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1. BEVEZETÉS ÉS PROBLÉMAFELVETÉS
Napjainkban túlnyomó részben betonacélt alkalmazunk a vasbeton szerkezetek húzó
igénybevételeinek felvételére, a magyar terminológia is jól mutatja ezt. Az acél azonban
hajlamos az elektrolitikus korrózióra, ezzel szemben a szálerősítésű polimer (FRP – Fibre
Reinforced Polymer) betétek egyik legfontosabb előnye a korrózióállóságuk [1,2].

Az FRP betétek olyan kompozitok, amelyek gyantába ágyazott, nagyszámú, mikrométernyi
átmérőjű szálakból épülnek fel. A szálak adják az FRP betétek teherviselő képességét, míg a
gyanta védi a szálakat és szétosztja a húzófeszültségeket. A szálak anyaga lehet aramid
(A – aramid), bazalt (B – basalt), szén (C – carbon) vagy üveg (G – glass). Az utóbbi a
legszélesebb körben alkalmazott száltípus az építőiparban. Leggyakrabban hőre keményedő
gyantát (epoxi, poliészter vagy vinilészter) használunk [2]. Az FRP betétek kiemelkedő
mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a nagy szakító- és fáradási szilárdság [3–5].

Az FRP betétek széleskörű elterjedésének egyik hátráltatója a szabványosítási háttér
hiányossága, amit a kutatási eredmények hiánya késleltetett.

Kétségtelen, hogy a megfelelő együttdolgozás a betonnal elengedhetetlen az FRP betétek
alkalmazhatósága érdekében [6]. Az FRP betétetek tapadási viselkedése eltér a betonacélokétól
a különböző mechanikai és fizikai tulajdonságok miatt [7].
Az FRP betétek felületi kialakítása jelentősen eltérhet az acélétól. A rendelkezésre álló
irányelvek megjegyzik, hogy az FRP betétek felülete befolyásolja a tapadási viselkedést [8],
mégis a jelenség összetettsége és a rendelkezésre álló felületi kialakítások sokfélesége miatt a
mértékéről nem született még egyetértés [9,10].
A légbuborékképző adalékszer (AEA – air-entrained admixture) alkalmazásával készült beton
(AEC – air-entrained concrete), és az FRP betétek együttes alkalmazása tovább javíthatja a
betonszerkezeteink tartósságát. A légbuborékok azonban csökkenthetik az effektív tapadási
felületet, ezáltal negatív hatást gyakorolva a kapcsolati szilárdságra.

A polimer ágyazóanyag érzékennyé teszi az FRP betétet a magas hőmérsékletre, mivel az
üvegesedési hőmérséklet (Tg) körül a betétek mechanikai tulajdonságai leromlanak [1]. Ennek
ellenére nagyon kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre az FRP betétek tapadási
viselkedéséről magas hőmérsékleten.

2. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI

Doktori kutatásom célja a legfontosabb tapadást befolyásoló tényezők azonosítása és vizsgálata
az FRP betétek betonnal való együttdolgozására. Az értekezésben a következő célkitűzéseimet
fogalmaztam meg:
I. Az FRP betétek tapadásának meghatározása a felületi tulajdonságok, valamint az átmérő és
a betonszilárdság függvényében, továbbá mindezek interakciójának megadása (1. és 2. tézis).

II. Az FRP betétek tapadásának meghatározása a légbuborékok, valamint az FRP betétek
átmérője, felületi kialakítása, száltípusa és a betonszilárdság függvényében, továbbá mindezek
interakciójának megadása (3. és 4. tézis).
III. A magas hőmérséklet hatásának meghatározása a rovátkolt GFRP betétek tapadására a
betonban (5. és 6. tézis).
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3. KUTATÁSI MÓDSZERTAN ÉS PARAMÉTEREK
Doktori kutatásom során három különböző kutatási módszert alkalmaztam: kísérleti, analitikai
és statisztikai.
3.1 Kísérleti vizsgálatok

