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1. Bevezetés, célkit űzés 
 

A tudomány és technológia rohamos fejlődésének hatása sokszor nem jelenik meg azonnal 
az élet és az ipar minden területén. Ennek nem feltétlenül az ember vagy az iparág 
konzervativizmusa az oka. Sok esetben az újonnan kifejlesztett eszköz vagy módszer nem 
veszi figyelembe az egyén vagy az iparág specialitását, egyedi sajátosságait. 

Az építőipar és azon belül a tartószerkezet tervezés és építés is egy ilyen sajátos, nagyon 
konzervatívnak tűnő, ugyanakkor állandóan határait, korlátait feszegető ledönteni akaró, az 
építészeti szándék megvalósulása érdekében arra hajlandó, „kényszerülő” szakma. Főként 
olyan tradicionális anyagokat, szerkezeteket használunk az építéshez (pl. beton, falazott 
szerkezet), amelyeknek a viselkedése nem egyszerű, vagy nem célszerű leegyszerűsíteni a 
méretezés során, ha a gazdaságosság, attraktivitás is szempont. Tervezési, szakértési 
munkák során sokszor szembesülünk azzal, hogy az adott problémára nincs elméleti 
megoldás, az adott szerkezetet nem „ismeri” a szabvány. Ugyanakkor felelősen kell 
nyilatkozni az építmény biztonságáról, használhatóságáról. Ezt a helyzetet általában a 
modern szerkezetszámító szoftverek, módszerek (pl. a véges-elem módszer) sem oldják 
meg. 

Érdekes helyzetet tud teremteni egy régi, akár száz éves épület, amelyben az állandó 
használat ellenére sem található szerkezeti károsodás, bár a számítási modelljeink szerint 
nem így kellene lennie. Ennél még zavaróbb, ha egy néhány éves épületen tapasztalhatók 
olyan károsodások, amelyek méretezési módszereink és az új építészeti, szerkezeti 
kialakítás eddig nem ismert kölcsönhatásának a következményei. 

Mindezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy a tartószerkezet tervezéssel kapcsolatos 
kutatásoknak nem csak a jövő igényeit kell szolgálniuk, hanem múltbeli ismeretink hiányát 
is tudatosítania és csökkentenie kell. 

Ipari munkáim során nagyon sokszor szembesültem az előbb említett helyzetekkel. A 
következőkben ismertetésre kerülő témák majd mindegyikének van valamilyen ipari 
előzménye. Sajnos a problémával való szembesülés és annak megoldása általában időben 
nem szokott egybe esni. 

Talán nem meglepő, hogy az ismertetésre kerülő, nagyon különbözőnek tűnő 
problémáknak közös gyökere, oka van: az anyag vagy a tartószerkezet valamilyen 
merevségének a hiánya. A merevséghiány például az építéstechnológia vagy az 
építőanyag viselkedésének következménye is lehet. 

A tartószerkezet tervezés elméletével, rendszerével foglalkozó könyvek általában a 
szerkezet igénybevételei pontosabban a beépítéshez és terhelési módhoz tartozó domináns 
igénybevételek, alapján alakítják ki az osztályozási rendszerüket {1-1} {1-2}. Az 
igénybevételek kialakulása mindig feltételezi az igénybevételnek megfelelő merevség 
meglétét. A merevség az anyag szintjén az anyagtörvényt „szabályozó” alakváltozási 
anyagjellemzők (pl. rugalmassági/alakváltozási modulus - E, nyírási modulus – G). A 
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szerkezet szintjén pedig ezen anyagjellemzőknek és a keresztmetszet geometriai 
jellemzőjének szorzata (normál/húzási merevség – EA, nyírási merevség – GAV, hajlítási 
merevség – EJ, csavarási merevség – GJT, EJω). Ezek hiánya vagy csekély volta speciális 
szerkezeti működést és modellezési nehézséget tud okozni. 

A merevség hiánya általában igénybevétel „hiányt” és egyben ellenállás hiányt is 
eredményez. Így az igénybevételek alapján történő tartószerkezet osztályozás és a 
merevségi hiány alapján történő osztályozás ugyanazokat a szerkezeti osztályokat 
eredményezi. A továbbiakban merevség hiányon nem csak annak teljes hiányát, hanem 
annak csekély voltát, illetve a terhelési folyamat során bekövetkező károsodás miatti 
csökkenését, majd eltűnését is értjük. A merevség hiánya nem jó vagy rossz dolog, hanem 
az anyag vagy szerkezet természetes sajátossága, mint az emberek esetében a kopaszság, 
amivel együtt lehet és kell élni. 

Az anyag merevségének hiánya általában az anyag károsodásának következménye. Főként 
olyan építőanyagoknál „tűrjük” ezt el, a gazdaságosság „kényszere” miatt, amelyeknek a 
húzó- és nyomószilárdsága között nagy a különbség (pl. beton, kő, falazott szerkezet). Az 
ilyen merevséghiány a szerkezet egészére is értelmezhető, bár a károsodás általában 
koncentráltan, lokálisan keletkezik. 

A tartószerkezet merevségének hiánya lehet folytonos, az egész szerkezetre kiterjedő vagy 
diszkrét, csak a szerkezet bizonyos helyein értelmezhető. A csak lokálisan értelmezhető 
merevségi hiány oka lehet az építéstechnológia, összeépítési helyzet vagy az anyag helyi 
károsodása. A folytonos, az egész szerkezetre kiterjedő merevségi hiány oka lehet újfent az 
anyagnak a szerkezet egészére kiterjedő károsodása, vagy a szerkezet geometriájának, 
méretének eredménye a merevség hiánya. Az 1.-1. ábrán foglaltam össze a merevség 
hiányának előbb ismertetett okait, helyét és jellegét, és ezek lehetséges kapcsolatát. 

 

1.-1. ábra – A merevséghiány lehetséges okai, helye és jellege 

A falazott szerkezetek estében a merevségi hiányt okozhatja az építéstechnológia (pl. 
kitöltetlen állóhézag, boltívek esetében a boltívelemek közötti illesztési hézag), az anyag 
károsodása húzásra, függetlenül attól, hogy rideg vagy kvázi rideg (alakváltozásra 
fellágyuló) anyagként modellezzük. Az évszázadok óta épített lebegő lépcső esetében a 
lépcsőfokok közötti illesztési hézagnál megjelenő hajlítási merevséghiány az 
építéstechnológia következménye. A héjak membránállapot szerinti teherviselése és a 
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ponyvaszerkezetek legtöbb problémája is a kis szerkezeti vastagság miatti csekély hajlítási 
merevség, azaz a tartószerkezet geometriája a merevséghiány következménye {1-3}. 

A jelen munka célja, hogy bemutassam a különféle merevséghiányos tartószerkezetek 
viselkedésével kapcsolatos kutatásaim eredményeit. Ki szeretném emelni, hogy több 
kutatást a tervezési, szakértési munkák során felmerült problémák megoldatlansága indított 
el. 

A dolgozat falazott szerkezetekre, történeti tartószerkezetekre és héjszerkezetekre 
vonatkozóan mutat be kutatási eredményeket, és néhány olyan alkotást, amely elindította 
az előbbi témákkal való foglalkozást. A különböző kutatási területeket és témákat a 
megoldandó feladatot, megválaszolandó kérdést okozó merevséghiány kapcsolja össze. 

A tézisfüzet az egyes témákat azonos fejezetcímek alatt tárgyalja: irodalmi áttekintés, a 
modell bemutatása, eredmények, következtetések és tézisek. 

Az alkotások ismertetése is egységes szerkezetben történik: az építmény adatainak 
ismertetése, az építmény rövid leírása, fényképek és tervrészletek. 

A hivatkozott irodalmak { } zárójelben, míg a saját hivatkozások [ ] zárójelben, a 
hivatkozott saját előadások pedig < > zárójelben szerepelnek. A hivatkozás felsorolása a 
tézisfüzet végén található. 
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2. Falazott szerkezetek vizsgálata [2-1] 
 

A falazott teherhordó szerkezet alkalmazása évszázadokra nyúlik vissza. A falazási 
technikát minden korban előszeretettel alkalmazták a legkülönfélébb tartószerkezetek 
(épületek, hidak, stb.) építéséhez, függetlenül attól, hogy milyen falazóelemek (természetes 
kő, égetett agyagtégla, vályogtégla, stb.) és milyen kötőanyag (habarcs) állt rendelkezésre. 
Hosszú ideig a falazott szerkezetek „méretezése” tapasztalati alapon történt. A manapság 
használt méretezési módszereinket is részben empirikus, kísérleti tapasztalatok alapján 
dolgozták ki. A falazott szerkezetek méretezésére használt módszerek messze elmaradtak a 
mérnöki tudomány fejlődése révén megteremtett lehetőségektől (2.-1. ábra). 

 

2-1. ábra – A falazott szerkezetek méretezési módjának fejlődése {2-1} 

Az utóbbi negyedszázadban megindult a falazott szerkezetek méretezési módszereinek a 
fejlesztése is, részben a történeti falazott szerkezetek rekonstrukciója, konzerválása okán 
felmerült igények, részben pedig a falazóelem gyártók fejlesztési igényei miatt. 

A falazott szerkezetek tervezéséhez szükséges anyagjellemzőknek és vizsgálatoknak 
három egymásra épülő szintje különböztethető meg (2-2. ábra). 

A első szint a falazott szerkezethez használt anyagok szintje (2-2.c. ábra). Ez a 
falazóelemeket, a habarcsot és minden más, a falazott szerkezet készítéséhez használt 
anyagot (pl. falkapcsokat, vasalást, feszítő betéteket) jelenti. A második a falazat (falelem) 
szintje (2-2.b. ábra). A falazat a falazott szerkezetet alkotó anyagokból összeépített 
faldarab, amelynek mechanikai viselkedését az alkotóelemek és a falazáshoz használt 
kötési mód határozza meg, de mechanikai jellemzők szempontjából homogének tekinthető, 
ezért az adott igénybevételi állapothoz tartozó egyetlen mechanikai jellemzővel (pl. 
szilárdsággal) jellemezhető a viselkedése. A falazat tönkremenetelének mindig szilárdsági 
oka van. Megjegyezzük, hogy a falazat mechanikai jellemzőit még manapság is 
laboratóriumi kísérletekkel határozzák meg. 

A harmadik szint a falazott szerkezet szintje (2-2.a. ábra). A falazott szerkezet (fal, pillér) 
más szerkezeti elemekkel (pl. födémmel) összeépített falazott szerkezetrész. A falazott 
szerkezet tönkremenetelének oka lehet stabilitásvesztés (pl. kihajlás) vagy az anyag 
(falazat) tönkremenetele, azaz szilárdsági ok. 
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2-2. ábra – A falazott szerkezet modellezési szintjei 

A falazott szerkezet méretezése vagy a falazott szerkezet vagy a falazat szintjén történik. A 
számításban használt mechanikai jellemzőket mindig az alacsonyabb modellszint határozza 
meg: falazott szerkezetnél a falazat; falazatnál a falazat készítéséhez használt anyagok és a 
kötési mód. 

Merevséghiányt jelent vagy eredményez a falazat nyomószilárdságához képesti kicsi 
húzószilárdsága, a falazat nyomásra történő fokozatos károsodása, merevségcsökkenése, 
az új építéstechnológia miatti habarccsal ki nem töltött állóhézag. A merevséghiány 
visszahat a szerkezet viselkedésére, teherbírására. 

A 2.1 fejezetben a falazat anyagainak szintjén kidolgozott elméleti modell segítségével 
határozzuk meg a falazat mechanikai (alakváltozási és szilárdsági) jellemzőit kitöltött és 
kitöltetlen állóhézag esetén. A 2.2 fejezetben vályogfalazatok teherbírásának elméleti 
meghatározásával foglalkozunk, a falazat „valós”viselkedését, húzásra ellenállás nélküli, 
nyomásra alakváltozásra fellágyuló viselkedést figyelembe vevő modell segítségével. 

 

2.1 Falazatok mechanikai jellemz őinek elméleti meghatározása 
[2-2, 2-3], <2-1, 2-2, 2-3> 
Árva Péterrel közös eredmények. 

A mérnöki gyakorlatban a falazatok alakváltozási és szilárdsági jellemzőit manapság is 
kísérletekkel határozzák meg. Arra kerestük a választ, hogy meg lehet-e határozni a 
falazatot alkotó anyagok (falazóelem, habarcs) alakváltozási és szilárdsági jellemzőinek, a 
falazati geometriának, kötési módnak és a használt építéstechnológiának (habarccsal 
kitöltött vagy kitöltetlen az állóhézag) megfelelően a falazat alakváltozási és szilárdsági 
jellemzőit. A kidolgozott modellek használhatóságát véges-elem módszerrel igazoltuk. 

A modell segítségével, a falazatot alkotó anyagok jellemzőiből, elméletileg 
meghatározhatók a falazat jellemzői. A kitöltetlen állóhézag hatásának elemzése nem csak 
az ilyen, újabban használt építéstechnológia miatt van jelentősége, hanem a rossz 
minőségben megépített, általában hiányosan kitöltött állóhézaggal épült falak esetében is 
tájékoztat a mechanikai jellemzők várható csökkenéséről. 
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2.1.1 Irodalmi áttekintés 
A falazóelemekből, habarccsal, kötésben összeépített falazat alakváltozási és szilárdsági 
jellemzőinek egyik lehetséges elméleti meghatározási módszere a szakirodalomból ismert 
homogenizációs eljárás. Ennek egy mérnöki szemléletű, részben heurisztikus változatát 
használtuk kitöltött és kitöltetlen állóhézagú falazatok alakváltozási és szilárdsági 
jellemzőinek meghatározására. 

Az irodalom {2-2} homogenizációnak nevezi azt az átlagolási eljárást is, mely során egy 
több összetevőből álló anyag makroszintű mechanikai tulajdonságait az összetevők 
mikroszintű tulajdonságai alapján határozzuk meg. Mikroszinten most az összetevők, 
anyagok szintjét értjük, makroszint ezzel szemben a falazat szintje, ahol a falazatot a 
mechanikai jellemzők szempontjából homogén anyagnak tekintjük. A homogenizáció az 
ún. reprezentatív térfogatú elemen (RVE) végezhető el, amit az a legkisebb térfogat jelent, 
amelyen a meghatározandó anyagjellemző állandó, 2.-3. ábra. A falazatnál használt 
szabályos, periodikus kötési mód lehetővé teszi, hogy a homogenizációt a reprezentatív 
térfogatnál kisebb falrészre, az ún. egységcellára/alapcellára is végezzük el. Az 
alapcellából eltolásokkal és tükrözésekkel előállítható a reprezentatív térfogat, sőt az egész 
fal is, 2.-3. ábra. 

 

2.-3. ábra – A reprezentatív térfogatú elem és az alapcella 

Korai homogenizációs eljárásoknak tekinthetők Voigt {2-3} azonos alakváltozású 
összetevőket feltételező és Reuss {2-4} azonos feszültségű összetevőket figyelembe vevő 
ún. keverési törvényei. Az eredményeiket továbbfejlesztve és falazatra alkalmazva 
kezdődött el az 1980-as években a falazat homogenizációs modelljének kidolgozása. 
Zucchini és Lourenco {2-5, 2-6, 2-7} kitöltött állóhézaggal épülő falakra javasolt modelljét 
fejlesztettük tovább kitöltetlen állóhézagú falazatokra és pillérekre. 

 

2.1.2 A modell bemutatása 
Az egységcellára működtetett makro feszültségek és a hatásukra keletkező makro 
alakváltozások közötti kapcsolatot keressük. A kapcsolatot az egységcellában levő 
összetevők, az anyagok, azok geometriája és mechanikai tulajdonságai határozzák meg, 
amelyek a falazat alakváltozási tulajdonságait eredményezik, tönkremeneteli lehetőségeit 
meghatározzák. 

