a kezdeti görbeség miatti külpontosság növekmény a fal közepén
a kihajlás miatti külpontosság növekmény.
e
1
eao + f1 + f 2 =
+ f1 ⋅
N
π
N 
1−
cos ⋅
N krit

 2 N krit 
E ⋅ I ⋅π 2
N krit =
l2

(84)

(85)

A teherbírás:

N = Φm ⋅ A ⋅σ o
(86)
Berepedt keresztmetszet esetén a teherbírást csökkentı tényezıket az alábbiak szerint kell
számolni:
18
19

MSZ ENV 1996
Mauerwerk Kalender (1998)
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2



λ2 
1+ 1− D 
(87)
⋅ D ⋅  1 − D + D ⋅ ln
Φ m,1
⋅ 50 ⋅ (3 − m) −


1− D 
D 


1
σ
(88)
Φ m, 2 = ⋅ (3 − m ) ⋅ D ⋅ 1
4
σo
ahol D - konstans
m - =6 eao/d
σ1 - feszültség a szélsı szálban (<σo).
A teherbírás (86) szerint. A Φm-ek közül azonos „D” esetén a maximumot kell
kiválasztani.
Közelítı számítás esetén a fal tényleges külpontosságának meghatározása (89) után
ellenırizhetı a fal keresztmetszete aszerint, hogy repedésmentes (90), vagy berepedt (91) a
keresztmetszet.
1+ m  ϕ 
(89)
⋅ l ⋅ 1 + 
f =λ⋅
2400 
4
N N ⋅ (eao + f )
σ= ±
≤ σo
(90)
A
W
2⋅ N
σ=
≤ σo
(91)
3⋅ c ⋅ h
(3 − m) 2
=
3 ⋅ λ2

ahol ϕ W c -

kúszási tényezı
keresztmetszeti tényezı
a döféspont és a szélsı szál távolsága.

A Moderner Lehmbau-ban20 közölt vályogfalra megadott teherbírás számítás a Mauerwerk
Kalender-ben megadott képletet alkalmazza azzal a különbséggel, hogy a külpontosság
növekményét a vályog falra jellemzı biztonsági tényezıvel számítja.
3.4.4.4 Egyszerősített módszer eltérı nagyságú és/vagy irányú külpontosságú fal
teherbírásának meghatározása
A vasbeton21 és acél22 szabványok lehetıséget adnak arra, hogy az eltérı nagyságú és/vagy
eltérı irányú külpontosságú nyomott elemek teherbírását az azonos nagyságú és irányú
külpontosságú nyomott elemek teherbírásából határozzuk meg. A szabvány elve az, hogy a
változó kezdeti külpontosságú, nyomatékú falhoz a teherbírás szempontjából egyenértékő,
állandó kezdeti külpontosságú nyomatéki falat rendel. Az egyenértékő kezdeti külpontossághoz,
nyomatékhoz tartozó teherbírással becsülhetı a változó kezdeti külpontosságú fal teherbírása.
A „Cm” tényezı meghatározásának elve a 3.57 ábrán látható. Az 3.57 ábrán adott
karcsúságú (λ=15) eltérı végkülpontosságú falak redukált teherbírási vonalát rajzoltam meg úgy,
hogy az eltérı kezdeti külpontosságokhoz meghatározott teherbírást levetítettem a kezdeti
külpontosság egyenesére. Az így kapott redukált teherbírási vonalak segítségével számítható a
„Cm” tényezı értéke (ld. 3.58 ábra). Adott fajlagos normálerı esetén meghatározható az eltérı
végkülpontosságú falhoz tartozó nyomaték ( M o (o ) ) és az azonos végkülpontossághoz tartozó
nyomaték ( M o ( +1) ) értéke. A két nyomaték arányából számítható a „Cm” tényezı.
Moderner Lehmbau
MSZ ENV 1992
22 Halász-Iványi (2001)

20

21
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3.57 ábra: A „Cm” tényezı meghatározásának elvi rajza λ=állandó=15 esetén (k=1,1453, γ=0,8105,
Eo=40 kN/cm2)

Cm =

M o ( +1)
≤ 1,0
M o(o)