Kihúzó vizsgálatok (P-O, Pull-Out) [8,11,12] segítségével vizsgáltam az FRP betétek tapadási
viselkedését. Annak ellenére, hogy a vizsgálat során a tapadási zónában nyomófeszültség ébred
a betonban [13], a kihúzó vizsgálat a legelterjedtebb kísérleti módszer különböző paraméterek
hatásainak összehasonlítására [14]. A próbatest vázlata (150 mm élhosszúságú kocka) az
1. ábrán látható, a kísérleti elrendezés pedig a 2. ábrán.
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1. ábra: A kihúzó próbatest sematikus
ábrázolása (dimenziók: mm)

2. ábra: Kihúzó vizsgálat elrendezésének sematikus (bal) és
fényképes (jobb) bemutatása

A kísérleteim többségét a fent bemutatott (2. ábra) hagyományos kihúzó vizsgálati módszerrel
végeztem el, azonban két alternatív vizsgálati módszert is kidolgoztam a fellépő hátrányok
kiküszöbölésére.

Doktori kutatásom során kifejlesztettem egy új kísérleti próbatestet és kísérleti módszert
(tiszta húzás (DT – Direct Tension) vizsgálat, 3. és 4. ábra). A DT vizsgálati próbatest egy
100x100x200 mm méretű betonhasábból és a hossztengelyben elhelyezett, egy FRP, illetve egy
acél menetes szárból áll. Mindkettő esetében 100 mm hosszúságú rész helyezkedik el a beton
próbatesten belül (3. ábra). Az FRP betét a vizsgálandó elem, a menetes szár a próbatest
megfogását teszi lehetővé, megszüntetve a hagyományos kihúzó próbatest feltámaszkodásából
származó nyomófeszültségeket a betonban, nagy hasonlóságot mutatva hajlított szerkezeti
elemek feszültségállapotával.

A magas hőmérsékleten elvégzett kihúzó vizsgálatok esetében a hagyományos mérőeszközök
nem alkalmazhatók a terheletlen oldali relatív elmozdulások mérésére, ezért doktori
értekezésem részeként egy érintésmentes, optikai módszert dolgoztam ki (5. ábra). Nagy
kontraszttal rendelkező követési pontokat helyeztem a beton (2x2 követési pont) és az FRP (egy
követési pont) elemekre, és adott időközönként CMOS digitális kamera segítségével
automatikusan fényképfelvételeket rögzítettem. A fényképek számítógépes feldolgozása során
meghatároztam a középső követési pont relatív elmozdulását a másik négy ponthoz
viszonyítva, azaz a GFRP betét relatív elmozdulását a betonhoz képest.
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Mindhárom kihúzó vizsgálati módszer esetében a terhelési sebesség (1 mm/perc) és az FRP
betétek tapadási hossza (5∙Ø; ahol Ø - az FRP betét névleges átmérője) azonos volt.
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3. ábra: DT próbatest sematikus ábrázolása (dimenziók: mm)

4. ábra: DT kihúzó vizsgálat elrendezése
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5. ábra: Fényképfelvétel és sematikus ábrázolás a módosított kihúzó vizsgálati módszer elrendezéséről

3.2 Analitikai modellezés

A kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás ábrák segítségével lehetővé válik a végeselemes
modellekben a tapadás pontosabb figyelembevétele [15,16], illetve a lehorgonyzási hossz
analitikai meghatározása is [17,18]. A szakirodalomban két ismert analitikai modell is
megtalálható (mBPE [19] és CMR [20]), de ezen modellek megfelelősége nem volt bizonyított,
nem tartalmazzák a szükséges módosításokat ahhoz, hogy a doktori kutatásom célkitűzéseként
megjelölt paramétereket figyelembe vehessük.
Célom volt a modellek paramétereinek definiálása, elősegítvén ezzel a kapcsolati
feszültség - relatív elmozdulás összefüggések analitikai meghatározását [21,22]. Az analitikai
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modellek az alábbi egyenletek segítségével – mBPE (1) és CMR (2) – írják le a kapcsolati
feszültség - relatív elmozdulás ábrák felszálló ágait:
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Ahol τb a kapcsolati feszültség, s a relatív elmozdulás, τb,max a kapcsolati szilárdság, sm a
kapcsolati szilárdsághoz tartozó relatív elmozdulás. Három paraméter segítségével illeszthetők
az analitikai modellek a kísérleti eredményekhez: α, β és sr.