Feltételeztük, hogy a falazóelem és a habarcs lineárisan rugalmas – tökéletesen képlékeny, 
izotróp anyag. Az elmozdulások kicsik és a fal síkbeli feszültségállapotban van a teher 
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hatására. A vizsgált egy tégla vastagságú fal bekötő kötéssel van falazva. Ez manapság a 
leggyakrabban használt kötési mód. 

A vizsgálathoz a mérnöki tapasztalatok alapján vesszük fel mikro szinten (az anyagok 
szintjén) a feszültségmezőt. A mikro- és makroszinten (a falazat/alapcella szintjén) 
felírható egyensúlyi és egyenértékűségi egyenletek, és a mikro szinten megadható 
anyagtörvények és geometriai egyenletek segítségével egyértelműen megállapíthatóak a 
mikro szintű feszültségek, valamint a mikro- és makroszintű alakváltozások a makro 
feszültségek függvényében. A mikro feszültség és alakváltozás mezők felvételének 
helyességét a falazatból kivágott, síkbeli feszültségállapotban levő, reprezentatív térfogatú 
elemen véges-elem módszerrel elvégzett számításokkal ellenőriztük. 

A Voigt és Reuss féle keverési törvényektől indulva úgy változtattuk a modellt, hogy az 
eredményei a véges-elem módszerrel meghatározott és más, irodalomban található, 
módszerekkel számított eredményekhez képest megfelelő pontosságú legyen az analitikus 
modell eredménye. 

 

2.1.3 Eredmények 
Megmutattuk, hogy kitöltött állóhézagú falazat esetén a Voigt- és Reuss-féle keverési 
törvények alkalmazásával végrehajtott ún. kétlépéses homogenizációval jó becslés adható a 
falazat alakváltozási jellemzőire. Ugyanakkor kitöltetlen állóhézagú falazat esetén a 
kétlépéses homogenizáció nem alkalmas a falazat alakváltozási jellemzőinek 
meghatározására. Ennek oka az, hogy a Voigt és Reuss féle keverési törvények, mint a 
számított alakváltozási jellemzők felső és alsó korlátai, kitöltött állóhézag esetén szoros, 
míg kitöltetlen állóhézag esetén „laza” korlátot jelentenek (2.-4. ábra). 

 

2.4. ábra – A Voigt és Reuss féle keverési szabályok, mint a falazat alakváltozási jellemzőinek (E) korlátai, a 
falazóelem (E2) és a habarcs (E1) alakváltozási jellemzőinek függvényében 

- Voigt, Woldemar (1898) 
 
 
 
 
 
 

- Reuss, Endre (1929) Kitöltetlen állóhézag 

Kitöltött állóhézag 



12 
 

A függőleges, fekvőhézagra merőleges irányú falazat rugalmassági modulusa kitöltetlen 
állóhézag esetén is jól becsülhető kétlépéses homogenizációval. (A kétlépéses 
homogenizáció során az építéstechnológiának megfelelően, először soronként végezzük el 
a homogenizációt a Voight-féle keverési törvény szerint, majd pedig függőlegesen a 
Reuss-féle keverési törvény szerint.) 

A vízszintes, fekvőhézaggal párhuzamos rugalmassági modulus meghatározása esetében 
figyelembe kell venni a fekvőhézagban levő habarcs nyírási alakváltozását és a 
falazóelemek összenyomódását is ahhoz, hogy kitöltetlen állóhézag esetén is megfelelő 
eredményt kapjunk (2.-5. ábra). A kisméretű téglából készült falazat vízszintes irányú 
rugalmassági modulusának változását a 2.-6. ábra mutatja a habarcs rugalmassági 
modulusának függvényében. 

A falazat síkjában értelmezett nyírási rugalmassági modulus meghatározása esetében 
figyelembe kell venni a fekvőhézagban levő habarcs nyírás okozta összenyomódását és a 
falazóelemek hajlítás okozta deformációját is ahhoz, hogy kitöltetlen állóhézag esetén is 
megfelelő eredményt kapjunk (2.-7. ábra). A kisméretű téglából készült falazat nyírási 
rugalmassági modulusának változását a 2.-8. ábra mutatja a habarcs rugalmassági 
modulusának függvényében. 

Az állóhézag kitöltetlen voltának alig van hatása a függőleges rugalmassági modulusra. A 
vízszintes rugalmassági modulus azonban jelentősen, 60-75%-al csökken kitöltetlen 
állóhézag esetében. A nyírási rugalmassági modulus csökkenése 30-35%-os kitöltetlen 
állóhézag használatakor. 

Amíg a kitöltött állóhézagú falazat a gyakorlat szempontjából izotróp anyagnak tekinthető, 
addig a kitöltetlen állóhézaggal épülő fal anizotrópiája nem hanyagolható el a gyakorlatban 
sem. 

A fekvőhézagbeli habarcsvastagság növelése, hasonlóan a kitöltött állóhézag esetéhez, kis 
mértékben csökkenti a falazat alakváltozási jellemzőit. A falazóelem magasságának 
növelése a vízszintes rugalmassági modulust jelentősen csökkenti. Ez a változás ellentétes 
a másik két rugalmassági modulus változásával és a kitöltött állóhézag esetében 
tapasztalható rugalmassági modulus változással. 

Az előbbi megállapítások a tartószerkezet tervezőkön kívül a falazóelem gyártók, 
fejlesztők számára is fontosak egy új termék, falazóelem fejlesztésekor. 

A homogenizációs módszer a falazat egyes részeiben (falazóelem, habarcs) keletkező 
feszültségeket is megadja a falelemen működő feszültségek függvényében. A falazóelem 
és a habarcs tönkremeneteli feltételének ismeretében – numerikusan – előállítható a falazat 
tönkremeneteli feltétele, legalábbis az első károsodásra vonatkozóan. 

Mindkét anyagra, a falazóelemre és a habarcsra is, a Rankine-féle tönkremeneteli feltételt 
használtuk húzás esetében, és a Huber-Mises-Hencky-féle tönkremeneteli feltételt nyomás 
esetében. Minden anyag, minden lehetséges tönkremeneteli lehetőségét megvizsgálva 
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numerikusan előállítható a falazat elméleti tönkremeneteli feltétele, mint a lehetséges 
tönkremeneteli feltételek közös, alsó burkológörbéje. 

 

2.-5. ábra – Vízszintes nyomás. a) alapcella, b) feszültségmező, c) alakváltozások 

 

 

2.-6. ábra – Kisméretű téglából készült, kitöltetlen állóhézagú falazat Ex/Eb vízszintes rugalmassági modulus 
aránya – homogenizációs eredmények. (Em – a habarcs, Eb – a falazóelem rugalmassági modulusa) 

 

c) 
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2.-7. ábra – Nyírás a fal síkjában. a) feszültségmező, b) alakváltozások 

 

 

2.-8. ábra – Kisméretű téglából készült, kitöltetlen állóhézagú falazat Gxy/Eb nyírási modulus aránya – 
homogenizációs eredmények. (Em – a habarcs, Eb – a falazóelem rugalmassági modulusa) 

A 2.-9. és 2.-10. ábrákon jól megfigyelhető, hogy a habarcs fm szilárdságának növelése 
nemcsak a falazat teherbírását, hanem a tönkremeneteli módot is befolyásolja: azt, hogy 
melyik anyag tönkremenetele határozza meg a falazat teherbírását. 

Egyértelműen megállapítható az is, hogy kitöltetlen állóhézagú falazat esetén jelentős a 
falazat nyírási teherbírásának csökkenése. Ugyanakkor a falazat fekvőhézagra merőleges 
nyomószilárdsága gyakorlatilag független az állóhézag kitöltöttségétől. Az utóbbi 
kijelentés elméletileg igazolja a kísérletekből ismert és a szakma által is elfogadott, a 
kitöltetlen állóhézagú falazat nyomószilárdságra vonatkozó állítást. 
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2.-9. ábra – A síkjában terhelt, kisméretű téglából készült falazat tönkremeneteli feltétele átlagos habarcs esetén: 
 ···· kitöltött állóhézag;  - - - kitöltetlen állóhézag. (Σy a falazaton működő, makro normálfeszültség, Τxy a falazaton 

működő, makro nyírófeszültség.) 

 

 

2.-10. ábra – A síkjában terhelt, kisméretű téglából készült falazat tönkremeneteli feltétele jó habarcs esetén: 
 ···· kitöltött állóhézag;  - - - kitöltetlen állóhézag. . (Σy a falazaton működő, makro normálfeszültség, Τxy a 

falazaton működő, makro nyírófeszültség.)žž 

A homogenizációs modell eredményesen használható a falazat alakváltozási jellemzőinek 
és teherbírásának elméleti meghatározására. A módszer figyelembe veszi a falazóelem és a 
habarcs jellemzőit, geometriáját és a falazáshoz használt kötési módot is. 
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2.1.4 Következtetések, tézisek 
A falazóelemekből habarccsal, kötésben összeépített falazat alakváltozási és szilárdsági 
jellemzőinek elméleti meghatározására az egyik lehetséges módszer az szakirodalomból 
ismeretes homogenizációs eljárás. Ennek egy mérnöki szemléletű, részben heurisztikus 
változatát használtuk kitöltött és kitöltetlen állóhézagú falazatok alakváltozási és 
szilárdsági jellemzőinek meghatározására. 

1. tézis: Megmutattuk, hogy kitöltött állóhézaggal épülő falazat esetén a Voigt- és a 
Reuss-féle keverési törvények alkalmazásával végrehajtott ún. kétlépéses 
homogenizációval becslés adható a falazat alakváltozási jellemzőire 
(rugalmassági modulusra, Poisson tényezőre). Kitöltetlen állóhézaggal 
épülő falazat esetén a kétlépéses homogenizáció nem alkalmazható a falazat 
alakváltozási jellemzőinek meghatározására. 

 
2. tézis:  Javaslatot tettünk kitöltetlen állóhézaggal épülő falazat esetében olyan 

homogenizációs eljárásra, amellyel jól becsülhetők az ilyen falazatok 
alakváltozási jellemzői. Megállapítottuk, hogy a kitöltetlen állóhézag miatt a 
fekvőhézagra merőleges irányú rugalmassági modulus alig csökken, míg a 
fekvőhézaggal párhuzamos rugalmassági-, és nyírási modulus jelentősen 
csökken. A falazóelem geometriája és a habarcsvastagság is jelentősen 
befolyásolja az ilyen falazat alakváltozási jellemzőit. 

 
3. tézis: Javaslatot tettünk a falazatok szilárdsági jellemzőinek meghatározására 

homogenizáció eljárás segítségével, figyelembe véve a falazóelem és a 
habarcs különböző lehetséges tönkremeneteli lehetőségeit. Megállapítottuk, 
hogy a kitöltetlen állóhézaggal épülő falazat fekvőhézagra merőleges 
nyomószilárdságát az állóhézag kitöltetlen volta gyakorlatilag nem 
befolyásolja, míg az ilyen falazat fekvőhézaggal párhuzamos 
nyomószilárdsága és a nyírószilárdsága jelentősen csökken a kitöltött 
állóhézagú falazathoz képest. 
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2.2 Vályogfalazatok teherbírásának elméleti meghatá rozása 
[2-5, 2-6], <2-4> 
Orbánné Csicsely Ágnessel közös eredmények. 

Az utóbbi évtizedekben egyre több vályog falazóelemből készített épület épül. Ennek oka 
elsősorban a környezettudatos építőanyag választás, a környezetvédelmi szempontok 
figyelembevétele. Természetesen az épületek léptéke és tradicionális építészeti kialakítása 
általában lehetővé teszi a vályogfalak használatát. Így a múltbeli tapasztalatok alapján 
megválasztott vályoganyag és falvastagság általában megfelelő biztonságú falak építését 
teszi lehetővé. Természetes igény azonban, hogy a vályogfal is megbízhatóan méretezhető, 
tervezhető legyen. 

A 2. fejezet bevezetőjében ismertetett fal modellezési rendszert figyelembe véve, először 
kísérletekkel meghatároztuk a vályogfalazat anyagtörvényét nyomásra (2.-11.a. ábra). A 
kísérletek alapján nyomásra a falazat lineárisan rugalmas, fellágyuló anyagként 
modellezhető. A vályoghabarccsal épült vályogfalnak gyakorlatilag nincs húzószilárdsága 
(2.-11.b. ábra). 

Így a vályogfal is merevséghiányos szerkezet, mind húzás, mind nyomás szempontjából. 

 

2.-11. ábra – A vályogfalazat viselkedése: a) kísérleti eredmény, b) elméleti modell 

Azt vizsgáltuk, hogy mennyire tér el a falazat teherbírása, ha a valós viselkedést 
pontosabban leíró, fellágyuló anyagmodellel határozzuk meg, és ha a szabványokban 
javasolt és a mérnöki gyakorlatban használt anyagmodellekkel számítjuk. Ezen kívül azt is 
vizsgáltuk, hogy a tönkremenetelt minden esetben jelzi-e előre repedés vagy más, szabad 
szemmel is megfigyelhető változás. 

 

2.2.1 Irodalmi áttekintés 
A vályogfalazat fekvőhézagra merőleges húzás esetében gyakorlatilag ellenállás nélkül 
választható szét, ugyanis a falazáshoz használt vályoghabarcs és a falazóelemek közötti 
tapadás csekély. A modell, a méretezés szempontjából a vályogfalazat húzószilárdság 
nélküli anyagnak tekinthető. Húzófeszültségek esetében a falazat a fekvőhézagok mentén 
azonnal bereped. Így külpontos nyomás esetében lehetséges csak egyensúly. 
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Fekvőhézagra merőleges nyomás esetében először a feszültségek növelésével az 
alakváltozások is arányosan nőnek. A maximális feszültség elérése után azonban növekvő 
alakváltozások csak csökkenő feszültségek mellett tudnak egyensúlyt biztosítani, 2.-11.a 
ábra. A falazatban (a falazóelemben vagy a habarcsban vagy mindkettőben) a nyomás 
hatására a nyomás irányával párhuzamos mikro-repedésrendszer alakul ki. Ennek 
következménye a feszültség-alakváltozás ábra eső ága. Ezek a repedések a falazat felületén 
szabad szemmel még nem láthatóak. Az eső ág végét jelző törési összenyomódás 
elérésekor alakulnak ki azok a nyomás irányával párhuzamos makro-repedések, amelyek 
az anyag szétesését, az anyag szilárdsági tönkremenetelét jelentik. 

Vályogfalak méretezésére nincs egységes, szabványos méretezési, modellezési mód. A 
kísérleti eredményeket figyelembe véve a vályogfalazat viselkedésének modellezésére, a 
csak nyomásnak ellenálló, lineárisan rugalmas – lineárisan fellágyuló anyagtörvény 
használatát javasoltuk (2.-11.b ábra). 

A 2.-11.b ábrán jelölje a törési összenyomódást εu, a hozzá tartozó feszültséget σu, a 

maximális feszültséget (a károsodás, azaz a mikro-repedések kialakulásának kezdetét) σo, a 

hozzá tartozó alakváltozást εo. Az anyagmodell rugalmas ágának rugalmassági modulusát 
Eo-lal, az alakváltozásra fellágyuló ág meredekségét Eu-val jelöljük. 

A javasolt anyagtörvény egyenlete: 

εσ ⋅= oE ,  ha oεε ≤    (2.-1a) 

)( ouo E εεσσ −⋅−= , ha uo εεε ≤<   (2.-1b) 

Vezessük be a következő paramétereket: 

   
o

u

σ
σγ = ;  0,10 ≤≤ γ    (2.-2) 

   
o

uk
ε
ε= ;  0,1≥k     (2.-3) 

Az előbbi két paraméter segítségével összefüggés teremthető az anyagmodell rugalmassági 
modulusa és az alakváltozásra lágyuló ág meredeksége között. 

   ou EcE ⋅= ,  ahol 
1

1

−
−=

k
c

γ
   (2.-4) 

A jelölésekben o alsó index mindig a rugalmas ág jellemzőit jelzi, az u alsó index pedig 
mindig az alakváltozásra lágyuló ág jellemzőit mutatja. 