M o ( +1) = Cm ⋅ M o (o ) = M eq

(92)
(93)

mivel a normálerı állandó:
(94)
eo ( +1) = Cm ⋅ eo ( o ) = eeq
Meq - egyenértékő nyomaték,
eeq - egyenértékő külpontosság az azonos végkülpontosságú falra vonatkoztatva
A szabványokban megadott „Cm” tényezı képlete például MSZ ENV 1992 szerint::
e
e
Cm = 0,6 + 0,4 ⋅ bo , ha − 0,5 ≤ bo ≤ 1,0
(95)
eao
eao
e
Cm = 0,4 , ha − 1 ≤ bo < −0,5
(96)
eao
A (94) képlet akkor célszerő alkalmazni, ha a nyomott elemnek elcsavarodó kihajlásra is
tönkremehet. Ha ez nem áll fenn, például fal esetén csak síkbeli kihajlás lehetséges, úgy az alábbi
képlet használata javasolt23:
e
e
(97)
Cm = 0,8 + 0,8 ⋅ bo , ha − 1 ≤ bo < −0,5 és eao ≥ ebo
eao
eao
Ennek segítségével az egyenértékő külpontosság:
eeq = Cm ⋅ eao
(98)
ahol eeq - az egyenértékő külpontosság
Cm - külpontosságot csökkentı tényezı
eao - a nagyobb falvégi külpontosság.
Az egyenértékő külpontossággal számítható fal teherbírásnak a felsı korlátja az eredeti
végkülpontosságú (eao) fal keresztmetszetének teherbírása.
23

Austin (1961)
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Ezeket az alapelveket követve meghatároztam az eltérı karcsúságokhoz és
külpontosságokhoz tartozó „Cm” tényezı pontos értékét. A „Cm” értékei különbözı
külpontosság arányok esetén egy sávot határoznak meg. A (95), (96), (97) képletek a pontos „Cm”
értékeknek a becslését jelentik (3.58 ábra).

Cm 1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-1

-0,5

0

0,5

1

ebo/eao
3.58 ábra: A „Cm” tényezı falvégi nyomaték arányok függvényében (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
(95, 96),
EC 6 elve,
(95, 97))
(Jelmagyarázat:

A vasbeton és acél szabványokban alkalmazott képlet a -1<ebo/eao<-0,5 tartományban
nagyon alulbecsüli a teherbírást. A vályogfalak esetén megengedhetı a (97) képlet alkalmazása (az
ábrán piros, szaggatott vonal), mivel elcsavarodó kihajlás nem lehetséges.
Az MSZ ENV 1996 szabvány a fal középsı ötödében lévı maximális nyomaték,
külpontosság alapján határozza meg a fal teherbírását, a kihajlás figyelembevételével. Ez a
maximális nyomaték/külpontosság tekinthetı egyenértékő nyomatéknak/külpontosságnak.
Lineáris nyomatéki ábra esetén a 3.58 ábra szerint kék pontvonal adódik „Cm” tényezınek. Jól
látható, hogy -0,5<ebo/eao<1 szakaszon egybeesik a két érték. Csak a -1<ebo/eao<-0,5 szakaszon
van eltérés, ott a két lehetséges Cm tényezı átlagát adja meg a számítás.
A 3.59 ábrán eao=0,05 d és eao=0,2 d külpontosságú falak teherbírását ábrázoltam a pontos
számítás (folytonos vonal) és az egyenértékő külpontossággal számítható (95, 97) teherbírást
(pontvonal).
a.)
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b.)

3.59 ábra: Az alakváltozásra fellágyuló anyagú fal teherbírása pontos és közelítı módszerrel
(k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
a.) eao=0,05 d, b.) eao=0,2 d

Általában a biztonság javára tér el, de kis külpontosságú esetben, ha a fal tetején lévı
külpontosság fele és ellentétes oldalon van, mint a fal alján, akkor a közepes karcsúságok
tartományában (9<λ<12) a biztonság kárára tér el 4%-kal.
A fenti számításokat elvégeztem kezdeti görbe faltengely feltételezésével is. Ebben az
esetben a „Cm” tényezı (3.60 ábra) meghatározásánál azt az eredményt kaptam, hogy az
egyenértékő külpontosság számítása megfelel az Eurocode 6 elveinek, azaz a képlet (99) szerinti.
e
(99)
Cm = 0,6 + 0,4 ⋅ bo
eao

Cm 1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-1

-0,5

0

0,5

1

M1/M2
3.60 ábra: A „Cm” tényezı falvégi nyomaték arányok függvényében (k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

A 3.61 ábrán eao=0,05 d és eao=0,2 d külpontosságú falak teherbírását ábrázoltam a
karcsúság függvényében. Folytonos vonallal a pontos számítást, pontvonallal az egyenértékő
külpontossággal számítható (99) teherbírást jelöltem.
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a.)

b.)