3.3 Matematikai statisztikai elemzés

Matematikai statisztika módszereinek segítségével (t-próba, varianciaanalízis (ANOVA))
lehetőség nyílik a megfigyelt összefüggések szignifikanciájának ellenőrzésére. A módszerek
segítségével eldönthetjük – adott valószínűség mellett –, hogy a vizsgált hatás véletlenszerű
tényezők együttállásának köszönhető, vagy a megfigyelt hatás a populációra is fennáll, és nem
csak a vizsgált próbatestekre. Továbbá a statisztikai elemzések segítségével meghatározhatjuk,
hogy létezik-e szignifikáns interakció (kölcsönhatás) a vizsgált paraméterek hatásai között.
Interakció alatt azt értjük, hogy egy paraméter hatása függ egy másik paramétertől [23]. Komplex
statisztikai modellt állítottam fel a választott paraméterek tapadásra gyakorolt kombinált
hatásának vizsgálatára.

A statisztikai elemzések nem csak a hatás szignifikanciáját segítenek meghatározni, hanem a
mértékét is. Mivel a szakirodalomban található összefüggések a kapcsolati szilárdság becslésére
jellemzően multiplikatív faktorként veszik figyelembe az egyes paraméterek hatásait [11,24,25],
a statisztikai modellt ennek függvényében építettem fel. Ehhez az adatbázist (ami a saját
kísérleti eredményeket és az analitikai paramétereket tartalmazza) természetes logaritmus
segítségével transzformáltam, elvégeztem a statisztikai elemzést, majd az eredményeket vissza
transzformáltam [26]. Megadom a 95%-os konfidencia intervallumokat (CI) is.
Ahol alkalmazható volt, ott a téziseket statisztikai eredmények alapján jelentettem ki, de a
statisztikai megfigyelések minden esetben a kísérleti vagy analitikai eredményekre támaszkodnak,
ezek szignifikanciáját jelzi.
3.4 A kutatás paraméterei
Doktori kutatásom során tizenhat különböző FRP betétet vizsgáltam (5. ábra), amelyek
különböző felületi kialakításokkal (homokszórt (SC – sand coated); spirálisan tekercselt (HW –
helically wrapped); spirálisan tekercselt és homokszórt (HWSC – helically wrapped and sand
coated); rovátkolt (In – indented), valamint bordázott (Rb – ribbed)), különböző átmérővel
(6-16 mm) és különböző száltípussal (bazalt, szén, üveg vagy hibrid) rendelkeznek.

Három különböző betonreceptúrát alkalmaztam, a betonokat laboratóriumban kevertem (az
első két célkitűzés esetében BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Anyagvizsgáló
laboratóriumában, míg a harmadik célkitűzés esetében a Sheffieldi Egyetem
laboratóriumában). A betonokat természetes adalékanyag felhasználásával (homokos kavics és
homok) készítettem, 16, illetve 10 mm maximális szemnagysággal (Dmax). A betonok tervezett
konzisztencia osztálya F4 [27] volt, melyet BASF Glenium C300 folyósítószer adagolásával
szabályoztam. A betonreceptúrák és a szilárdsági értékek, illetve az alkalmazott FRP betétek
fontosabb tulajdonságait a PhD értekezésemben adom meg.
A doktori kutatásom során 482 db próbatestet vizsgáltam meg.
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6. ábra: A kutatás során alkalmazott FRP betétek (a képen nem szerepel minden átmérő)