Az (2.-1) egyenletű anyagtörvény segítségével (a k és γ paraméterek változtatásával) a 
mérnöki gyakorlatban használt anyagmodellek majd mindegyikét meg lehet adni: a 
lineárisan rugalmas–rideg anyagmodellt, a lineárisan rugalmas–tökéletesen képlékeny 
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anyagmodellt, korlátozott alakváltozó képességgel is, de akár a merev–tökéletesen 
képlékeny anyagmodellt is {2-8}. 

A fellágyuló anyagmodell (2.-11.b. ábra) feltételezi, hogy a fellágyuló ághoz tartozó 
alakváltozások egy kis tartományban koncentrálódnak, lokalizálódnak {2-9}. Az ott 
bekövetkező véges energia-disszipáció eredménye lesz az anyag tönkremenetele. Az 
alakváltozás lokalizációs tartomány minimális mérete is anyagjellemzőként használandó. 
Mivel most a célunk a vályogfalazatnak (egyszerűbben a vályogfal keresztmetszetének) a 
teherbírását meghatározni, ezért erre az adatra nem lesz szükségünk. A húzás okozta 
repedések szempontjából feltételezzük, hogy ahol azok meg tudnak jelenni, ott folytonosan 
az ún. elkent repedésmodellnek megfelelően alakulnak ki. 

Amint már említettük, a falazott szerkezetek számításakor szinte természetes, hogy a 
falazat húzószilárdságát elhanyagoljuk. A valóságban azonban, a habarcs vagy más 
kötőanyag nélkül épített falak kivételével, mindig van egy csekély húzószilárdsága a 
falazatnak. A terhelés folyamán, a húzófeszültség miatt megjelenő repedés jelenlétét 
vesszük figyelembe a húzószilárdság elhanyagolásával. 

A repedés kialakulásának folyamatát (azaz a teher-repedéshossz kapcsolatát) és a 
teherbírást is a törésmechanika elvei szerint kellene vizsgálnunk. A törésmechanika elvei 
szerint nem feszültség vagy alakváltozás, hanem energia-mérték a tönkremenetel feltétele. 
Felmerülhet a kérdés, hogy a húzószilárdság elhanyagolásával vizsgálva a 
„repedésterjedést” a biztonság javára közelítünk-e? 

Bažant {2-10} törésmechanikai vizsgálatai szerint, amennyiben sűrű, sok repedés alakul ki, 
azaz a repedés nem lokalizálódik, nem egy helyre koncentrálódik, akkor az anyag 
húzószilárdsága elhanyagolható, a teherbírás a szilárdságtan elvei alapján határható meg. A 
szárazon, alacsony falazóelemekből (sok egymáshoz közeli fekvőhézaggal, azaz 
mesterséges repedéssel) falazott falra elméletileg is helyes, megalapozott a csak 
nyomásnak ellenálló anyagú szilárdságtani modellel történő vizsgálat. 

Ennek alapján a vályoghabarccsal falazott, majdnem nulla húzószilárdságú vályogfalazat 
esetében feltételezzük, hogy a húzószilárdság nélküli modellel számított teherbírás a 
biztonság javára közelít. 

A falazat teherbírását teherbírási vonallal, a tönkremenetelt jelző (N, M) igénybevételpárral 
adjuk meg a valós viselkedésnek megfelelő anyagtörvényt használva, mint  más 
anyagtörvények esetében {2-11, 2-12}. 

 

2.2.2 A modell bemutatása 
A vályogfalazat teherbírásának meghatározásakor állandó vastagságú fal 1 m hosszú 
szakaszát vizsgáljuk a fekvőhézagra merőleges külpontos nyomásra, 2.-12. ábra. D a 
külpontos nyomóerő döféspontja (az M hajlító nyomaték és N nyomóerő eredőjének a 
helye), e a külpontosság. 
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2.-12. ábra – A vizsgált keresztmetszet. 

A falazat teherbírásán az adott külpontossághoz (e) vagy normálerőhöz (N) tartozó 
maximális nyomatékot (M) értjük, ami nem feltétlenül a törési összenyomódáshoz vagy a 
feszültség-alakváltozás diagram más, jellegzetes pontjához tartozik. 

Az adott normálerőhöz meghatározott nyomaték-görbület függvény általában 
maximummal rendelkező függvény. A nyomaték-görbület és a feszültség-összenyomódás 
függvény kapcsolatát ábrázolva látható, hogy a maximális nyomaték az alakváltozásra 
fellágyuló ág valamely közbenső pontjához tartozik (2.-13. ábra). Így a teherbírás (a 
maximális nyomaték) általában nem egyezik meg sem a rugalmas határhoz, sem a törési 
összenyomódáshoz tartozó, sem más előre megadott feszültséghez vagy alakváltozáshoz 
tartozó nyomaték értékével. 

a.) κ

M
Mmax

Mu

Mo

N=állandó
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ε
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2.-13. ábra – a) a keresztmetszet nyomaték-görbület függvénye, b) az anyagtörvény 

A 2.-13. ábra nyomaték-görbület függvényén bejelöltük az Mo nyomatékot, amely ahhoz az 
állapothoz tartozik, amikor a keresztmetszet szélső szálában a feszültség értéke a 
maximális (σmax = σo). Látható, hogy ehhez képest a maximális nyomaték (Mmax) értéke 
nagyobb, mint a maximális feszültséghez tartozó nyomaték (Mo). A nyomaték-görbület 
függvény végpontjához tartozó Mu nyomaték ahhoz az állapothoz tartozik, amikor a 
keresztmetszet szélső szálában az összenyomódás értéke a törési összenyomódással 
megegyezik (εmax = εu). Az ábra szerint a feszültség-összenyomódás függvény 
végpontjához tartozó nyomaték (Mu) kisebb, mint a keresztmetszeten fellépő maximális 
nyomaték (Mmax). Az elmondottakból következik, hogy általában a teherbírást nem lehet 
előírt állapotokkal megadni, mert a teherbírást jelentő maximális nyomaték az 
alakváltozásra fellágyuló anyagmodell fellágyuló ágának valamely közbenső pontjához 
tartozhat. Természetesen bizonyos igénybevétel-kombinációkra megváltozhat az imént 
említett jellegzetes nyomatékértékek viszonya (pl. Mmax egybeeshet Mu-val), de ez előre 
nem tudható (ld. {2-9}). 
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A vályogfalazat teherbírásának meghatározásakor a következő feltevéseket használjuk: 

- A vályogfalazatnak nincs húzószilárdsága, 
- A vályogfalazat nyomásra lineárisan rugalmas–lineárisan fellágyuló anyag (2.-11.b 

ábra), 
- Érvényes a Bernoulli-Navier hipotézis, azaz a falazat keresztmetszetei az 

alakváltozás után síkok és önmagukkal egybevágóak, és a fal tengelyére 
merőlegesek maradnak. 

 

A teherbírási vonal azon összetartozó nyomaték-normálerő párok összessége, amely az 
adott normál erőhöz (N), vagy adott külpontossághoz (e) tartozó legnagyobb nyomatékot, 
illetve normálerő-nyomaték párt jelenti, függetlenül attól, hogy az alakváltozás eléri-e a 
törési összenyomódás értékét vagy sem. 

A teherbírási vonalat a fajlagos normálerő és fajlagos nyomaték függvényében adjuk meg, 
amelyek értelmezése a következő: 

   
odh

N
N

σ⋅⋅
=       (2.-5) 

   
odh

M
M

σ⋅⋅
= 2

      (2.-6) 

A teherbírási vonalat általában konvex görbének gondoljuk: a szokásosan használt mérnöki 
anyagmodellek esetében ez bizonyítható is. A fellágyuló, eső ágat is tartalmazó 
anyagtörvény esetében ez nem magától értetődő dolog. {2-13} vizsgálatai szerint azonban 
fellágyuló anyagok, azaz eső ággal rendelkező anyagtörvények esetén is konvex lesz a 
teherbírási vonal, ha az eső ág folytonos, nincs benne hirtelen ugrás. Így a meghatározandó 
teherbírási vonalnak is konvexnek kell lennie. 

Vegyük a nyomóerőt (N) állandónak, és ehhez tartozóan határoztuk meg a keresztmetszet 
nyomaték-görbület függvényét. Ezután számítsuk ki az állandó normálerőhöz tartozó 
maximális nyomatékot, azaz az állandó nyomóerőhöz tartozó nyomatéki teherbírást. Az 
így megállapított nyomóerő-hajlító nyomaték pár a teherbírási vonal egy pontja. 

A 2.-1. táblázatban megadtuk az összes lehetséges (nem rögzített) állapotot és az eseteknek 
megfelelő feszültségi ábrát. Két állapotot különböztettünk meg: a keresztmetszet berepedt 
(ezt 1-essel jelöltük), illetve ha a teljes keresztmetszet nyomott (ezt jelöltük 2-essel). Mind 
a (nyomásra) károsodott és (húzásra) repedésmentes (2/A.), a károsodott és repedésmentes 
(2/B. és 2/C.), mind a berepedt és károsodásmentes (1/A.) vagy a berepedt és károsodott 
(1/B.) állapotok figyelembe vétele szükséges a nyomaték-görbület függvények 
meghatározásához. 

Az 1/A. állapotban a keresztmetszet egy része nyomott és az anyag rugalmas állapotban 
van. Az 1/B. állapot esetén szintén csak a keresztmetszet egy része nyomott, viszont a 
nyomott anyag részben károsodott. A 2/A. állapotban a teljes keresztmetszet nyomott, 
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viszont a szélső szálban a feszültség értéke nem éri el a maximumot (σo), tehát a 
keresztmetszet rugalmas állapotban van. A 2/B. állapotban is a teljes keresztmetszet 
dolgozik, és a szélső szál összenyomódása meghaladja a maximális feszültséghez (σo) 

tartozó fajlagos összenyomódás értéket (εo), az anyag részben károsodott. A 2/C. 
állapotban szintén a teljes keresztmetszet nyomott, a szélső szál összenyomódása elérte a 
törési összenyomódás értékét (εu), és a teljes keresztmetszet anyaga károsodott nyomásra. 
A folyamat végét az jelenti, hogy a teljes keresztmetszeten kialakul az alakváltozási ág 

végpontjához tartozó összenyomódás (εu), és feszültség (σu). 

A 2.-1. táblázat mindegyik esetében analitikusan számítható a feszültségi ábrához tartozó 
nyomaték (adott görbület és nyomóerő esetén) amely a nyomaték-görbület függvény 
pontját jelenti. 

A nyomaték-görbület (M-κ) diagram megszerkesztésénél állandó nagyságú normál erő 
mellett a görbület értékét folyamatosan növelve határoztuk meg a lehetséges állapot 
jellegét. Ez a semleges tengely helyét megadó �� értéke alapján dönthető el. Az �� értéke a 
keresztmetszetre felírható vetületi egyenértékűségi egyenletből számítható. Ennek 
ismeretében a nyomaték számítható a nyomatéki egyenértékűségi egyenletből. 
Amennyiben a görbület, illetve a feszültségi ábra jellege ismertté válik, akkor a nyomaték 
és az �� is könnyen számítható. A számítások ellenőrzéséhez a szélső szál összenyomódását 

használtuk fel, amely sohasem haladhatja meg a törési összenyomódás (εu) értékét. 

2.-1. táblázat: A lehetséges állapotok a nyomaték-görbület függvények meghatározásához. 
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Adott nyomóerőhöz tartozó nyomaték-görbület függvényeket és azok maximumát 
numerikusan határoztuk meg a 2.-1. táblázatbeli állapotok figyelembevételével. A 
nyomaték-görbület függvények maximumának ismeretében felrajzolható volt a 
keresztmetszet teherbírási vonala. 

 

2.2.3 Eredmények 
A nyomaték–görbület függvények jellege alapján kétféle viselkedést lehet 
különböztethetünk meg: rideg viselkedést, amely esetén a tönkremenetel hirtelen 
következik be, a duktilis viselkedést, amikor a tönkremenetel nagy alakváltozás után 
következik be {2-14}. Az alakváltozásra fellágyuló anyagú falazatnál mindkét eset 
előfordul, illetve kiegészül más esetekkel is. Ezek az eső ágat is tartalmazó nyomaték–
görbület függvények, amelyeknél viselkedését kvázi-ridegnek nevezhetjük. 

A nyomaték–görbület függvények alakjuk szerint négy csoportra oszthatóak: 

a) Az első típusba tartozó függvénynek van maximuma, húzási repedések jelzik a 
teherbírás kimerülését, de a teher irányával párhuzamos nyomási repedések (a 
függvény végpontját jelző minimum értéknél történő) megjelenését nagy 
alakváltozások előzik meg (2.-14.a ábra). A viselkedés duktilis. 

b) A második típus monoton emelkedő függvény, amelyhez kis alakváltozás tartozik. 
A tönkremenetel hirtelen következik be a teher irányával párhuzamos nyomási 
repedések (a függvény végpontját jelző minimum értéknél történő) megjelenésével. 
A viselkedés rideg (2.-14.b ábra). 

c) A harmadik típus abban különbözik az elsőtől, hogy a teherbírás kimerülését nem 
jelzi húzási repedés, az eső ág megjelenése miatt kvázi-rideg a viselkedés (2.-14.c 
ábra). A teher irányával párhuzamos nyomási repedések a függvény végpontját 
jelző minimum értéknél jelennek meg. 

d) A negyedik típus esetén a függvény hurok alakú, zárt görbe, a viselkedés kvázi-
rideg (2.-14.d ábra). A minimum értéknél a nyomaték előjele ellenkező a 
kezdetihez képest. 

A teherbírási vonal meghatározásakor az állandó nyomóerőt fokozatosan növelve 
megrajzoltuk a nyomaték–görbület függvényeket (2.-15. ábra). A függvények alakja a fent 
említett sorrendben következik egymás után a nyomóerő növekedésével: kis nyomóerő 
esetén duktilis, majd az nyomóerőt növelve rideggé válik a keresztmetszet viselkedése. 
Nagyobb nyomóerő esetén ismét nőni kezd a tönkremenetelhez tartozó alakváltozás, 
viszont a törés hirtelen következik be. 

Az egyes normálerőhöz megrajzolt M-κ görbéknek van maximum, illetve minimum pontja, 
amelyeket numerikusan határoztunk meg. Az így kapott értékek adják a teherbírási vonalat 
(2.-15. ábra). A folytonos vonal a nyomaték-görbület függvény maximumpontjaihoz 
tartozik, ez a keresztmetszet teherbírása, a pontozott vonal a teherbírás „minimuma”, ebben 
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az esetben a nyomaték-görbület függvény végét ábrázoltuk. Ekkor a szélső szálban az 
összenyomódás eléri a törési összenyomódás értékét (εu), elméletileg ekkor jelenik meg a 
teher irányával párhuzamos nyomási repedés. 

a.) ��=0,1 b.) ��=0,55 

  
c.) ��=0,85 d.) ��=0,99 

  
e.) 