3.61 ábra: Az alakváltozásra fellágyuló anyagú fal teherbírása pontos és közelítı módszerrel
(k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
a.) eao=0,05 d, b.) eao=0,2 d

Az egyenértékő külpontossággal számítható teherbírás a biztonság javára tér el, de nagy
külpontosságú esetben, ha a fal tetején lévı külpontosság fele és ellentétes oldalon van, mint a fal
alján, akkor a közepes karcsúságok tartományában (8<λ<10) a biztonság kárára tér el maximum
2%-kal.
3.4.4.5 Méretezési javaslat

Vályogfalak méretezésére az alábbi eljárást javaslom. A javaslatban csak a módszer
leírására szorítkozom. Méretezési táblázatokat, közelítı képleteket nem adok meg. Ehhez az MSZ
ENV 1996 méretezési módszeréhez hasonlóan, a vályogfalak esetén is megadható az
alakváltozásra fellágyuló ág paramétereinek függvényében a végkülpontosságokhoz tartozó
fajlagos normálerı értéke a karcsúságok szerint. A 3.63 ábrán egy példát mutatok be adott
anyagmodell paraméter esetén, ha a kezdeti külpontosság a fal tetején és alján azonos irányú és
nagyságú. A görbesereg értékeiben benne van a kezdeti görbeség (vg,max=l/300) miatti
tehercsökkenés is. Ezt a görbesereget el lehet készíteni más anyagmodell paraméterek esetén is, a
dolgozatban a 3.4.3 fejezetben megadott módon.
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a keresztmetszet teherbírási vonala

a fal teherbírási vonala

0,12

M

eo =6 cm

0,1
0,08

eao=0,033 d

eao=0,2 d

0,06
0,04

eo=1 cm

0,02
0

N

-0,02 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

a fal redukált teherbírási vonala

3.62 ábra: A fal teherbírási vonala és a fal redukált teherbírási vonala λ=állandó=10 esetén (k=1,1453,
γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)

Amennyiben a fal tetején és alján nem egyezik meg a külpontosság iránya és/vagy
nagysága, akkor az egyenértékő külpontosság meghatározásához (95) és (97) képlet alkalmazását
javaslom azzal a kiegészítéssel, hogy az egyenértékő külpontossággal meghatározott teherbírás
nem haladhatja meg a nagyobb falvégi külpontossághoz tartozó keresztmetszet teherbírást. A
keresztmetszet teherbírásának egyszerősített számítást alakváltozásra fellágyuló anyagmodell
esetén is (ld. 3.4.1 pontban).
A lassú alakváltozás miatti külpontosság növekmény meghatározásához a (82) képletet
javaslom úgy, hogy a φ∞ kúszási tényezı végértéke más irodalmi adat hiányában a Moderner
Lehmbau-ban használt érték legyen, azaz φ∞=1.
0,4; 0,35; 0,3; 0,25; 0,2; 0,15; 0,1; 0,05=eao /d

N

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

5

10

15

20

25

30

λ (l/d)
3.63 ábra: Eltérı kezdeti külpontosságú alakváltozásra fellágyuló anyagú fal teherbírása kezdeti görbeséggel
(0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 eao/d, k=1,1453, γ=0,8105, Eo=40 kN/cm2)
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3.4.4.6 Számpélda

Ebben a fejezetben egy kis és egy nagy karcsúságú fal teherbírását számítom ki a
különbözı szabványok módszerei és anyagmodellek szerint. A számításokat egyenes faltengelynél
lineárisan rugalmas és alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel végeztem el. A kezdeti görbeség
esetén az MSZ 15023 és az MSZ ENV 1996 szabványokkal hasonlítom össze az alakváltozásra
fellágyuló anyagmodellel számított falak teherbírását.
3.4.4.6.1 Számítások kis karcsúságú falnál