3.4.1 Az I. célkitűzés megvalósításhoz használt kutatási módszerek és paraméterek
Megterveztem és elvégeztem egy kísérletsorozatot (238 db vizsgálat) a GFRP és a BFRP betétek
felületi kialakításának vizsgálatára a betonban való tapadására. Különböző felületi jellemzőkkel
rendelkező FRP betéteket vizsgáltam (homokszórt, spirálisan tekercselt, spirálisan tekercselt
és homokszórt, rovátkolt, valamint bordázott). További paraméterek: a beton nyomószilárdsága
(35 és 66 MPa), az FRP betét átmérője (6-12 mm). Két kísérleti vizsgálattípust (hagyományos
kihúzó vizsgálat (P-O) és tiszta húzás (DT) vizsgálat) használtam. Vizsgáltam a tönkremeneteli
módot, a kapcsolati viselkedést (kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás), a kapcsolati
szilárdságot, és meghatároztam a kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás analitikai
modellparamétereket (mBPE és CMR). A kísérleti eredmények és az analitikai modellek
paramétereinek
általam
meghatározott
értékeinek
felhasználásával
statisztikai
hipotézisvizsgálatokat végeztem a szignifikáns hatással rendelkező paraméterek
meghatározása céljából. ANOVA elemzéseket is végeztem, hogy meghatározzam létezik-e
statisztikailag szignifikáns interakció a vizsgált paraméterek hatásai között.
3.4.2 A II. célkitűzés megvalósításhoz használt kutatási módszerek és paraméterek

Megterveztem és elvégeztem egy kísérletsorozatot (232 db vizsgálat) a légbuborékok
hatásának vizsgálatára az FRP betétek betonban való tapadása esetén. További paraméterek: a
beton nyomószilárdsága (36 és 75 MPa), az FRP betét felületi kialakítása (homokszórt,
spirálisan tekercselt és homokszórt, rovátkolt és bordázott), átmérője (6-12 mm) és száltípusa
(üveg, bazalt, szén és hibrid). Vizsgáltam a tönkremeneteli módot, a kapcsolati viselkedést
(kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás), a kapcsolati szilárdságot, és meghatároztam a
kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás analitikai modellek paramétereit (mBPE és CMR).
A kísérleti eredmények és az analitikai modellek paramétereinek általam meghatározott
értékeinek felhasználásával statisztikai hipotézisvizsgálatokat végeztem a szignifikáns hatással
rendelkező paraméterek meghatározása céljából. ANOVA elemzéseket is végeztem, hogy
meghatározzam létezik-e statisztikailag szignifikáns interakció a vizsgált paraméterek hatásai
között.
3.4.3 A III. célkitűzés megvalósításhoz használt kutatási módszerek és paraméterek

Megterveztem és elvégeztem egy kísérletsorozatot (12 db vizsgálat) a hőmérséklet hatásának
vizsgálatára a rovátkolt, 8 mm átmérőjű GFRP betétek betonban való tapadása esetén.
A kísérleteket magas hőmérsékleten végeztem, legmagasabb hőmérsékleti szint 300 °C volt.
Vizsgáltam a tönkremeneteli módokat, a kapcsolati viselkedést (kapcsolati feszültség - relatív
elmozdulás), a kapcsolati szilárdságot, és meghatároztam az analitikai modellek paramétereit.
A beton átlagos nyomószilárdsága – laboratóriumi hőmérsékleten – 38,7 MPa volt.
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4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI
A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem
vastagon szedett részek azok bevezetését, illetve értelmezését adják.
1. tézis [SS2], [SS3], [SS6], [SS7], [SS9]
Meghatároztam az FRP betétek felületi kialakításának hatását a betonban való
tapadásra. Különböző felületi jellemzőkkel rendelkező GFRP és BFRP betéteket
vizsgáltam (homokszórt, spirálisan tekercselt, spirálisan tekercselt és homokszórt,
rovátkolt, valamint bordázott), 6-12 mm átmérővel. A beton átlagos nyomószilárdsága
35 és 66 MPa volt.
1.1
A kísérleti úton meghatározott kapcsolati szilárdság értékek statisztikai
varianciaanalízise alapján kimutattam, hogy a GFRP és BFRP betétek felületi
kialakításának hatása a kapcsolati szilárdságra statisztikailag szignifikáns
interakcióban áll mindkét másik paraméter hatásával: az FRP betét átmérőjével és a
beton nyomószilárdságával (7. ábra).
FRP felület