 
 

2.-14. ábra – a-d) Jellegzetes nyomaték görbület függvények a különböző fajlagos nyomóerőkhöz,  
e) az a-d ábrák együtt ábrázolva. (k=1,5, γ =0,8, c=0,4, Eo=400 N/mm2) 
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2.-15. ábra – A teherbírási vonal, maximum az e = d/4-hez tartozik. 
γ = állandó = 0,8; k = változó (k = 1,1; 1,3; 1,5; 1,75; 2,0; 3,0) 

Az anyagmodell paramétereinek hatását vizsgálva az következő megállapításokat tehetjük: 

a) Az összenyomódások arányának k értéke minél kisebb, annál nagyobb nyomóerő 
értékig viselkedik duktilisan az anyag, és annál nagyobb a minimális nyomaték 
értéke. 

b) Nagy k érték esetén már kisebb nyomóerőnél lesz rideg a viselkedés, a negatív 
nyomatékok abszolút értékben azonban kisebbek, 

c) A feszültségek aránya (γ ) minél kisebb, annál inkább rideg a tönkremenetel, 
ugyanakkor a negatív nyomaték abszolút értékben annál nagyobb, és annál kisebb 
erők esetén jelenik meg. 

d) Mind a rugalmas, mind a rugalmas–tökéletesen képlékeny és a javasolt fellágyuló 
anyagmodell esetén is bizonyítható, hogy a teherbírási vonalak maximuma 
ugyanahhoz a külpontossághoz, a falvastagság negyedéhez tartozik. 

Megvizsgálva, hogy az alakváltozásra fellágyuló ágon végighaladva mely ponthoz (mint 
korlátozott alakváltozáshoz) tartozik a falazat keresztmetszet teherbírási vonalának egy 
pontja, azaz a nyomaték–görbület függvénynek a maximuma, azt találtuk, hogy az 
alakváltozásra fellágyuló ág hossza egy határon túl már nem befolyásolja a teherbírási 
vonalat (2.-16. ábra). Az alakváltozásra fellágyuló ág hatékony hosszának (ε ef) neveztük el 
azt a legnagyobb alakváltozást, amelyikhez még tartozik teherbírási vonal pont, azaz 
nyomaték-görbület függvény maximum. 

A lineárisan rugalmas anyagmodellnél a hatékony hossz megegyezik a szilárdsághoz 
tartozó alakváltozással (εo), mert ebben az esetben a teherbírási vonal mindig a maximális 
feszültséghez, azaz a szilárdsághoz tartozik. A merev–tökéletesen képlékeny anyagú 
keresztmetszet teherbírási vonala esetén is értelmezhető a hatékony alakváltozás, amelynek 
elméleti értéke végtelen. 
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2.-16. ábra – A fellágyuló ág hatékony hossza. (a folytonos vonal a hatékony hosszat jelöli, a szaggatott vonal pedig 
a teherbírást már nem befolyásoló σ-ε ábra szakaszt) 

(k = 1,1453, γ = 0,8105, c = 1,304, Eo = 400 N/mm2, εo = 0,007809) 

A kísérletek [2-4, 2-5] során mért eső ág átlagos hossza gyakorlatilag „egybeesik” a 
számítással meghatározható alakváltozással (2.-16. ábra), azaz a kimért eső ág a számított 
hatékony alakváltozással azonos. 

A kísérleteket hidraulikus terhelő berendezéssel végeztük. Az ilyen berendezés addig 
alkalmas az eső ág stabil kimérésére, amíg a tehercsökkenés miatt visszaáramló olaj 
sebessége összhangban van a tehercsökkenés sebességével, azaz elég lassú a 
tehercsökkentés igénye. Egyébként „tehervezérelté” válik a rendszer és összeomlik a 
kísérleti elem, mivel már az eső ág jellemzi a viselkedését. A kísérletek során kimért eső 
ág átlagos hossza egybeesik a számított hatékony hosszal. Külpontos nyomás esetén a 
hatékony hossz nagyságú eső ág hossza, a nyomaték–görbület függvény maximuma előtti 
szakaszát, tehát a függvény emelkedő, stabil szakaszát befolyásolja csak. Feltételezzük, 
hogy ez az oka hatékony hossz kísérleti kimérhetőségének is. 

Lineárisan rugalmas anyag esetén egy keresztmetszet magidom–határa azon nyomóerő 
döféspontok mértani helye, ahol működő erő esetén a semleges tengely érinti a 
keresztmetszet szélét. Rugalmas anyagú téglalap keresztmetszet esetén a magidom mérete 
főirányú külpontosság esetén ky = d/6. Fal esetén nem magidomról, hanem inkább 
magsávról beszélhetünk, mivel a fal terhe megoszló teher (N [kN/m], 2.-17. ábra). A 2.-17. 
ábrán, a metszeten jelölt „D” pont a keresztmetszeten természetesen egy vonal, amely a 
tehernek megfelelően, jelöli a magsáv határát. 

A magidom (magsáv) jellemzője, hogy az azon belül működő nyomóerő esetében a teljes 
keresztmetszet nyomott lesz. Ez a tulajdonság segít abban, hogy meghatározzuk a 
tökéletesen–képlékeny anyagú keresztmetszet magidomát is. Ekkor a magidom a 
keresztmetszet súlypontjával egybeeső ponttá zsugorodik, mivel tökéletesen–képlékeny 
anyag esetén csak ekkor nyomott az egész keresztmetszet. 

Alakváltozásra fellágyuló anyag esetén a magsáv mérete függ a normálerőtől (N) valamint 

az alakváltozásra fellágyuló ág hosszától (k) és meredekségétől (γ , c) is. 
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2.-17. ábra – A fal keresztmetszet magsávja. 

A magsáv határa d/15 és d/6 közé esik attól függően, hogy hogyan változik az 
alakváltozásra lágyuló ág meredeksége és hossza. A magsáv határának változásában 
megfigyelhető, hogy minél nagyobb az alakváltozásra fellágyuló ág hossza (vagyis minél 
nagyobb a k paraméter értéke) annál kisebb a magsáv mérete. A γ paraméter nagysága is 

befolyásolja a magsáv méretét: minél kisebb γ értéke, annál nagyobb a magsáv mérete. 

A magsáv méretének meghatározásakor a teherbírási vonalnak négy eltérő szakaszát lehet 
megkülönböztetni a normálerő változásával. 

Az első szakasz (2.-18.a ábra) az 5,0=N -ig tart. Ebben a szakaszban a magsáv mérete 

megegyezik a tökéletesen rugalmas anyagú keresztmetszet magsáv méretével, ez a 

keresztmetszet magasságának hatoda (ky = d/6). A 2.-18.a ábrán látható a 3,0=N  fajlagos 

normálerőhöz tartozó nyomaték–görbület függvény és a teherbírási vonal. Folytonos vonal 
jelöli, ha a keresztmetszet repedésmentes, szaggatott vonal pedig azt, hogy a 
keresztmetszet berepedt állapotban van. Az ábrán látható, hogy a keresztmetszet 
berepedése már jóval korábban bekövetkezik, minthogy elérnénk a teherbírási vonalat, 
tehát a keresztmetszet teherbírásának kimerülését már korán repedés jelzi. 

A második szakaszban (2.-18.b ábra) a magsáv mérete már nem állandó, hanem a 
normálerő növekedésével fokozatosan csökken. Egy állandó normálerő szintet vizsgálva 
azt tapasztalható, hogy a keresztmetszet a teherbírási vonal elérése előtt bereped, de a 
repedésmentes állapothoz tartozó teherbírás közel van a keresztmetszet teherbíráshoz. A 
repedés megjelenése gyakorlatilag a teherbírás kimerülését jelenti. 

A harmadik szakaszban (2.-18.c ábra), állandó normálerő esetén a teherbírási vonal 
eléréséig nem reped be a keresztmetszet, csak a nyomaték–görbület ábra eső ága mentén 
jelenik meg a repedés. Ekkor a teherbírás kimerülését nem jelzi előre repedés. A második 
és harmadik szakasz határa annál a nyomóerőnél van, amelynél a semleges tengely éppen 
érinti a keresztmetszetet. A nyomaték–görbület függvény maximum pontja egybeesik a 
repedésmentes állapot végével, és a berepedt állapot kezdetével. A második és harmadik 
szakasz határa nem állandó, az alakváltozásra fellágyuló ág paramétereitől függ. Ehhez a 
ponthoz tartozó külpontosság a legkisebb magsáv szélesség, a normálerő függvényében. A 
javasolt fellágyuló anyagtörvény esetében ez a méret a keresztmetszet minimális magsáv 
mérete. 

A negyedik szakaszban (2.-18.d ábra) a keresztmetszet nem reped be, még a nyomaték–
görbület függvény eső ága mentén sem. A teherbírás kimerülését nem jelzi előre repedés. 
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A 2.-19. ábrán a teherbírási vonalba berajzoltuk a repedésmentes állapot teherbírási vonalát 
is, amely kijelöli a repedésmentes és a berepedt állapotot eredményező igénybevétel 

kombinációk tartományát. Ez az 5,0=N  határáig lineáris, utána a teherbírási vonal eléréséig 

harmadfokú függvény. A teherbírási vonal elérése után ezt szaggatott vonallal jelöltük. 
Ennek a szaggatott vonalnak az elérése jelzi, hogy az M-κ eső ágán a húzási repedések 
bezáródnak. 

  
2.-18.a ábra – A fajlagos normálerő 3,0=N  

  
2.-18.b ábra – A fajlagos normálerő 6,0=N  

 

 

 
2.-18.c ábra – A fajlagos normálerő 7,0=N  
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2.-18.d ábra – A fajlagos normálerő 8,0=N  

2.-18. ábra – Nyomaték-görbület függvény és a teherbírási vonal kapcsolata (γ = 0,2; k = 5) 
Jelölések: 0- a keresztmetszet bereped, 1- a keresztmetszet teherbírása, 2-törési összenyomódáshoz tartozó 

nyomaték, 3- a repedés bezáródik. 

A 2.-19. ábra mutatja a teherbírási vonal repedésmentes és berepedt tartományait a 
nyomaték–görbület függvények eső ágát is figyelembe véve. Az ábrán, a fajlagos 
normálerő függvényében mutatjuk a falazat eltérő viselkedésnek négy szakaszát. 

 

2.-19. ábra – A repedésmentes teherbírási vonal és a teherbírási vonal kapcsolata. 

A magsáv mérete változó, függ a normálerőtől, valamint az alakváltozásra fellágyuló ág 
hosszától (k) és meredekségétől (γ ). Azt a normálerőt tekintjük a magsáv határához 
tartozónak, amelynél a külpontosság növelése során a teherbírási vonal eléréséig a 
keresztmetszet éppen repedésmentes, azaz ahol a repedésmentes teherbírási vonal érinti a 
teherbírási vonalat. 

A 2.-20. ábra azt mutatja, hogy az alakváltozásra fellágyuló anyagmodell paramétereinek 
változtatása hogyan változtatja a magsáv méretét. Látható, hogy az különböző γ értékek 
esetén a k függvényében hogyan változik annak a külpontosságnak az értéke, amelynél 

kisebb külpontosság esetén a keresztmetszet nem reped be. A γ vonalakon feltüntetett 
fajlagos normálerőhöz tartozó szintvonalak azt mutatják, hogy annál nagyobb fajlagos 
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normálerő esetén a keresztmetszet nem reped be. A 2.-20. ábrán tehát jól látható, hogy a 
magsáv mérete függ az anyagmodell alakváltozásra fellágyuló ágának paramétereitől 

(k, γ ), illetve a fajlagos normálerő szintjétől. 

 

2.-20. ábra – A magsáv méretének (ky min) változása a külpontosság és az alakváltozásra fellágyuló anyag törési 
összenyomódásának függvényében (γ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8, Eo=400 N/mm2) 
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2.2.4 Következtetések, tézisek 
Vályogfalazatokon végzett nyomószilárdsági kísérletek alapján megállapítható, hogy a 
vályog falazat nyomásra fellágyuló, húzószilárdság nélküli anyagmodellel vizsgálható. 

A részben analitikus, részben numerikus vizsgálatok alapján megállapítható: 

1. tézis:  A falazat teherbírási vonala nem ismert tönkremeneteli állapotokhoz, hanem 
pl. külpontosság függvényében változó, nem feltétlenül az anyag (látható, 
pl. repedést okozó) tönkremenetelét jelentő állapotokhoz tartozik. A 
nyomásra fellágyuló–húzószilárdság nélküli anyagmodellel meghatározott 
teherbírási vonal a lineárisan rugalmas – rideg és a lineárisan rugalmas–
tökéletesen képlékeny anyagú falazatok teherbírási vonalai között 
helyezkedik el. Az ilyen teherbírási vonal maximuma is a keresztmetszet 
vastagságának negyedéhez tartozó külpontosságnál van. 
A vályog falazat viselkedése a normálerő nagyságának függvényében 
változó: kvázi-rideg – duktilis – rideg viselkedést mutat a normálerő 
növekedésével. 

 
2. tézis: A keresztmetszet teherbírását csak az alakváltozásra fellágyuló ágnak a σ-ε 

ábra maximuma utáni rövid eső szakasza befolyásolja. Ennek a szakasznak 
a mérete közelítőleg megegyezik a hidraulikus sajtóval végzett kísérletek 
során kimérhető eső ág méretével. 

 
3. tézis: Az alakváltozásra fellágyuló–húzószilárdság nélküli anyagmodellel 

vizsgálható falkeresztmetszetek magsávjának mérete függ a működő 
normálerő nagyságától és a fellágyuló ág meredekségétől és hosszától. (A 
magsávon belül működő nyomóerő nem okoz húzási repedést.) 
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3. Történeti tartószerkezetek vizsgálata 
 

Műemlék épületek és régi épületek tartószerkezeti megoldásai sok fejtörést okoznak 
amiatt, hogy nem a számítható modellek szerint épültek, hanem a tapasztalat és egyéb, 
sokszor ismeretlen gondolatok, ötletek vezérelhették az építőt. Általában a történeti 
tartószerkezetek is vizsgálhatók azokkal a modellekkel, amelyeket a modernkori, a 
számítást, mint tervezési eszközt használó szerkezettervezők is használnak, csak nem 
biztos, hogy egyszerűen és egyértelműen megállapítható a számítási modell. 

Van azonban több olyan történeti tartószerkezet, amely még „megfejtésre” vár, amelynek 
nem vagy nem pontosan ismerjük a működési módját, még nincs számítási modellje. A 
meg nem értett működési mód miatt sokszor feleslegesen megerősítjük vagy elbontatjuk a 
szerkezetet. 

Ilyen megértésre váró szerkezetek a kőből, téglából falazott boltozatok, boltívek és a 
faragott kő fokokból épített lebegő lépcsők. 

Mindegyik merevséghiányos szerkezet, részben az építéstechnológia, részben a felhasznált 
kő vagy tégla elemek illesztési módja miatt, mivel az illesztési felületek mentén húzóerőt 
nem lehet továbbítani. 

 

3.1 A nyomásvonal definíciója [3-1], <3-1, 3-2> 
Gáspár Orsolyával közös eredmények. 

A római Szent Péter bazilika kupoláján keletkezett repedések vizsgálatával foglalkozó 
Thomas de la Seur, Francois Jaquier és Ruggero Giuseppe Boscovich matematikusok 
1743-ban, nyomtatásban megjelent szakvéleménye megteremtette annak lehetőségét, hogy 
egyre több matematikus, fizikus, majd mérnök foglalkozzon a boltozatok működésével és 
elméletével. A matematikus szakértők a Descartes és J. Bernoulli által kidolgozott virtuális 
elmozdulások elvét használták a boltozat vizsgálatára {3-1}. A kupola vizsgálatával 1748-
ban megbízott Giovanni Poleni, matematikus és mérnök, egy kupolaszelet terheivel 
arányos tömegű súlyokkal terhelt kötél alakját vizsgálta, azt tekintette a vezérív helyes 
alakjának, azaz nyomásvonalnak. Azt a megállapítást tette, hogy „csupán az fontos, hogy a 
nyomásvonal ne lépjen ki a boltozat keresztmetszetéből” {3-2}. Mivel Poleni a berepedt 
kupolával foglalkozott, csak egy kupolaszeletet vizsgált, és azt feltételezte, hogy a kupola 
meridián irányban berepedt, így egymás melletti ívek sorozatából áll. Tulajdonképpen egy 
boltív nyomásvonalával foglalkozott. 