Kiinduló adatok:
l=300 cm
eao=10 cm

Nb

l

A keresztmetszet adatai:
d=60 cm
h=100 cm

eao
Na

A anyagmodell adatai:
σo=0,1 kN/cm2
Eo=40 kN/cm2
k=1,1453
γ=0,8105
300
λ=
=5
60

Számítás egyenes faltengellyel:
Számítás rugalmas alapon:
Sahlin (1971)24 diagramja alapján a teherbírás:
N = 0,5 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,5 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 300kN
Számítás alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel:
Pontos számítás (ld 3.41 ábra):
N = 0,5334 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,5334 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 320,04kN
Közelítı képlettel:
eao/ebo=0 → Cm=0,6
eeq = 0,6 ⋅10 = 6cm

Nmax= min

{

N = 0,6565 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,6565 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 363,9kN
N max,km = 320,04kN

Nmax<N, tehát N=320,04 kN.
Számítás kezdeti görbeséggel:
Számítás alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel:
Pontos számítás:
eao,mk = eao + ek = 10 + 0,2049 = 10,2049cm
24

Sahlin (1971)
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l
300
⋅ d ⋅ em = 0,002 ⋅1 ⋅
⋅ 60 ⋅ 7 = 0,2049cm
d
60
= eao + ek = 0 + 0,2049 = 0,2049cm

N = 0,528 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,528 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 316,8kN

Közelítı képlettel:
eao/ebo=0 → Cm=0,608
eeq = 0,608 ⋅ 10,2049 = 6,2cm

Nmax= min

{

N = 0,5744 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,5744 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 344,69kN
N max,km = 316,8kN

Nmax<N, tehát N=316,8 kN.
Számítás MSZ 15023 alapján:
Számítás a fal alján:

eM = eao + ∆eo = 10 + 0,06 ⋅ 60 = 13,6cm
N = (30 − 13,6) ⋅ 2 ⋅100 ⋅ 0,1 = 328kN

Számítás a fal közepén:
2

300
 300 
+ 0,04 ⋅ 
 ⋅ 60 = 10,2cm
300
 10 ⋅ 60 
N = (30 − 10,2) ⋅ 2 ⋅100 ⋅ 0,1 = 396kN

eM = eao + ∆e = 5 + 0,06 ⋅ 60 +

Számítás a fal középsı 1/5-énél:
2

300
 300 
+ 0,04 ⋅ 
 ⋅ 60 = 11,2cm
300
 10 ⋅ 60 
N = (30 − 11,2) ⋅ 2 ⋅100 ⋅ 0,1 = 376kN

eM = eao + ∆e = 6 + 0,06 ⋅ 60 +

N=328 kN.
Számítás MSZ ENV 1996 alapján:
Számítás a fal alján:
300
= 11cm > 0,05 ⋅ 60
300
e
11
φim = 1 − 2 ⋅ i = 1 − 2 ⋅ = 0,6333
d
60
N = φim ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,6333 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 380kN

ei = eao + ehi + ea = 10 +

Számítás a fal középsı 1/5-énél:
emk = em + ek = 7 + 0,2049 = 7,2049cm
300
em = eao + ehm + ea = 6 +
= 7cm
300
l
300
ek = 0,002 ⋅ φ∞ ⋅ ⋅ d ⋅ em = 0,002 ⋅1 ⋅
⋅ 60 ⋅ 7 = 0,2049cm
d
60
e
7,2049
A1 = 1 − 2 ⋅ mk = 1 − 2 ⋅
= 0,7598
d
60
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l σ o 300 0,1
⋅
=
⋅
= 0,25
d
E
60
40
λ − 0,063
0,25 − 0,063
u=
=
= 0,3172
emk
7,2049
0,73 − 1,17 ⋅
0,73 − 1,17 ⋅
d
60

λ=

−

u2
2

−

0, 31722
2

φm = A1 ⋅ e = 0,7598 ⋅ e
= 0,7225
N = φm ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,7225 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 433,51kN
N=380 kN.
3.4.4.6.2 Számítások nagy karcsúságú falnál

L=1200 cm
eao=10 cm

Nb

l

A keresztmetszet adatai:
d=60 cm
h=100 cm

eao
Na

A anyagmodell adatai:
σo=0,1 kN/cm2
Eo=40 kN/cm2
k=1,1453
γ=0,8105
1200
λ=
= 20
60