Kapcsolati szilárdság (MPa)

Kapcsolati szilárdság (MPa)

FRP felület

FRP betét átmérője (mm)

Betonkeverék

7. ábra: A paraméterek között fellépő interakció — FRP betét felülete és a beton nyomószilárdsága (bal); FRP
betét felülete és átmérője (jobb). A beton átlagos nyomószilárdsága 35 (C1) és 66 MPa (C2). SC – homokszórt,
HW – spirálisan tekercselt, HWSC – spirálisan tekercselt és homokszórt; In – rovátkolt, Rb – bordázott felületű FRP betét

1.2.

Homokszórt és bordázott felületű betétek esetén kimutattam, hogy ugyanazon felületi
kategóriába tartozó FRP betétek kapcsolati szilárdsága statisztikailag szignifikánsan
különböző lehet.
Megállapítható (1.1. és 1.2. alapján), hogy az FRP betétek felületi kialakításának hatását nem
szabad olyan tényezők segítségével meghatározni, amelyek csak a felületi kialakítás
kategóriától függenek annak ellenére, hogy jelenleg a CSA S806-12 [11] így jár el.
1.3.

Kísérletileg igazoltam, hogy a kapcsolati szilárdsághoz tartozó relatív elmozdulás a
spirális tekercseléssel kialakított felületek esetében a legnagyobb (8. ábra).
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8. ábra: Relatív elmozdulás és kapcsolati szilárdság értékek különböző felületi kialakítással rendelkező, 8 mm
átmérőjű FRP betétek esetén. Az R6 jelzésű FRP betét rendelkezik spirális tekercseléssel kialakított felülettel
(R1, R3: SC; R7 - R9: HWSC; R10: In; R11: Rb; R14: betonacél. A felületek jelölését a 7. ábrán adom meg)

1.4.

Matematikai statisztikai modellt állítottam fel és meghatároztam az mBPE analitikai
kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás modell paramétereit a felület típusa és a
αfe,deformed = 0.234,
relatív
elmozdulás
ábra
függvényében:
αfe,sanded = 0.134,
αle,sanded = 0.493 és αle,deformed = 0.379 (le – terhelt és fe – terheletlen oldali relatív elmozdulás;
sanded – homokszórt, deformed – bordázott).

Meghatároztam minden kihúzó vizsgálat esetében az mBPE modell paraméterét (α).
Bizonyítottam, hogy a beton nyomószilárdsága (35 és 66 MPa) nem befolyásolja az α paraméter
értékét. Kimutattam, hogy a betétek átmérője (6-12 mm) statisztikailag szignifikáns hatással
rendelkezik az αfe esetén (3.9% varianciát magyarázva), de nincs szignifikáns hatása az αle
esetén. Igazoltam, hogy a homokszórással (sanded: SC, HWSC) rendelkező, illetve azzal nem
rendelkező (deformed: In, Rb) betétek eltérő értékeket mutatnak az α esetén (8. ábra).
A megfigyeléseket statisztikai elemzésekkel támasztottam alá.
0.7