Poleni és Christopher Wren, a londoni Szent Pál székesegyház építője is Robert Hooke-nak 
azt felismerését használta a boltozatok tervezésekor, hogy „Ahogy a (rugalmas) lánc lóg, 
úgy, csak ellentétesen áll majd a szilárd boltozat.” [3-2]. 

Ugyanezt az elvet használták a kupolaépítők évszázadokon keresztül, egészen napjainkig. 
A XX. század közepén Heyman {3-3} elevenítette fel a nyomásvonal elméletet a 



33 
 

boltozatok és kupolák vizsgálatára. Elméleti háttérként a képlékenységtan és annak statikai 
tétele szolgált. Heyman ezzel elindította azt a kutatási folyamatot, amely máig többeket 
arra késztet, hogy a nyomásvonal elmélet alkalmazásával, elméleti hátterének tisztázásával 
foglalkozzanak. Az intenzív kutatáshoz hozzájárult még az is, hogy egyre növekedett a 
történeti boltozott szerkezetek felülvizsgálatának az igénye is, amelyhez a modern 
számítógépes eljárások sem adtak mindig meggyőző eredményt. 

 

3.1.1 Irodalmi áttekintés 
A grafosztatika szerkesztési módszereiből szinte természetes módon következik a 
nyomásvonal és annak meghatározási módja {3-4}. A nyomásvonal adott teherre 
megrajzolható kötélpoligon vagy a kötélpoligon segítségével értelmezhető, definiálható 
vonal. A kötélpoligon szerkesztésekre vonatkozóan olyan feladatok fogalmazódtak meg, 
amelyek a boltívek nyomásvonal segítségével történő vizsgálatához szükségesek. 

Koncentrált erővel terhelt háromcsuklós tartó esetén egyértelműen megszerkeszthető az 
igénybevétel-eredők vektorainak hatásvonal rendszere, amely nyomásvonalként 
értelmezhető (3.-1. ábra) {3-5}. Ekkor a vektorok kötélpoligonja mentén csak normálerő 
működik. A koncentrált erőkből álló teherre ennek a törött vonalnak megfelelő alakú 
kötéllel lenne helyettesíthető az eredeti tartó. Megoszló teherrel terhelt tartó esetében az 
igénybevétel-eredők burkológörbéje lesz a nyomásvonal, amely egyben kötélgörbe is. 

 

3.-1. ábra – Kötélpoligon, nyomásvonal koncentrált erővel terhelt háromcsuklós tartó esetében {3-5}. 

A Hooke-féle súlyos lánc analógiának megfelelő nyomásvonal esetében az igénybevétel-
eredők burkológörbéje és a megoszló teher működési helyét jelentő vonal egybeesik, és a 
teher-eredője a burkológörbe ívhosszával arányos. 

Milankovitc 1907-ben, doktori dolgozata alapján írt cikkében már ilyen módon tesz 
különbséget a kötélgörbe és láncgörbe, mint a nyomásvonalak speciális esetei között {3-
6}. A boltívkövek illesztési vonalainak helyzetét, azaz az ívkeresztmetszetek helyzetét 
figyelembe veszi a cikkében a nyomásvonal meghatározásakor, de nem általánosítja azt. 
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Műve gyakorlatilag ismeretlen maradt egészen napjainkig, mivel megjelenése idején a 
rugalmas ívelmélet háttérbe szorította a végtelen merev diszkrét elemekből álló ívekre 
vonatkozó elméletet. 

A nyomásvonal elméletet Heyman {3-3} elevenítette fel újra, felismerve azt, hogy „a 
falazott boltozatok esetében a szerkezet globális stabilitása fontosabb, mint lokálisan a 
feszültségek nagysága” {3-6}. A boltozatok, boltívek nem a boltozat anyagának 
károsodása miatt mennek tönkre, hanem amiatt, hogy a boltozat a kövek illesztési hézagai 
mentén bekövetkező megnyílás (repedés kialakulása) okozta mechanizmussá válik. A 
képlékenységtan statikai tétele biztosítja ehhez az elméleti hátteret (a repedéseket, illesztési 
hézag megnyílásokat „képlékeny csuklónak” tekintjük). Falazott boltozatoknak a 
képlékenységtan statikai tétele alapján történő vizsgálatához szükséges feltételek: 

- a falazat anyagának nincs húzószilárdsága, 
- a falazat anyagának végtelen nagy a nyomószilárdsága (csak mechanizmus lehet a 

tönkremeneteli mód), 
- a falazatot alkotó elemek között megcsúszás nem jöhet létre (csak csuklós 

mechanizmus lehet a tönkremeneteli mód). 

A boltívet a csuklós mechanizmust jelentő állapotban vizsgáljuk úgy, hogy azokat a 
statikailag lehetséges, egyensúlyt biztosító nyomásvonalakat keressük, amelyek csuklós 
mechanizmus kialakulását eredményezik (3.-2. ábra). A statikailag háromszorosan 
határozatlan ív esetében négy (szimmetrikus esetben öt) „csukló” kialakulása miatt válik a 
boltív mechanizmussá. Heyman bevezette a geometriai biztonság fogalmát, amely a 
csuklós mechanizmusnak megfelelő nyomásvonalat éppen magába foglaló legvékonyabb 
ív vastagságának és a tényleges ívvastagságnak az aránya. Heyman szerint az önsúlyával 
terhelt, állandó t vastagságú, félkör alakú, R sugarú boltív minimális vastagsága 
t/R = 0,1059 {3-3}. Számításában feltételezte, hogy a nyomásvonal érinti a boltív belső 
kontúrját és a működő nyomóerő hatásvonala is ugyanott érinti azt. 

A geometriai biztonság koncepciója a gyakorlatban is könnyen alkalmazható mind síkbeli 
boltív [3-3], mind térbeli boltívrendszer esetében [3-4]. 

 
 

 

3.-2. ábra – Állandó vastagságú, önsúlyával terhelt félkörív minimális vastagsága, és tönkremeneteli 
mechanizmusa. 

Ochsendorf utóbb korrigálta Heyman eredményét {3-7}, és a minimális vastagságra 
t/R = 0,1074 értéket adott meg. Azt is megállapította, hogy a nyomásvonal és az ív 
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intradoszának érintési pontjában működő nyomóerő hatásvonala nem érintője a 
nyomásvonalnak. 

A két minimális vastagság közötti különbséget az okozza, hogy míg Heyman függőleges 
metszeteket, azaz függőleges illesztési hézagot feltételezett a számításában, addig 
Ochsendorf radiális illesztési hézagokat vett figyelembe {3-8}. Bizonyítható, hogy 
függőleges illesztési hézag és függőleges hatásvonalú terhelés esetén a nyomóerő 
hatásvonala mindig érintője a nyomásvonalnak. A két minimális vastagság közötti kis 
különbség miatt azonban a kialakuló mechanizmus szempontjából nem tulajdonított neki 
nagy jelentőséget. Monolit ív esetében a t/R = 0,1059 minimális vastagságot korrektnek 
tekintette. 

Mindenesetre az egyértelművé vált, hogy a boltívkövek illesztési hézagainak adott 
geometriája, helyzete különböző nyomásvonalat és így különböző minimális vastagságot 
eredményez. Felmerül azonban a kérdés, hogy lehetséges-e a minimális vastagság és ezzel 
a geometriai biztonság fogalmának általánosítása? 

 

3.1.2 A modell bemutatása 
Vizsgáljunk egy félkörív alakú, állandó vastagságú, önsúlyával terhelt boltívet. Az 
összeomlás előtti állapotban az ív statikailag határozott (a már kialakult három „csukló” 
miatt háromcsuklós tartó). Keressük azt a nyomásvonalat, a negyedik (illetve a szimmetria 
miatt negyedik és ötödik) „csuklót”, és a hozzátartozó minimális vastagságot, amelyik 
mellett a boltív mechanizmussá alakul (3.-3. ábra). A számítások során az ív terheit a 
gerenda modellnek megfelelően a tengelyre redukáljuk és ott megoszlónak tekintjük. A 
teher meghatározása során az illesztési hézagok helyzetét figyelembe vesszük. 

 

3.-3. ábra – A félkörív alakú boltív, mint öt „csuklós” mechanizmus: β az illesztési hézag helyzete, N, V, M az 
igénybevételek és R(O) ezek eredője, ami kijelöli a nyomásvonalnak a tengely O pontjához tartozó O’ pontját. 
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A fél boltív reakcióerőinek (H1, H2, P) és egy kijelölt metszetben keletkező 
igénybevételeknek (N, V, M), a t minimális vastagságnak és a középső csukló helyét 
kijelölő α szögnek a meghatározásához nyolc egyenlet szükséges. A reakcióerők és az 
igénybevételek meghatározásához használható három-három egyensúlyi egyenleten kívül a 
belső csukló helyét meghatározó két geometriai feltétel (a nyomásvonal érintse az 
intradoszt és a három „csukló” azonos távolságban legyen a tengelyvonaltól) összesen 
nyolc egyenletet ad. Azonban a feladat megoldásának egyértelműségéhez szükséges az 
illesztési hézagok helyzetének megadása is. Ennek megadása nélkül végtelen sok 
statikailag lehetséges nyomásvonal van. Metszetenként a metszet vonala „választja” ki az 
igénybevétel-eredő hatásvonalának azt a pontját, amelyik a nyomásvonal egy pontját fogja 
jelölni. (Például a 3.-3. ábra kinagyított részletén a β szöget 90°-ra választva az O’ 

nyomásvonal pont az intradoszon kívülre esik.) A metszetek geometriáját megadó β(O) 
szögek változóak lehetnek az ív tengelye mentén. Mindenképpen olyannak kell lennie a 
metszetvonalaknak, hogy az íven belül a vonalak ne metsszék egymást. Könnyű ilyen 
vonalrendszert választani, ha a boltívet a tényleges építési állapotnak megfelelően, véges 
méretű kövekből építettnek gondoljuk (diszkrét helyen vannak csak metszetek). Ha a 
tengelyvonal minden pontjához ilyen metszetvonalat akarunk rendelni (folytonos a 
metszetrendszer), akkor nehezebb vonalrendszert találni, de például, akár változó irányban 
is, legyezőszerűen sorolt vonalhálózat megfelelő erre. Ennek egy speciális esete a radiális 
vonalrendszer, mint metszetsor. 

 

3.-4. ábra – A nyomásvonal egy pontjának megállapítása. 

Adott akár diszkrét metszetek, akár folytonos metszetrendszer (s) esetén a boltív tengely 
(r) minden pontjához (O) hozzárendelhető egy, a külső terheket statikailag lehetséges 
módon egyensúlyozó R(O) igénybevétel-eredő vektor (3.-4. ábra). Ennek ismeretében a 
következő definíciót javasoltuk a nyomásvonal meghatározására: 
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Definíció: A nyomásvonal az adott O tengelypontokhoz tartozó s metszetek és R(O) 
igénybevétel-eredő hatásvonalak O’ metszéspontjainak mértani helye. 

Diszkrét metszetek esetén a nyomásvonal poligon lesz mind koncentrált, mind megoszló 
teher esetén. Folytonos metszetrendszerhez is törött-vonal lesz a nyomásvonal koncentrált 
erőre, míg megoszló teher esetén folytonos vonal. (Megjegyezzük, hogy koncentrált erővel 
terhelt boltívnél ugrás is lesz a nyomásvonalban folytonos metszetrendszer esetében a 
koncentrált erők működési helyén, kivéve, ha a koncentrált erők hatásvonala egybeesik 
annak működési helyén levő metszet vonalával.) 

 

3.1.3 Eredmények 
A nyomásvonal előbbi definíciója alapján a 3.1 táblázatban foglaltuk össze a nyomásvonal 
tulajdonságait, azokat is, amelyeket általában feltételezünk, de csak bizonyos speciális 
esetekben érvényesek. 

3.1 táblázat: A nyomásvonal tulajdonságai. 

A nyomásvonal tulajdonságai 

 A definíció szerinti 
tulajdonságok 

Általában feltételezett tulajdonságok 
általában nem igaz speciális esetben igaz 

tengely és a 
metszet viszonya a metszet tetszőleges lehet 

a metszet merőleges a 
tengelyre 

pl. körív alakú boltív 
radiális metszetekkel 

igénybevételek a 
metszeten 

normálerő és nyíróerő is 
működik a metszeten 

csak normálerő keletkezik a 
keresztmetszeten 

ha a metszet merőleges a 
hozzá tartozó 
igénybevétel-eredő 
hatásvonalra 

igénybevétel-
eredő hatásvonal 
és a nyomásvonal 
viszonya 

az igénybevétel-eredő 
hatásvonala nem érintője a 
nyomásvonalnak 

az igénybevétel-eredő 
hatásvonala érintője a 
nyomásvonalnak 

ha a metszet 
párhuzamos a megoszló 
teher irányával. 

 

A nyomásvonal akkor lesz kötélgörbe (amelynél az igénybevétel-eredő hatásvonalak a 
nyomásvonal érintői), ha a metszetek párhuzamosak a megoszló teher irányával. Azonban 
ekkor a boltív metszeteken nyíróerő is működik a normálerő mellett. 

A nyomásvonal láncgörbe lesz, ha a kötélgörbénél előbb mondott feltételeken túl a 
nyomásvonal egybeesik a tengellyel. (A metszetek mindig felvehetők a tengelyre, 
igénybevétel-eredőre merőlegesen.) 

Egy boltív minimális vastagságát vizsgálva megállapítható, hogy az nem független a 
metszetektől, amelyeket az egész boltívre kell definiálni. Nem elégséges csak egyetlen 
metszetben, a középső „csuklónál” előírni azt, amint Heyman tette. Numerikus példákkal 
bemutatható, hogy mind a Heyman-féle t/R = 0,1059, és mind az Ochsendorf-féle 
t/R = 0,1074 minimális vastagság elérhető más metszetrendszerekkel is. 
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Ugyanahhoz a minimális vastagsághoz tartozó metszetrendszerek közül a boltozati kövek 
közötti meg nem csúszási feltételnek eleget tevők azok, amelyeknél a csuklós 
mechanizmus kialakulása korlátozza a teherbírást. 

Az előbbiek formálisan azt is jelentik, hogy a homogén anyagú (pl. beton) boltívek 
esetében a minimális vastagság tetszőleges lehet, mivel a metszetrendszer tetszőlegesen 
megválasztható. Falazott boltívek esetében az illesztési hézagok előre definiálják a 
metszetrendszert, amelyhez egy lehetséges minimális vastagság létezik. 

 

3.1.4 Következtetések, tézisek 
A nyomásvonal régi mérnöki „eszköz” a boltívek, boltozatok és más csekély 
húzószilárdsággal rendelkező anyagú szerkezetek vizsgálatára. A nyomásvonal használatát 
inkább a mérnöki érzék, mint az elméleti megalapozottság jellemezte korábban. Például a 
nyomásvonal alakját általában a súlyos kötél alakjával megadhatónak gondoljuk, bár ez 
általában nem igaz. 

Megadtuk a nyomásvonal általános definícióját, amely szerint: 

1. tézis:  Rúdszerű szerkezetek, boltívek esetében a nyomásvonalat az előre definiált 
keresztmetszeti síkok és a hozzájuk tartozó igénybevétel-eredő vektorok 
döféspontjainak mértani helye adja meg. 
A döféspontok által kirajzolt görbe érintője és az egyes keresztmetszetekben 
működő igénybevétel-eredők hatásvonala általában nem esik egybe, és 
általában a keresztmetszet síkja sem merőleges az igénybevétel eredő 
hatásvonalára. 