Számítás egyenes faltengellyel:
Számítás rugalmas alapon:
Sahlin (1971)25 diagramja alapján a teherbírás:
N = 0,14 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,14 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 84kN
Számítás alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel:
Pontos számítás (ld 3.41 ábra):
N = 0,1404 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,1404 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 84,24kN

Közelítı képlet:
eao/ebo=0 → Cm=0,6
N= min

{

eeq = 0,6 ⋅10 = 6cm
N = 0,1222 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,1222 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 73,3kN
N max = 320,04kN

Nmax>N, tehát N=73,3 kN.

25

Sahlin (1971)
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Számítás kezdeti görbeséggel:
Számítás alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel:
Pontos számítás:
eao = eeq + ek = 10 + 0,2049 = 10,2049cm
l
300
⋅ d ⋅ em = 0,002 ⋅1 ⋅
⋅ 60 ⋅ 7 = 0,2049cm
d
60
ebo = eeq + ek = 0 + 0,2049 = 0,2049cm

ek = 0,002 ⋅ φ∞ ⋅

N = 0,08584 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,08584 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 51,5kN
Közelítı képlettel:
eao/ebo=0 → Cm=0,608
Nmax= min

{

eeq = 0,608 ⋅ 10,2049 = 6,2cm

N = 0,07875 ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,07875 ⋅ 60 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 47,25kN
N max,km = 316,8kN

Nmax>N, tehát N=47,25 kN.
Számítás MSZ 15023 alapján:
Számítás a fal alján:

eM = eao + ∆eo = 10 + 0,06 ⋅ 60 = 13,6cm
N = (30 − 13,6) ⋅ 2 ⋅100 ⋅ 0,1 = 328kN
Számítás a fal közepén:
2

1200
 1200 
+ 0,04 ⋅ 
 ⋅ 60 = 22,2cm
300
 10 ⋅ 60 
N = (30 − 22,2) ⋅ 2 ⋅100 ⋅ 0,1 = 156kN

eM = eao + ∆e = 5 + 0,06 ⋅ 60 +

Számítás a fal középsı 1/5-énél:
2

1200
 1200 
+ 0,04 ⋅ 
 ⋅ 60 = 23,2cm
300
 10 ⋅ 60 
N = (30 − 23,2) ⋅ 2 ⋅ 100 ⋅ 0,1 = 136kN

eM = eao + ∆e = 6 + 0,06 ⋅ 60 +
N=136 kN.
Számítás MSZ ENV 1996 alapján:
Számítás a fal alján:

1200
= 14cm > 0,05 ⋅ 60
300
e
14
φim = 1 − 2 ⋅ i = 1 − 2 ⋅ = 0,5333
d
60
N = φim ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,5333 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 320kN
ei = eao + ehi + ea = 10 +

Számítás a fal középsı 1/5-énél:
emk = em + ek = 10 + 0,9798 = 10,9798cm
1200
em = eao + ehm + ea = 6 +
= 10cm
300
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l
1200
⋅ d ⋅ em = 0,002 ⋅1 ⋅
⋅ 60 ⋅10 = 0,9798
d
60
e
10,9798
A1 = 1 − 2 ⋅ mk = 1 − 2 ⋅
= 0,634
d
60
l σ
1200 0,1
⋅
=1
λ= ⋅ o =
d
E
60
40
λ − 0,063
1 − 0,063
u=
=
= 1,816
emk
10,9798
0,73 − 1,17 ⋅
0,73 − 1,17 ⋅
d
60

ek = 0,002 ⋅ φ∞ ⋅

−

u2
2

1,8162
−
2

φm = A1 ⋅ e = 0,634 ⋅ e
= 0,1219
N = φm ⋅ d ⋅ h ⋅ σ o = 0,1219 ⋅ 60 ⋅100 ⋅ 0,1 = 73,13kN
N=73,13 kN.

Az eltérı számítási módszereket a 3.4 táblázatban foglaltam össze.