SC-C1

0.6

HW-C1

0.5

HWSCC1
In-C1

0.4

Rb-C1
SC-C2

0.3
HW-C2

0.2

HWSCC2
In-C2

0.1

Rb-C2

0.0

αfe

αle

9. ábra: Felületi kialakítás hatása az α paraméterre. Jelölések a 7. ábra alapján.
(a könnyebb értelmezés érdekében a szimbólumokat horizontálisan elkülönítettem egymástól)
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2. tézis [SS2], [SS5], [SS11], [SS14]
Meghatároztam a beton nyomószilárdságának hatását az FRP betétek tapadására a
betonban. Új kihúzó vizsgálati módszert fejlesztettem ki. Különböző felületi
jellemzőkkel rendelkező FRP betéteket vizsgáltam (homokszórt, spirálisan tekercselt,
spirálisan tekercselt és homokszórt, rovátkolt, valamint bordázott), 6-12 mm átmérővel.
A beton átlagos nyomószilárdsága 35 és 66 MPa volt.
2.1.
Kísérletileg igazoltam, hogy a beton nyomószilárdságának növekedésével (35 és
66 MPa) a GFRP és BFRP betétek kapcsolati szilárdsága növekszik (10. ábra) annak
ellenére, hogy az eddigi szakirodalom alapján a beton nyomószilárdságának nincs hatása
30 MPa felett [14]. Kimutattam továbbá, hogy a kapcsolati szilárdság növekedése
statisztikailag szignifikáns.
Kapcsolati szilárdság (MPa)

35
30
25

C1

C2

20
15
10

5
0

P-O | Ø12

R1

R3

R5
R7
FRP betét jelölése

R10

R12

10. ábra: Beton nyomószilárdságának (35 (C1) és 66 MPa (C2)) hatása a kapcsolati szilárdságra (R1, R3, R5: SC;
R7: HWSC; R10: In; R12: Rb felületi kialakítású FRP betétek. A felületek jelölését a 7. ábrán adom meg)

2.2.

Kifejlesztettem – és alkalmazhatóságát igazoltam – egy új kísérleti próbatestet és
kísérleti módszert az FRP betétek tapadásának vizsgálatára (tiszta húzás (DT) vizsgálat,
3. és 4. ábra). A betonban húzófeszültségek ébrednek, hasonlóságot mutatva a hajlított
szerkezeti elemek feszültségállapotával. Kísérletileg igazoltam, hogy a DT vizsgálat
alacsonyabb kapcsolati szilárdság értékeket eredményez a hagyományos kihúzó kísérlettel
meghatározott szilárdságokhoz képest. A kapcsolati szilárdság különbsége változik az FRP
betét átmérőjével, felületi kialakításával és a beton nyomószilárdságával.
3. tézis [SS4], [SS8], [SS12]

Meghatároztam a légbuborékok hatását az FRP betétek tapadására betonban.
Különböző felületi jellemzőkkel rendelkező GFRP és BFRP betéteket vizsgáltam
(homokszórt, spirálisan tekercselt és homokszórt, rovátkolt, valamint bordázott),
6-12 mm átmérővel. A beton átlagos nyomószilárdsága 36 és 75 MPa volt.
A légbuborékképző adalékszer mennyisége 0,15% volt a cement tömegére viszonyítva.
3.1.
Kimutattam, hogy a légbuborékok hatása nincs statisztikailag szignifikáns interakcióban az
FRP betét felületének és átmérőjének, illetve a beton nyomószilárdságának hatásaival.
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3.2.
Kísérletileg igazoltam, hogy a légbuborékok nem eredményeznek változást sem a
tönkremeneteli módban, sem pedig a kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás ábra
alakjában (11. és 12. ábrák).

B6-In-12-G-C1A

B6-In-12-G-C1

B2-SC-12-G-C1
B2-SC-12-G-C1A
11. ábra: Jellemző tönkremeneteli felületek légbuborékos (C1A) és normál beton (C1) esetén (a léptékek eltérnek)
18
Kapcsolati feszültség (MPa)

20

R8 | Rb Ø12 | C1A

P-O_1

16

P-O_2

14

P-O_3

12

P-O_4

R8 | Rb Ø12 | C1

18
Kapcsolati feszültség (MPa)

20
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16
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P-O_4
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8
6
4
2

2

0

0
0

1

7
8
9
2
3
4
5
6
Terhelt oldali relatív elmozdulás (mm)

0

10

1

2
3
4
5
6
7
8
9
Terhelt oldali relatív elmozdulás (mm)

10

12. ábra: Jellemző kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás ábrák légbuborékos (bal) és normál betonban (jobb)

3.3.