 

2. tézis:  A nyomásvonal általános definíciója szerint a kötélgörbe olyan 
nyomásvonal, amelynek az igénybevétel-eredő hatásvonalak az érintői. A 
láncgörbe pedig olyan nyomásvonal, amelynek az igénybevétel-eredő 
hatásvonalak az érintői, és a nyomásvonal egybeesik a terhet definiáló 
tengelyvonallal. 

 

3. tézis:  Falazott boltív esetében a nyomásvonal alakját és a boltív minimális 
vastagságát a boltív kövek geometriája által megszabott illesztési 
(keresztmetszet) felületek határozzák meg és teszik egyértelművé. 
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3.2 A lebeg ő lépcs ő mechanikai modellje [3-5], <3-4> 
 

Az egyik első munka, amiben kezdő mérnökként részt vettem, egy régi épület felújítása, 
átépítése volt. A tervek szerint elbontásra került egy lebegő lépcső. Kíváncsiságból egy 5-6 
fokból álló lépcsőkar maradványt a törésig terheltünk. A lépcsőmaradvány a vártnál 
lényegesen nagyobb tehernél szakadt le, és a várakozásoktól eltérően a fokok nem 
fordultak ki a falból, nem is a falnál törtek el, hanem a faltól úgy 20-30 cm távolságra, 
majd a fokokon áthaladó törésvonal érintőlegesen kifutott az alsó pihenőhöz. Sem a 
szokásos konzol modell, sem a mérnöki intuíció alapján nem lehetett magyarázatot adni a 
tapasztaltakra. 

 

3.-5. ábra – Lebegőlépcső bontás közben. 

A faragott kő fokokból, egymáshoz általában szárazon, hornyokkal illesztett, falhoz csak 
egyik oldalon kapcsolt lebegő lépcsőt már A. Palladio, a „Négy könyv az építészetről” 
című, először 1570-ben megjelent könyvében is ismertette, mint olyan megoldást, amely 
építészetileg előnyös, nyitott, reprezentatív lépcsőtér kialakítást tesz lehetővé (3.-5. ábra). 
Európa nagyvárosaiban is évszázadokig előszeretettel használták ezt a lépcsőtípust. 
Hazánkban még az 1950-es években is építettek ilyen lépcsőket műkő fokokkal. 

A fokok végét csak alig, 10-20 cm hosszban falazták be a falba. Ez a méret nem tud 
jelentős befogást biztosítani, a kapcsolat csuklóként vehető figyelembe. A fokok illesztési 
hornya hajlító nyomaték átadására nem alkalmas, ott hajlítási merevség hiány van. A 
hajlítási merevség hiányát az építéstechnológia, a fokok illesztési kialakítása eredményezi. 
A lépcsőkarok, a hajlítási merevség hiánya miatt a pihenőknél és a falnál megtámasztott 
lemezként nem tudják viselni a terhüket. 
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A lépcsők szabadon, állvány nélkül, vagy állványon is építhetők. 

A következőkben olyan számítási modellt mutatok be, amelynek a segítségével magyarázat 
adható a fent említett váratlan kísérleti eredményre, és érthetővé válik a szerkezeti 
kialakítás, az építéstechnológia és a teherviselési mód összefüggése is. 

 

3.2.1 Irodalmi áttekintés 
A XIX. században végzett kísérletek alapján {3-9, 3-10} már ismertté vált, hogy a lebegő 
lépcsőknek nagy teher esetén is kicsi a lehajlása, és a lépcsőfokok a tehernek csak egy 
nagyon csekély részét egyensúlyozzák konzolként. Elméleti számítási modell 
kidolgozására történtek kísérletek, de többek között bonyolultságuk miatt sem váltak azok 
ismertté. 

Az 1950-es években Csonka Pál foglalkozott kéttámaszú, horonnyal illesztett lépcsőkarok 
számításával {3-11}. Megállapította, hogy a két oldalán fallal, alul-felül pedig pihenővel 
megtámasztott, hornyolt illesztésű fokokkal épült lépcsőkarok lemezszerűen viselik a 
terhüket. 

Price {3-12} egy 30 évvel ezelőtti modern lépcső építésénél tapasztaltakról számol be, 
amelynek alapján egyértelművé vált, hogy a lebegő lépcső elsősorban a fokok csavarási 
ellenállása révén viseli a terhét. Az eddig kidolgozott számítási modellek {3-13} {3-14} 
{3-15} közelítő, egyszerű modellek voltak, főként a horonyerők tekintetében. Annyi 
hasznuk azonban volt, hogy hatásukra elbontották néhány utólagosan megerősített 
lebegőlépcső látványt rontó, felesleges szerkezeti elemét. 

 

3.2.2 A modell bemutatása 
Olyan egyenes karú lépcsőt vizsgálunk, amely ideiglenes alátámasztás nélkül, szabadon 
épült, és az alul és felül levő pihenők megtámasztják a lépcsőkart. A lépcsőfokok anyaga 
lineárisan rugalmas, elmozdulásai kicsik. A lépcsőkar elmozdulás szempontjából a saját 
síkjában merev. A lépcsőfokok hornyos kapcsolatát csuklósnak feltételezzük a modellben, 
azaz a horony mentén a csatlakozó két fok elmozdulása azonos és a fokok között csak 
(megoszló vagy koncentrált) erő továbbítása lehetséges. A fokok mindegyikét gerendának 
tekintjük, amelyek hajlításra a Bernoulli féle, csavarásra pedig a Saint-Venant féle elmélet 
szerint viselkednek. 

A 3.-6. ábra mutatja be a lépcsőkar síkjához igazodó koordináta-rendszert, a fokok terheit 
és a figyelembevett horonyerőket. 

Amiatt, hogy a lépcsőkart a síkjában merevnek feltételeztük a vállvonalak nem 
mozdulhatnak el ebben az irányban. Így a lépcsőfok tengelyek elmozdulásai kifejezhetők a 
vállvonalak lépcsőkar síkjára merőleges elmozdulásival figyelembe véve, hogy a 
keresztmetszeteket alaktartónak feltételezzük. A 3.-7. ábrán a lépcsőfok elmozdulásai és 
igénybevételei láthatóak. 
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3.-6. ábra – Lépcsőkar hornyolt fokokkal. a) a lépcsőfok globális koordináta-rendszere; b) a lépcsőfok terhe, 
c) a horonyerők. 

 

 

3.-7. ábra –a) a lépcsőfok tengelyének és a vállvonalaknak az elmozdulása; b) a lépcsőfok igénybevételei a 
lépcsőkar koordináta-rendszerében. 

Minden lépcsőfokra, mint gerendára, a lépcsőfok keresztmetszetek főtengelyeinek 
koordinátarendszerében hajlításra két negyedrendű és csavarásra egy másodrendű 
differenciálegyenlet írható fel. Meghatározható a megoldandó állandó együtthatós, 
negyedrendű differenciálegyenlet rendszer, ha a 3n db differenciálegyenletből 
kiküszöböljük a horonyerőket, és a fokok tengelyeinek elmozdulásait kifejezzük a 
vállvonali elmozdulásokkal: 

������ � 	
�� � �    (3.-1) 

ahol A és B szimmetrikus, konstans, kontinuáns mátrixok, ζ a vállvonali elmozdulások 
vektora és r  a tehervektor. 
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Építési állapotban, amikor a lépcsőfokokat csak az alsó pihenő és a fal támasztja meg a 
(3.-1) differenciálegyenlet rendszer n db egyenletből áll. Használati állapotban, a felső 
pihenő beépítése után a (3.-1) differenciálegyenlet rendszer pedig n-1 db egyenletből áll. 

Az A és B mátrixpárra vonatkozó általánosított sajátérték feladat segítségével A 
egységmátrixszá, B pedig diagonál mátrixszá transzformálható {3-16}. A 
differenciálegyenlet-rendszer transzformációja után az egyes negyedrendű 
differenciálegyenletek csak egy ismeretlent tartalmaznak, így analitikusan megoldhatóak. 

Gondot jelentett a megoldásban megjelenő integrálási állandók peremfeltételekből történő 
meghatározása. A szükséges és lehetséges peremfeltételi rendszerek meghatározására 
variációs módszert használtunk {3-17}. A potenciális energia funkcionál első variációja 
nem csak a (3.-1) egyensúlyi differenciálegyenlet-rendszert szolgáltatja, hanem a 
lehetséges geometriai és természetes peremfeltételeket is megadja. 

A vizsgálataink szerint a falnál akár csuklós, akár befogott lehet a megtámasztás. A 
lépcsőfokok szabad végén nem keletkezhet hajlító nyomaték, azonban működhet nyíróerő 
és csavaró nyomaték is, mivel ezek kombinációjának és nem egyenként mindegyiknek kell 
nullának lennie. A horonyban működő koncentrált erők (Hi, Fi) miatt lehetséges nyíróerő 
és csavaró nyomaték a lépcsőfok szabad végén (3.-8. ábra). A természetes peremfeltételek 
a koncentrált horonyerők és a lépcsőfok szabad végén megjelenő igénybevételek 
egyenértékűségét fejezik ki. Ezeknek a koncentrált erőknek a megjelenése a hornyos 
illesztés szabad végén analóg a Kirchhoff-féle lemezelméletben a lemez sarkokban 
megjelenő koncentrált erőkkel. 

A lépcsőkar elmozdulásainak és igénybevételeinek számítására Matlab programot 
készítettünk, külön az építési és külön a használati állapotra. 

 

3.-8. ábra – A természetes peremfeltételek: igénybevételek a szabad végen a koncentrált horonyerők miatt. 
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3.2.3 Eredmények 
A differenciálegyenlet-rendszer levezetése és a peremfeltételi lehetőségek tisztázása 
alapján a következő megállapítások tehetők: 

- A lebegőlépcső lehetséges, egyensúlyt biztosító megtámasztása a falnál csuklós, 
befogást nem biztosító megtámasztás, mind (segédállvány nélküli) építési (a 
lépcsőkar csak az alsó pihenőhöz kapcsolódik) és mind használati állapotban (a 
lépcsőkar az alsó és felső pihenőhöz is kapcsolódik). 

- A lépcsőkar, annak síkjában, a felső pihenőnél működtetett tetszőleges 
nyomóerővel előfeszíthető. 

- A lépcsőhornyok szabad végénél, az egyensúly és a peremfeltételek teljesítése 
miatt szükséges koncentrált erők jelenléte lehetővé teszi olyan lépcsők építését is, 
amelyeknek a fokai, horony nélkül, csak egy-egy pontban érintkeznek a fokok 
szabad végének közelében. 

A numerikus vizsgálatok alapján pedig a következő megállapítások tehetők: 

- A falhoz csuklósan kapcsolódó lépcsőfokok esetében elsősorban a csavaró 
nyomaték biztosítja a lépcsőkar egyensúlyát (3.-9. és 3.11 ábrák). 

- A falnál befogott lépcsőfokok a hornyok mentén elválnak egymástól, azaz 
megszűnik közöttük az együttdolgozás. Elsősorban a hajlító nyomaték biztosítja a 
lépcsőkar egyensúlyát (3.-10. ábra). 

- Szokásos lépcsőkar- és fok méretet, kőanyagot figyelembe véve a lépcsőfokok 
igénybevétele korlátos, 20-25 lépcsőfoknál több fokból álló lépcsőkar esetében már 
nem növekszik tovább. 

- A modell túlbecsüli a Hi, lépcsőkar síkjával párhuzamos koncentrált horonyerőket. 
Ez a horony menti azonos elmozdulás előírásának (csuklós kapcsolat) 
következménye. Sejtésünk, hogy a fokok egymáshoz képesti megcsúszása 
csökkenti a Hi erőket, aminek következtében nőni fognak az Fi és ti(x) horonyerők. 
Az utóbbiak növekedése csökkenti a hasznos teher hatására bekövetkező 
horonyelválás lehetőségét. 

- A nagy lokális terhek (pl. zongoraszállítás) csak lokálisan okoznak nagy 
igénybevételeket. A numerikus eredmények alapján a befolyásolt tartomány kb. hat 
fok a terhelt fok környezetében. 

Arra a kérdésre, hogy miért nem falnál tört el a próbaterhelt lépcső most már könnyű 
válaszolni. A megvalósult lebegőlépcsők a falnál csuklósan megtámasztottnak tekinthetők, 
ekkor a lépcsőfokok domináns igénybevétele a (fokonként majdnem állandó) csavaró 
nyomaték, és a hajlító nyomaték maximuma a lépcsőkar szélességének felében van. Emiatt 
a lépcsőfok törésének valószínű helye a fal és a lépcsőkar szélesség fele között van. 
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3.-9.a ábra – A lépcső lehajlása építési állapotban. 
 

3.-9.b ábra – Csavaró nyomaték a lépcsőfokokban 
építési állapotban. 

  
3.-9.c ábra – Az My hajlító nyomaték a lépcsőfokokban 

építési állapotban. 
3.-9.d ábra – Az Mz hajlító nyomaték a lépcsőfokokban 

építési állapotban. 

 
3.-9.e ábra – Az si(x) horonyerő a lépcsőfokok között. 3.-9.f ábra – Az ti(x) horonyerő a lépcsőfokok között. 

 
3.-9.g ábra – Az F i koncentrált erő a horony szabad 

végén. 
3.-9.h ábra – A H i koncentrált erő a horony szabad 

végén. 
 

3.-9. ábra – A falnál csuklósan megtámasztott lépcső építési állapotban.  
(12 db tömött mészkő lépcsőfok, 1,5 m karszélesség, 18/37,5 cm fellépés/belépés) 
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3.-10.a ábra – Csavaró nyomaték a lépcsőfokokban 

építési állapotban. 
3.-10.b ábra – Az My hajlító nyomaték a 

lépcsőfokokban építési állapotban. 
 

3.-10. ábra – A falnál befogott lépcső építési állapotban. 
(12 db tömött mészkő lépcsőfok, 1,5 m karszélesség, 18/37,5 cm fellépés/belépés) 

 

  
3.-11.a ábra – A lépcső lehajlása használati állapotban. 
 

3.-11.b ábra – Csavaró nyomaték a lépcsőfokokban 
használati állapotban. 

  
3.-11.c ábra – Az My hajlító nyomaték a 
lépcsőfokokban használati állapotban. 

3.-11.d ábra – Az Mz hajlító nyomaték a 
lépcsőfokokban használati állapotban. 

 
3.-11.e ábra – Az si(x) horonyerő a lépcsőfokok között. 3.-11.f ábra – Az ti(x) horonyerő a lépcsőfokok között. 
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3.-11.g ábra – Az F i koncentrált erő a horony szabad 

végénél. 
3.-11.h ábra – A H i koncentrált erő a horony szabad 

végénél. 

 

3.-11. ábra – A falnál csuklósan megtámasztott lépcső használati állapotban.  
(12 db tömött mészkő lépcsőfok, 1,5 m karszélesség, 18/37,5 cm fellépés/belépés, hasznos teher: 5 kN/m2) 

 

3.2.4 Következtetések, tézisek 
A lebegőlépcsők a történeti tartószerkezetek egyik igen kevéssé megértett fajtája. A lépcső 
szabadon, segédállvány nélkül és ideiglenes alátámasztó állvány segítségével is építhető. 
Szabad építés közben az egyes fokokat az egyik végüknél a fal és az alul csatlakozó 
lépcsőfok támasztja meg. A legalsó lépcsőfokot pedig az alsó pihenő támasztja meg. 

1. tézis: Analitikus elméleti modellt dolgoztunk ki a lebegőlépcsők vizsgálatára 
szabadon történő építés esetére, amikor a lépcső az alsó pihenőnél és a 
falnál van megtámasztva, és a végleges állapotra, amikor a lépcső az alsó és 
felső pihenőnél is meg van támasztva. A lépcsőfokok közötti megcsúszás 
lehetőségét nem vettük figyelembe a modellben. 