Alakváltozásra fellágyuló
anyagmodell
MSZ 15023
MSZ ENV 1996

pontos
javaslat

λ=5
316,8
316,8
328
380

3.4 táblázat: Az eltérı számítási módszerek összefoglalása

- 106 -

λ=20
51,5
47,25
136
73,13
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ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatban a vályogfalak teherbírási kérdéseivel foglakoztam.
A vizsgálataim két részbıl álltak: egyrészt laboratóriumi kísérleteket végeztem a vályog
falazóelemek anyagtani tulajdonságainak megismerésére és vályog falelemek nyomószilárdságának
meghatározására, másrészt numerikusan vizsgáltam az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell
szerint viselkedı fal keresztmetszetének és magának a falnak a teherbírását.
Kísérletek:
Az eltérı tulajdonságmódosító adalékokkal készült falazóelemek száradási zsugorodás
vizsgálatai arra engedtek következtetni, hogy minél kevesebb a szerves tulajdonságmódosító
anyag a mintákban, annál kisebb a zsugorodás mértéke. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni az
optimális értéket a tulajdonságmódosító szerves anyagok térfogataránya és a megengedhetı
zsugorodási alakváltozás között.
A szervesanyag tartalom növelése növeli a fal hıszigetelı képességét. Minél jobb
hıszigeteléső a falszerkezet, az építés során annál többet zsugorodik a száradás hatására.
Ugyanakkor az is megfigyelhetı, hogy a nedvesség is nehezebben távozik abból a
mintából, ami több szerves adalékot tartalmaz. A vizsgálatok során azt észleltem, hogy a
tömegváltozás gyorsabban játszódik le, mint az alakváltozás, tehát a nagy mennyiségő víz
eltávozása után a térfogat változása csak késıbb következik be.
A főrészpor adagolás hatására a vályogelemek testsőrősége kisebb lesz, viszont
hıszigetelı képességük megnı. A kísérletek során azt tapasztaltam, hogy a nád és főrészpor
tulajdonságmódosítójú falazóelemek nyomószilárdsága jelentısen csökken, míg alakváltozó
képessége nı, ha a tulajdonságmódosító anyagok térfogataránya 33,3-40 térfogat%. Ha a
tulajdonságmódosító anyagok térfogataránya 33,3 térfogat%, akkor a főrészpor adagolás
kedvezıen befolyásolja a falazóelemek nyomószilárdságát, és itt a különbség már jelentıs volt.
Ugyanezeket a megfigyeléseket tettem a szalma és főrészpor tulajdonságmódosító anyagú
vályog falazóelemeknél is. Ekkor is azt tapasztaltam, hogy a falazóelemek nyomószilárdsága
jelentısen csökken, míg alakváltozó képessége nı abban az esetben, amikor a
tulajdonságmódosító anyagok térfogataránya 33,3-40 térfogat%. Ha a tulajdonságmódosító
anyagok térfogataránya 33,3 térfogat%, akkor a főrészpor adagolás kedvezıen befolyásolja a
falazóelemek nyomószilárdságát és alakváltozási képességét, bár a különbség nem jelentıs.
Azok a minták, amelyek főrészport nem tartalmaztak még főrésszel is csak igen nehezen
darabolhatók. A főrészpor adalékanyagú minták sarkai azonban kézzel is könnyen törhetıek
voltak. A főrészpor adagolás hatására a nyomószilárdsági vizsgálatoknál a falazóelemeken a
maximális erınél mért fajlagos összenyomódás értéke is nagyobb. Ezért a főrészpor adagolását
vályog falazóelemben csak az indokolja, hogy olcsón beszerezhetı (tulajdonképpen faipari
hulladék) és, hogy az elemek hıszigetelési képességét javítja.
A falelemeken végzett vizsgálatok azt igazolták, hogy a szálas anyagok hatására nı a
vályog falelemek alakváltozási képessége. A szalma tulajdonságmódosító tartalmú falelemeknek
volt a legnagyobb a teherbírása, illetve a legnagyobb az alakváltozási képessége. Ennek oka az,
hogy szalmaszálak már készítéskor összetöredeztek, nagy összenyomódásra képesek, viszont a
töredezett élek mentén nagy a húzási ellenállásuk, így a tönkremenetel késıbb következett be. A
nádtartalmú elemekkel készülı falelemek alakváltozási képessége kisebb, mint a szalma tartalmú