A kísérleti eredmények (13. ábra) statisztikai elemzései alapján igazoltam, hogy az átlag
kapcsolati szilárdság a légbuborékok hatására statisztikailag szignifikánsan csökken
(1. táblázat). Meghatároztam az átlag kapcsolati szilárdságok arányait légbuborékos és
normál betonban, továbbá a 95% konfidencia intervallumok alsó határai segítségével
csökkentő tényezőket határoztam meg, amelyek felhasználhatóak a kapcsolati
szilárdság csökkenésének számításhoz.
Kapcsolati szilárdság (MPa)

25

C1

C1A

20
15
10
5
0
B1-10 B1-12

B2-6

B2-10 B2-12

B3-6

B3-10

B4-6

B4-8

B4-10 B4-14 B5-14

B6-8

B6-12

B7-8

B8-12 B8-16 B9-12 B9-16

FRP betét és az átmérő jelölése

13. ábra: Légbuborékképző adalékszer hatása a kapcsolati szilárdságra (C1A: légbuborékos, C1: normál beton).
Az FRP betétek jelölését az értekezésben adom meg
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1. táblázat: Welch t-próba eredményei — légbuborékképző adalékszer hatása a kapcsolati szilárdságra.
A kapcsolati szilárdságok (légbuborékos és normál betonban) szignifikánsan különbözőek (p<0,05)
t
2.560

df
132.516

p
0.012

MD
0.110

SED
0.043

95% CI
0.025

0.194

4. tézis [SS4], [SS8], [SS12]
Kísérletileg (15. ábra) és statisztikailag igazoltam, hogy a rovátkolt GFRP betétek
esetében a kapcsolati szilárdság növekszik az átmérő növekedésével (8 és 12 mm).
A próbatestek átlagos beton nyomószilárdsága 36 és 75 MPa volt.
Szakirodalom alapján (pl. [14]) az FRP betét átmérőjének növekedésével a kapcsolati szilárdság
csökken. Kimutattam, hogy a rovátkolt GFRP betétek esetén az eltérő viselkedés a felületi
jellemzők (pl. CLR) változásával magyarázható.
Kapcsolati szilárdság (MPa)

20

15

Ø8

Ø12

10

5
0

C1A

Beton jelölése

C2A

14. ábra: Rovátkolt GFRP betétek kapcsolati szilárdsága

5. tézis [SS1], [SS10], [SS13]
Kifejlesztettem egy új kísérleti módszert (5. ábra) – és alkalmazhatóságát igazoltam –
amely lehetővé teszi a terheletlen oldali relatív elmozdulás mérését optikai módszerrel
a hőterhelés során elvégzett kihúzó vizsgálatok esetében is. A mérés pontossága: 1 μm.
A kifejlesztett kísérleti módszer megfelelőségét kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás ábrák
(15. ábra) segítségével mutatom be. Megfigyelhető, hogy a terheletlen oldali elmozdulás jó
egyezést mutat a terhelt oldalival, és annál mindig kisebb [28–30].
Hőmérséklet: 80 °C
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2
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0
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2

4
6
8
Relatív elmozdulás (mm)

10

0

12

2

4
6
8
Relatív elmozdulás (mm)

15. ábra: Terheletlen és terhelt oldali relatív elmozdulások összehasonlítása

10

10

12

6. tézis [SS1], [SS10], [SS13]
Meghatároztam a magas hőmérséklet hatását a rovátkolt, 8 mm átmérőjű GFRP betétek
tapadására betonban. A beton átlagos nyomószilárdsága 38,7 MPa volt laboratóriumi
hőmérsékleten.
6.1.
Kísérletileg igazoltam, hogy a tapadás tönkremeneteli módja megváltozik az
üvegesedési hőmérsékletnél (Tg). Alacsonyabb hőmérsékleten a betonfogak nyíródnak
el, míg magasabb hőmérsékleten a GFRP betét bordái (16. ábra).