 
2. tézis: Elméletileg igazoltuk, hogy lehetséges a lebegőlépcső építése segédállvány 

nélkül úgy, hogy a lépcsőfokok a falnál nem befogottak és csak az alsó 
pihenő támasztja meg a lépcsőkart. 

 
3. tézis:  Variációs módszert használva kimutattuk, hogy a lépcsőfokok szabad 

végénél a természetes peremfeltételek teljesítése érdekében koncentrált 
erőket kell működtetni a Kirchhoff-féle lemezelméletben megjelenő 
sarokerőhöz hasonlóan. 

 
A modell segítségével végzett numerikus vizsgálatok alapján a következő megállapítások 
tehetők: 

4. tézis:  A falnál befogott lépcsőfokok a lépcsőfokok elválását eredményezik, vagyis 
a lépcső működése szempontjából hátrányos az ilyen megtámasztás. 
A falnál való csuklós megtámasztás esetén elsősorban csavaró nyomaték és 
a szabad végen fellépő koncentrált erők biztosítják a lépcsőkar egyensúlyát. 
Az igénybevételek korlátosak, a lépcsőfokok számának növekedésével. 20-
25 lépcsőfok után már nem nőnek az igénybevételek. 
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Lokális terheknek csak lokális hatása van. A lokális teher hatása kb. hat 
lépcsőfoknyi távolságban érvényesül. 

 
Kísérletekben tapasztalható, hogy egy (90-120 cm széles) lebegőlépcső nem a falnál, 
hanem attól 20-30 cm-re törik el. 

5. tézis:  A lépcsőfokok falnál történő csuklós megtámasztása esetén annak domináns 
igénybevétele a csekély mértékben növekvő csavaró nyomaték és a 
lépcsőfok felénél maximummal rendelkező hajlító nyomaték. Erre az 
igénybevétel kombinációra a lépcsőfok lehetséges tönkremeneteli helye a 
fal és a lépcsőkar fele között van. 

 
6. tézis:  Mind a falnál alkalmazott kicsi lépcsőkar befogási méret és mind a lépcső 

szabad építési módja olyan építéstechnológiai „döntés”, ami előnyös a 
lépcső szerkezeti működése szempontjából. A kicsi befogási méret 
eredménye, hogy a lépcsőfokok nem akarnak elválni egymástól. A szabad 
építési mód pedig „előfeszítést” biztosít a fokok közötti illesztési 
hornyokban. 
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4. Héj- és ponyvaszerkezetek vizsgálata 
 

A héj és ponyvaszerkezetek tervezése speciális, különleges tartószerkezet tervezési feladat. 
Egyrészt mivel ritka az ilyen alkalom, másrészt mivel az anyag és szerkezetviselkedés is 
speciális. 

A membránhéjként viselkedő héjszerkezetek speciális tulajdonsága, hogy hajlító nyomaték 
nem vagy igen csekély mértékben keletkezik az ilyen szerkezetekben {1-3}. Ez 
összefüggésben lehet a héj alakjával, vastagságával, a teher jellegével, de még a teher 
nagyságával és a héj anyagának alakváltozási jellemzőivel is [4-1]. Tipikusan a héj 
alakjával és a vastagságával hozzuk összefüggésbe a membrán teherviselés lehetőségét. 
Minél vékonyabb egy héj, azaz minél kisebb a hajlító merevsége, annál inkább 
„rákényszerül” a membrán teherviselésre. 

A ponyvaszerkezet is membránszerkezet a membránhéjhoz képest azzal a különbséggel, 
hogy anyagának valóban „nincs” hajlító merevsége és ezen kívül még nyomást sem képes 
elviselni, azaz nyomásra sincs merevsége. 

Tehát mind a membránhéjak és mind a ponyvaszerkezetek merevséghiányos szerkezetek, 
amelyeket az ebből fakadó speciális viselkedést figyelembevevő mechanikai modellekkel 
kell vizsgálni. 

 

4.1 Ponyvaanyag anyagtörvénye [4-2, 4-3] 
Hegyi Dezsővel közös eredmények. 

A ponyvaszerkezetek méretezése a merevséghiány okozta nagy mozgás és a teherviselés 
érdekében szükséges feszítés miatt speciális figyelmet, tudást és eszközöket igényel. Mind 
az építhető egyensúlyi alak, mind a megépíthető szerkezet vizsgálata harmadrendű elmélet 
használatát teszi szükségessé. A számítási módszerek, a tervezési eszközök jól 
kidolgozottak, dokumentáltak. Azonban könnyen felismerhető, hogy a számításokban 
használt anyagtörvények nem a valós viselkedést írják le. Felmerül a kérdés, hogy 
lehetséges-e olyan a gyakorlatban is jól használható anyagtörvényt kidolgozni, amelyik 
megfelel a valós viselkedésnek, nem rontja a szerkezetszámítás hatékonyságát, és persze 
kérdés az is, hogy mi a jelentősége a ponyvaszerkezet méretezése szempontjából. 

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor a ponyvaanyag anyagtörvényének 
kidolgozásába kezdtünk. 

 

4.1.1 Irodalmi áttekintés 
A ponyva anyagának rugalmas feszültség–alakváltozás diagramja már használati 
határállapothoz tartozó teherszinten is nemlineáris. Ennek a textíliát alkotó szálak és 
bevonat nemlineáris viselkedése, és a szálak szövési mód miatti geometriai nem–
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linearitása az oka. A szövési mód miatti geometriai nem–linearitás a miatt van, hogy a 
szövetben levő szálak alakja, és így a szövet mozgása igénybevétel (húzás) hatására a 
nélkül változik, hogy a szálak hossza változna, azaz a szálak megnyúlnának. 

Homogenizációs módszerekkel is (lásd a 2.1 fejezetet) előállítható lenne a ponyvaanyag 
makro anyagtörvénye az alkotóelemek mikro szintű jellemzőiből {4-1}. A mikro szintű 
anyagjellemzők azonban általában nem állnak rendelkezésünkre. 

Egyszerűbben, fenomenológiai alapon előállított, kísérleti adatokra illesztett 
anyagtörvényeket javasolnak az irodalomban. A „dense net módszer” {4-2} például 
elhanyagolja a két szálirány közötti kölcsönhatást. A „spline módszer” {4-3} hátránya 
pedig az, hogy csak interpolálásra alkalmas a kísérleti adatok tartományában és a 
ponyvaszerkezet számítását instabillá teszi, mivel az iteráció során a mérési tartományt 
meghaladó alakváltozások is előfordulnak. 

Olyan új fenomenológiai anyagtörvényre tettünk javaslatot, amely figyelembe veszi a két 
szálirány közötti kölcsönhatást és alkalmas a használt illesztési adathalmaz tartományon 
túli, viselkedés szempontjából helyes extrapolációra is. Mindemellett eleget tesz az energia 
megmaradás törvényének is. 

A javasolt anyagtörvény paramétereinek meghatározásához mérési eredményekre van 
szükség. A hajlékony ponyvaanyagon hagyományos mérési eszközökkel (pl. nyúlásmérő 
bélyeggel) nem lehet az alakváltozás méréseket elvégezni. Szakítópróba során a 
ponyvaanyagot rögzítő fejek mozgása állapítható meg, amiből a minta átlagos 
alakváltozása számítható. Azonban ez tartalmazza a rögzítő fejek körüli, rögzítés miatti 
többlet alakváltozásokat is. A ponyvaanyagnál is jól használható optikai mérőeszközök 
azonban csak állandóan felszerelt állapotban, egyszerre csak egy mintánál használhatóak. 
Ez megfelelő szakítóvizsgálat esetén, de egy sok mintás, hosszú ideig tartó, kúszás 
vizsgálat esetén már túl drága megoldás lenne a speciális optikai mérőeszközök használata. 

Ezért egy fotó eljárást dolgoztunk ki ponyvaanyag síkjában bekövetkező alakváltozások 
nagymennyiségben történő, egyszerű mérésére [4-4, 4-5]. 

 

4.-1. ábra – A ponyvaanyag jellegzetes feszültség-nyúlás diagramja poliészterszálas textíliához {4-2}. 
(warp – a szövés lánciránya, weft/filling – a szövés vetülékiránya) 
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4.1.2 A modell bemutatása 
A ponyvaanyag tipikus feszültség–megnyúlás diagramja látható a 4.-1. ábrán, {4-2}. Már a 
használati állapothoz tartozó teherhez jól elkülöníthető az ábra két különböző meredekségű 
szakasza. 

A szövet lánc- és vetülékirányhoz tartozó viselkedést alakilag jól leírja a következő 
egyenlet: 

� � �����1 � �������� �� � ������������ �,							!�	�" � 0,    (4-1) 

ahol w a láncirányt, f a vetülékirányt jelenti, a1, a2, a3 és a4 paraméterek. Az egyenletben 
felcserélve w és f indexeket kapjuk a vetülékirányra vonatkozó összefüggést, természetesen 
más (bi) paraméterekkel. A 4.-2. ábrán látható a függvény két tagja és az összegük, ami 
alakilag jól megfelel a 4.-1. ábrán látható kísérleti eredményeknek. 

 

4.-2. ábra – A javasolt (4-1) szálirányú feszültség-nyúlás diagram ( −− ). 
(     a (4-1) első;  −  −  a (4-1) második tagja; a1=0,8, a2=1,5, a3=a4=1,0) 

A szálirányok közötti kölcsönhatást az energia megmaradás törvényét kielégítve 
állapítottuk meg. Olyan �$��,		�%& és "$��,		�%& függvényeket kerestünk, amelyre a 

következő szimmetria feltétel teljesül. 

'(�
'�%

� '(%
'��          (4-2) 

A (4-1) egyenletet kiegészítve a )��"�1 � tanh��)��"���� összefüggéssel olyan 

anyagtörvényt kapunk, amelyik eleget tesz a (4-2) szerinti szimmetria feltételnek is. 

Ezt a tagot hozzáadva a (4-1) függvényhez megkapjuk a szálak kölcsönhatását is 
figyelembe vevő fenomenológiai anyagtörvényt, 4.-3.b ábra: 

� � �����1 � �������� �� � ������������ � � )��"�1 � tanh��)��"����, (4-3) 

az egyenletben ai, cj skálázási paraméterek. 
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Az indexek felcserélésével előállítható a láncirányú feszültséget megadó anyagtörvény. Az 
energia megmaradás törvényét nem sértő módon vezettük be az új bi, skálázási 
paramétereket, változatlanul hagyva a cj paramétereket. 

" � .��" /1 � ��/0��%�11 � .��"��/0��%�1 � )����1 � tanh��)��"����.  (4-4) 

A (4-3) és (4-4) anyagtörvények így eleget tesznek a (4-2) energia megmaradás 
törvényéből következő szimmetria feltételnek. 

 

4.-3. ábra – A javasolt feszültség-nyúlás diagram. a) A 23 � 4 esetén a lánc (w) és vetülékirány (f) alakváltozása 
közötti kapcsolat, b) A javasolt (4-3) feszültség-nyúlás diagram. 

(w és f indexek felcserélésével kapjuk a vetülékirányra vonatkozó (4-4) összefüggést) 

Szőtt textilekben a szálak egymás felett-alatt haladva meggörbülnek. Ha az egyik irányba 
szálakat meghúzzuk, akkor azok ki akarnak egyenesedni, de ugyanakkor a másik szál 
irányába a szövet (és nem a szál) megrövidül amiatt, hogy a kiegyenesedő szál nagyobb 
görbeséget kényszerít rá. Részben ez okozza a „haránt kontrakció” jelenségét szöveteknél, 
ami feszültségmentes állapotban is létre tud jönni kis mozgások esetén. 

Ezt a jelenséget a javasolt anyagtörvény figyelembe veszi, mivel � � 0 esetén a két 
megnyúlás közötti kapcsolat megfelel a fenti leírásnak. 

A 4.-3.a ábrán látható, hogy � � 0 esetén a haránt kontrakció okozta mozgás kis 
alakváltozásoknál nagy, majd gyakorlatilag állandósul (alig nő), miután a húzott szál 
kiegyenesedik. 
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4.1.3 Eredmények 
A (4-3) és (4-4) anyagtörvények paramétereit a legkisebb négyzetek módszerével lehet 
meghatározni kísérleti eredmények alapján. Egyszerűbbé válik a megoldás, ha a használati 
állapotra jellemző nyúlások tartományát a függvényekre illesztve az a3=a4=b3=b4=100 és 
c3=10000 értékre vesszük fel. A maradék paraméterek lineáris egyenletrendszer 
megoldásával állíthatók elő. 

A javasolt anyagtörvény c2=a1=a4=b1=b4=0 választással visszaadja az egyszerű ortrotrop 
anyag anyagtörvényét. 

A javasolt anyagtörvény jól használható a ponyvaszerkezetek számítására akár a teljes 
Lagrange, akár a módosított Lagrange módszer alkalmazása esetén [4-6]. A lineáris és a 
javasolt nemlineáris anyagtörvénnyel, ponyvaszerkezeten végzett számítások alapján 
megállapítható, hogy az átlagos feszültségek gyakorlatilag azonosak, és így az egyensúlyi 
alak is közel azonos lesz. Lokálisan, a méretezés szempontjából figyelembe vehető 
feszültség maximumok azonban nemlineáris anyagmodell esetén nagyobbak. A 
ponyvaszerkezetek biztonsága érdekében a nemlineáris anyagtörvény használatát 
javasoltuk. 

Megjegyezzük, hogy az anyagtörvényt laboratóriumi kísérleti eredményekre még nem 
próbáltuk illeszteni, így a használhatósága még nem dőlt el. 

 

4.1.4 Következtetések, tézisek 
Olyan új fenomenológiai anyagtörvényre tettünk javaslatot, amely figyelembe veszi a két 
szálirány közötti kölcsönhatást és alkalmas a használt illesztési adathalmaz tartományon 
túli viselkedés szempontjából helyes extrapolációra is. Mindemellett eleget tesz az energia 
megmaradás törvényének is. 

 
1. tézis:  Új nem-lineáris, rugalmas ortotrop anyagtörvényt dolgoztunk ki, amely 

leírja a ponyvaanyag nemlineárisan rugalmas viselkedését, figyelembe véve 
a szövet két szálirányában bekövetkező megnyúlások kölcsönhatását. Az 
anyagtörvény egyszerre kezeli a szöveten belüli geometriai nem-linearitást 
és a szövetet felépítő szálak anyagi nem-linearitását, eleget tesz az energia 
megmaradás törvényének, és alkalmas a használt illesztési adathalmaz 
tartományán túli, viselkedés szempontjából helyes, extrapolációra is. 

 
Az anyagtörvény paramétereit mérési eredmények alapján lehet meghatározni. A mérések 
megbízható elvégzéséhez mérési eljárást dolgoztunk ki. 
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4.2 Gömbhéj horpadásának vizsgálata geometriai móds zerrel 
[4-7, 4-8], <4-2, 4-3> 
Vető Dániellel közös eredmények. 

Mindig elcsodálkozom egy behorpasztott PET palack horpadási formáján. Miért négy-, 
ötszög alakú, miért pattintható vissza? Ennek a bonyolult jelenségnek az egyszerűbb 
változata a gömbhéj koncentrált erőre történő horpadásának vizsgálata. 

Sok gömbszerű, gömbként modellezhető tárgy, szerkezet van a környezetünkben. Nem 
csak a mérnöki alkalmazások között, hanem fizikai, kémiai, biológiai (pl. egysejtűek 
növekedése) és orvostudományi (pl. gyógyszerek gömb alakú molekulába csomagolása) 
alkalmazásai is vannak a gömbhéjaknak. A nagyméretű kupolák, nyomástartó edények 
mellett a nanotechnológia kisméretű gömbjeinek horpadása, a horpadási jelenségét 
tekintve, ugyanúgy modellezhető. 