falazóelemekbıl készült falelemeké. A nád az elemek gyártásakor sem töredezett össze, anyaga
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merevebb, mint a szalmáé, de mivel felülete sima, ezért könnyebben „kihúzódott” az agyagból. A
falazóelemek nyomószilárdsági vizsgálatakor a szalma tulajdonságmódosító elemek alakváltozási
képessége kisebb volt, mint a nád tulajdonságmódosítót tartalmazó falazóelemeké. A falelem
vizsgálatánál ez éppen fordított. Ennek oka az lehet, hogy a falelem törésekor nem elsıdlegesen a
falazóelem tulajdonsága határozta meg az alakváltozást, hanem a kötési mód és a habarcs is
befolyásolta.
A téglagyári vályog falelemeken végzett mérési eredmények azt igazolták, hogy a
vályogfalazatok alakváltozásra fellágyuló anyagmodellnek megfelelıen viselkednek.
Numerikus vizsgálatok:
A fal teherbírás vizsgálatához szükséges a keresztmetszet teherbírásának meghatározására.
Dolgozatomban megvizsgáltam az alakváltozásra fellágyuló modell hatását a keresztmetszet
teherbírására.
Bebizonyítottam, hogy a maximális nyomatéki teherbírás a keresztmetszet vastagságának
negyedéhez tartozó külpontosságnál van.
Számításokat végeztem az alakváltozásra fellágyuló ág és a falazat keresztmetszetének
teherbírási vonala közötti összefüggés vizsgálatára. Azt vizsgáltam, hogy az alakváltozásra
fellágyuló ágon végighaladva mely közbensı ponthoz (mint korlátozott alakváltozáshoz) tartozik
a falazat keresztmetszetének teherbírása. Azt az eredményt kaptam, hogy egy határon túl már
nem befolyásolja a teherbírást az alakváltozásra fellágyuló ág hossza. Azt az alakváltozást,
ameddig még van eltérés a teherbírási vonalak között az alakváltozásra fellágyuló ág hatásos
alakváltozásnak neveztem el. A lineárisan rugalmas anyagmodellnél a hatásos alakváltozás
megegyezik az anyagmodell maximális alakváltozásával, mert ebben az esetben a teherbírási vonal
maximuma a maximális feszültséghez tartozik. A lineárisan rugalmas tökéletesen képlékeny
anyagú teherbírási vonal esetén is értelmezhetı a hatásos alakváltozás. A hatásos alakváltozás
után a lineárisan rugalmas tökéletesen képlékeny anyagmodell képlékeny ágának hossza nem
befolyásolja a teherbírást, és a teherbírás megegyezik a merev képlékeny anyagmodell
teherbírásával.
A teherbírási vonal mellett vizsgáltam keresztmetszet magsáv határát. Azt a normálerıt
tekintettem a magsáv határához tartozónak, amelynél a külpontosság növelése során a teherbírási
vonal eléréséig a keresztmetszet éppen repedésmentes. Megállapítottam, hogy a mag-sáv mérete
változó, mérete függ a normálerıtıl valamint az alakváltozásra fellágyuló ág hosszától (k) és
meredekségétıl (γ).
Vizsgáltam a külpontosan terhelt fal teherbírását illetve azt, hogy a fal két végén lévı
normálerı egymáshoz viszonyított helyzete hogyan befolyásolja a fal teherbírását.
Megállapítottam, hogy a fal tetején ható erı külpontosságának megváltoztatása a fal alján levı erı
külpontosságához képest növelheti a fal teherbírását. Vizsgáltam az alakváltozásra fellágyuló
anyagmodell fellágyuló ágának hatását is a teherbírásra. Megállapítottam, hogy az alakváltozásra
fellágyuló anyagmodell a szilárdsági tönkremenetelhez tartozó karcsúságoknál növeli meg a falak
teherbírását a lineárisan rugalmas anyagú falakhoz viszonyítva a tökéletesen képlékeny anyagú
falakhoz képest pedig kisebb teherbírást ad. A fal teherbírás vizsgálatát elvégeztem egyenes és
görbe kezdeti faltengellyel is. A kapott eredményeket összehasonlítottam a szakirodalomban
található lineárisan rugalmas és tökéletesen képlékeny anyagmodellbıl számítható értékekkel.
Javaslatot tettem a vályogfalak egy lehetséges gyakorlati méretezési módszerre is.
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