6.2.
Kísérletileg igazoltam, hogy a 80 °C-n bekövetkező kapcsolati szilárdság csökkenés a
betonszilárdság csökkenésével magyarázható (17. ábra).
80°C

20°C

165°C

190°C

1.0

300°C

lb
P1 P3

P4

P5

P6

P8

P9 P10 P11 P12

Normált értékek (-)

0.8

0.6

0.4

0.2

Kapcsolati szilárdság
Beton nyomoszilárdság
GFRP - rug. modulus

lb
0.0

P4

0

P11

16. ábra: Tönkremeneteli felületek – GFRP betétek
(felül) és beton (alul)

6.3.

100
200
Hőmérséklet (°C)

300

17. ábra: Hőmérséklet hatása a normalizált
kapcsolati szilárdságra, a beton nyomószilárdságára,
és a GFRP betét rugalmassági modulusára

Kísérleti eredményeim alapján általánosítottam az mBPE és a CMR kapcsolati
feszültség - relatív elmozdulás modelleket 300 °C-ig (2. táblázat).
Paraméter
α
β
sr

2. táblázat: Analitikai modellek paramétereinek összefoglalása
Laboratóriumi hőmérséklet
Terhelt oldal Terheletlen oldal
0.322
0.253
0.999
0.530
0.114
0.114

Magas hőmérséklet
Terhelt oldal Terheletlen oldal
0.676
0.367
0.999
0.613
0.086
0.067

A 18. ábrán a kísérleti és az analitikai (mBPE, CMR) kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás
ábrákat hasonlítom össze. Megfigyelhető, hogy jó egyezést mutatnak.
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18. ábra: A kísérleti és az analitikai (mBPE, CMR) kapcsolati feszültség - relatív elmozdulás ábrák
összehasonlítása különböző hőmérsékleti szinteken

5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A doktori értekezésben bemutatott kísérleti eredmények kiegészítik a rendelkezésre álló
adatokat (FRP betétek felületi kialakítása), vagy új adatbázisok alapjait képezik (a magas
hőmérséklet és a légbuborékképző adalékszer hatásának vizsgálata), segítve az FRP betétek
összetett tapadási viselkedésének mélyebb megértését. A meglévő analitikai modellek
kiterjesztése a kutatás főbb paramétereire elősegítik az analitikai (pl. lehorgonyzási hossz) és
a numerikus (szerkezeti elemek viselkedésének modellezése) problémák gyorsabb és
gazdaságosabb megoldását (kiváltva egyes kísérleti vizsgálatokat). A statisztikai
hipotézisvizsgálat pedig lehetővé teszi a szignifikáns hatások definiálását, számszerűsítését, és
más paraméterekkel való interakció vizsgálatát.
A CSA S806-12-ben definiált k5 faktor pontosítható a kutatásaim eredményei alapján. Továbbá
a beton nyomószilárdságát figyelembe vevő felső korlát is kiterjeszthető.
Az elvégzett kutatás ösztönözheti az FRP betétek alkalmazását légbuborékképző adalékszerrel
készülő betonokban, tovább növelve így a betonszerkezet tartósságát. További kísérletek
szükségesek azonban más adalékszer fajta és adagolás vizsgálatára.
A kidolgozott komplex statisztikai módszertan felhasználható a szakirodalomban közölt
eredmények elemzésére, illetve új kísérletsorozat kialakításában is segíthet.

A kifejlesztett, magas hőmérsékleten is elvégezhető kísérleti kialakítás lehetővé teszi a
terheletlen oldali elmozdulás mérését. A módszer felhasználható arra, hogy a kisszámú, magas
hőmérsékleten elvégzett vizsgálatok továbbiakkal egészüljenek ki, elősegítvén a tapadási
viselkedés pontosabb megértését. A kalibrált analitikai modelleket a kutatók és a mérnökök is
felhasználhatják. További kísérleti eredmények mindenképpen szükségesek más felületi
kialakítással rendelkező betétek esetében is.

Végül az értekezés eredményei felhasználhatóak az FRP betétek szabványosítási
munkálatainak háttérdokumentumaként.
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