A gömb alakú tárgyak, szerkezetek használata során a horpadás nehezítheti, korlátozhatja a 
használatot. Egyes esetekben azonban a gömbfelületű alkatrész horpadása esetén megfelelő 
a működés (pl. mikrokapcsolók). 

A gömbhéjak horpadását sokan vizsgálták a 20. században. A elméleti eredmények és a 
kísérleti tapasztalatok közötti igen jelentős eltérés nem feltétlenül csak a kísérleti darab 
alakhibájának és a mérési pontatlanságoknak, hanem az elméleti modellek hiányosságainak 
is köszönhető. 

A kutatók jelentős része például forgásszimmetrikusnak feltételezte a horpadási alakot {4-
4, 4-5, 4-6} (4.-4.a ábra). Kevesen foglalkoztak a kísérletek során tapasztalható 
poligonális, sokszög alakú horpadási formák kialakulásával (4.-4.b ábra). Audoly és 
Pomeau monográfiájukban {4-7} megállapították, hogy a poligonális horpadási formákra 
vonatkozó problémák vizsgálata még nem megoldott, további kutatás szükséges. 

 

4.-4. ábra – Pingpong labda horpadása: a) forgásszimmetrikus horpadási alak, b) poligonális horpadási alak. 
(Vető D. felvétele.) 

A héjhorpadási problémák, egyáltalán a stabilitási problémák vizsgálata nagyon eszköz és 
„matematika”igényes feladat. Egy olyan modell kidolgozását tűztük ki célul, ami egyszerű 
eszközök és egyszerű „matematika” használatával vizsgálja a koncentrált erővel terhelt 

a) b) 
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teljes gömbhéj horpadását, a fogásszimmetrikus és poligonális horpadási alakok 
kialakulásának lehetőségét (4.-5. ábra). 

 

4.-5. ábra – Koncentrál erővel terhelt gömbhéj horpadási folyamata. 

 

4.2.1 Irodalmi áttekintés 
A gömbhéj különböző terhekre bekövetkező forgásszimmetrikus horpadási alak és 
teherbírás összefüggését {4-4} részletesen összefoglalja. 

A poligonális horpadási alakra vonatkozó elemzések nem minden esetben jutottak 
ugyanarra a következtetésre. 

Bushnell {4-8} és Penning {4-9} szerint csak 3, 4 és 5 oldalú, sokszög alakú horpadási él 
jöhet létre. Fitch {4-10} szerint azonban a horpadási alak oldalszáma nem változik a 
terhelés során, és a kialakuló oldalszám a vastagság–sugár arány függvénye. Vékony héjak 
kevés oldalszámú (3, 4), a vastagabb héjak a forgásszimmetrikus vagy hatoldalú sokszög 
alakban horpadnak. Pauchard és Rica {4-11} szerint a horpadási alak folytonosan változik: 
kör, ellipszis, 3, 4, 5, stb. oldalú sokszög. Következtetéseivel hozzájuk csatlakozik Vaziri 
is {4-12}. Galpin és Grolleau {4-13} szerint a poligonális horpadási alak az anyag 
anizotrópiája miatt alakul ki. 

Tehát nincsen egységes és egyértelmű álláspontja a kutatóknak. 

Ennek a nagyon összetett héjhorpadási problémának a vizsgálatára energiamódszert 
használtunk. A Ritz módszer szerinti horpadási alakot elméleti megfontolások és főként a 
kísérleti tapasztalatok alapján vettük fel. 

A kísérleti megfigyelések alapján állítható, hogy a kezdetben kör alakú horpadási él 
poligonálissá válik. A poligon oldalszáma változó. A kísérleteinkben használt gömbök 
méretéhez 3, 4 és 5 oldalú volt a poligon. 

A héjak horpadáselmélete megkülönbözteti a lineáris kritikus terhet és az alsó, illetve a 
felső kritikus terhet (4.-6. ábra). A héjak kritikuson túli, posztkritikus viselkedése lehet eső 
jellegű, instabil (pl. egyenletesen megoszló radiális nyomással terhelt gömbhéj, 4.-6.a ábra) 
vagy emelkedő jellegű, stabil (pl. koncentrált erővel terhelt gömbhéj, 4.-6.b ábra). Amíg a 
lineáris kritikus teher imperfekció érzékeny, addig az alsó kritikus teher nem az. A lineáris 
kritikus teherre jellemező, hogy a membrán (nyújtási) energia maximális, addig az alsó 
kritikus teher környezetében a membrán energia minimális, azaz a hajlítási energia 
dominál. 
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4.-6. ábra – A héjak posztkritikus viselkedése: a) eső, instabil, b). emelkedő, stabil posztkritikus állapot. 

Elsősorban a geometriai imperfekciók miatt az alacsonyabb energiaszintet jelentő 
posztkritikus állapotba horpad a héj a lineáris kritikus tehernél jóval alacsonyabb 
teherszinten. 

Pogorelov {4-6} javasolta, hogy a héjak posztkritikus vizsgálatához a héjfelület 
izometrikus transzformáltját (nyúlásmentes deformált alakját használjuk) mivel a 
posztkritikus állapotban minimális a membrán, azaz a nyújtási alakváltozási energia. 

Folytonos nyúlásmentes alakváltozásra képes egy vékony (t→0) síklap (papírlap), míg 
nyúlásos állapotokon keresztül tud nyúlásmentes állapotba kerülni a kifordított 
gömbsüveg. A zárt gömbhéj geometriailag merev és csak lokálisan tud nyúlásmentes 
állapotba kerülni. Ilyen állapotban van például a gömb forgásszimmetrikus horpadási 
alakjának belső része (4.-5. ábra). A forgásszimmetrikus horpadási alak belső részén, egy 
kifordított gömbsüveg van, amelyen a hajlítási energia dominál. A horpadási élek 
környezetében azonban jelentős a nyújtás és a hajlítás, azaz a membrán energia is a 
hajlítási energia mellett. 

A héjfelület izometrikus transzformáltja alapján jól becsülhető a hajlítási energia. A 
horpadásmentes és a horpadt (izometrikus transzformáltként felvett) alak között folytonos, 
sima átmenetet biztosít a horpadt él. A horpadt élek mentén a hajlítási és a membrán 
alakváltozási energia {4-6, 4-14} alapján vehető fel. 

Azoknál a héjaknál, amelyeknek stabil a posztkritikus állapota (4.-6.b ábra) a lineáris 
kritikus és az alsó kritikus teher egybeesik és így ennek a környezetében a posztkritikus 
ágon becsülhető a héj viselkedése a gömb izometrikus transzformáltjának, mint horpadási 
alaknak a segítségével. 

Ennek a koncepciónak megfelelően, de poligonális horpadási alak lehetőségét is 
figyelembe véve dolgoztuk ki a gömbhéj horpadásának számítását koncentrált erőre. 

 

4.2.2 A modell bemutatása 
Egy átmérőjének két végpontján működő koncentrált erővel terhelt teljes gömböt 
vizsgálunk. Rugalmas anyagot feltételezve, energiamódszerrel határoztuk meg a héj 
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egyensúlyi útjait és teherbírását. A héj horpadási alakját a héj izometrikus transzformáltja 
(nyúlásmentes deformált alakja) segítségével becsültük, azaz feltételeztük, hogy a 
behorpadt héj kvázi-nyúlásmentes állapotban van. Folytonos átmenetet biztosítottunk a 
horpadási élek és a nyúlásmentes alak között. A koncentrált erők támadáspontjának 
környezetében kialakuló horpadási alaknak kör alakú vagy szabályos sokszög alakú a 

horpadási éle (4.-5. ábra). A sokszög oldalainak száma tetszőleges lehet (n≥3).  

Az alakváltozási energia számításakor feltételeztük, hogy jelentős nyúlás csak az élek 
környezetében van, így csak ott vettünk figyelembe membrán alakváltozási energiát. 
Ennek nagyságát {4-6, 4-14} alapján becsültük. A hajlítási alakváltozási energiát a teljes 
horpadt héjfelületre számítottuk. A nagyságát az eredeti héjalak és a horpadt héjalak 
közötti görbületváltozás alapján becsültük meg. 

A horpadt héjalakot négy paraméterrel jellemeztük (4.-7.a ábra): h, n, b1 és b2. (Az R és t a 
gömbhéj középfelületének sugara és vastagsága.) A h az eredeti és az izometrikus 
transzformált gömbsüveg rész távolságának fele. Az ábrán jelölt i és j távolságok a 
kifordított gömbsüvegrész magassága és ennek a horpadási éltől mérhető távolsága. 
Forgásszimmetrikus horpadási alaknál i+j=h, (és b1=b2=1 a 4.-7.b ábrán). Az n a szabályos 
sokszög alak csúcspontjainak száma, b1 a horpadt rész csúcsosságát (azaz, hogy mekkora a 
kifordított gömbsüveg rész a horpadt alakon belül), b2 pedig a horpadási él 
lekerekítettségét (azaz a kör és a szabályos sokszög alakú horpadási él közötti folyamatos 
átmenetet) veszi figyelembe. A b1 és b2 paraméterek hatását a 4.-7.b ábra mutatja be. 

 

4.-7. ábra – a) A horpadt héj geometriája, b) A b1 és b2 paraméterek hatása. 
(Alaprajban a horpadt részen belüli kör jelöli a kifordított gömbsüveg részt.) 

Az egyes horpadt részekhez tartozó alakváltozási energiát a fentiek szerint állapítottuk 
meg. A héj egyensúlyi útjait a teljes potenciális energiafüggvény h, b1 és b2 paraméterek 
függvényében keresett minimumának numerikus meghatározásával állapítottuk meg. A 
számítások során rögzített volt a poligonális horpadási alak n oldalszáma és az f 
koncentrált erő nagysága. 
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A számításokban a héj alaki hibáját nem vettük figyelembe, mivel a posztkritikus állapotot 
vizsgáltuk, ahol az imperfekciónak nincs túl nagy hatása. 

A kör alakú horpadási élnek „poligonálissá” alakulása viszonylag könnyen érthetővé válik, 
ha végiggondoljuk azt, hogy a horpadás következményeként a horpadási él mentén nagy 
nyomóerő alakul ki. A horpadási él körüli egyensúly biztosítása szükségessé teszi egy 
radiális megoszló teher egyensúlyozását (4.-8.a ábra), amit a horpadási él, mint a 
csatlakozó héjrészek által ágyazott gyűrű tud egyensúlyozni. A gyűrű a nyomás hatására 
hullámosodhat, kihajolhat a saját síkjában. (A horpadási élnek, mint gyűrűnek nem 
lehetséges nyúlásmentes alakváltozása, csak teher okozhatja a mozgását.) A kihajláshoz 
tartozó hullámszám jó becslést jelent a poligonális horpadási alak oldalszámára. A gyűrű 
kritikus erő–hullámszám összefüggésének meghatározásához a gyűrű metszetét körívnek 
vettük, aminek a méreteit {4-6} alapján becsültük meg (4.-8.b ábra). 

 

4.-8. ábra – A gyűrű-analógia: a) A horpadási él egyensúlya, b) A horpadási él, mint gyűrű geometriája. 

A kidolgozott modellek nagyon egyszerű eszközök segítségével válaszolnak nagyon 
bonyolult kérdésekre úgy, hogy a válaszok tartalma összhangban van a kísérleti 
tapasztalatokkal. 

 

4.2.3 Eredmények 
A koncentrált erővel terhelt gömbhéj kísérletekben megfigyelhető horpadási folyamatát 
számítással is követni tudtuk (4.-9. ábra). 

A horpadás során először a koncentrált erő támadáspontja körül forgásszimmetrikus 
alakban horpad a héj. A horpadt alak a gömb izometrikus transzformáltjának megfelelő, 
kifordított gömbsüveg alakú. 
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4.-9. ábra – A pingpong labda horpadása: a) A teher – benyomódás - horpadási él lekerekítettsége függvény, 
b) A teher - benyomódás függvény, c) A benyomódás - horpadási él lekerekítettsége függvény, 

d) A benyomódás - csúcsosság függvény. 
(R=19,5 mm, t=0,37 mm, E=2400 N/mm2, ν=0,3) 
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Ezután a teher növelésével a horpadt rész csúcsosodik, csökken a horpadáson belüli 
gömbsüvegrész, majd a kör alakú horpadási él deformálódik, fokozatosan poligonálissá 
válik. Extrém nagy benyomódás mellett a horpadási alak éle majd ismét kör lesz. 

A kidolgozott modell lehetővé teszi a különböző horpadási alakok közötti folyamatos 
átmenet követését. A 4.-9. ábrán látható, hogy a poligonális horpadási él kialakulás az 
egyensúlyi út elágazásával történik. Több általában 2-3 különböző oldalszámú poligonális 
horpadási forma tud kialakulni, amelyek oldalszáma a héjgeometria függvénye (4.-10. 
ábra.) 

 

4.-10. ábra – A horpadási poligon oldaléleinek n száma a modell alapján. 

(R/t – relatív vastagság; 5 � 678
9 :;$< � =6&) 

Az elméletileg meghatározható poligonális horpadási alak oldalszáma és a teher-
elmozdulás függvény is jó egyezést mutat a kísérleti eredményekkel. 

A gyűrű-analógiának megfelelően megszerkeszthető a relatív fél benyomódás (!� � ! >⁄ ) – 

relatív gyűrűmerevség (@�) (a gyűrű hajlítási merevsége az ágyazási merevséggel skálázva) 

függvény adott geometriájú és anyagú gömbre. Ugyancsak meghatározhatók a !� � @� 
koordináta-rendszer azon tartományai, amelyekben a gyűrű alakú horpadási él különböző 
hullámszámnak megfelelően kihajlik a síkjában (4.-11. ábra). A kísérleti tapasztalatok 

szerint a horpadási él kör–poligon átmenete 0,15 ≤ !� ≤ 0,20 relatív benyomódás 
környezetében szokott bekövetkezni. Így a példabeli pingpong labda valószínű horpadási 
alakja három vagy négyszög, ami megegyezik a tapasztalatokkal is. 

 

4.-11. ábra – A horpadási poligon oldaléleinek n száma a gyűrű-analógia alapján. 
(A� – relatív benyomódás; B� – relatív gyűrűmerevség; R=19,5 mm, t=0,37 mm, E=2400 N/mm2, ν=0,3) 



60 
 

4.2.4 Következtetések, tézisek 
A koncentrált erővel terhelt gömbhéjak horpadása általában kis felületre terjed ki. A 
kísérletek szerint, a horpadási alak kifejlődése során a behorpadt rész először alaprajzban 
forgásszimmetrikus alakzat, majd a horpadási él sokszöggé alakul át. Mindeközben a 
horpadási élen belüli rész is deformálódik. 
A Pogorelov-féle egyszerű, közelítő geometriai módszert használtuk a koncentrált erővel 
terhelt gömbhéj vizsgálatára. A horpadási alak geometriáját a kísérleteknek megfelelően 
azt feltételezve vettük fel, hogy a horpadt alak az eredeti gömbfelület izometrikus 
transzformáltja, azaz nyúlásmentes deformált állapotban van. A horpadt alak hajlított, 
nyújtott élek mentén csatlakozik a héj többi részéhez. A felvett horpadási alak geometriája 
olyan, hogy folyamatos átmenet lehetséges kör- és diszkrét forgásszimmetriával 
rendelkező horpadási alakok között, a használt paraméterek függvényében. Energia 
módszert használva az alakváltozási energia meghatározásakor csak az élek mentén 
vettünk figyelembe nyújtási alakváltozási energiát. Az analitikusan meghatározott energia 
függvényt numerikusan vizsgálva a következőket állapítottuk meg: 
 
1. tézis:  A Pogorelov-féle egyszerű, geometriai módszerrel, a kísérleteknek 

megfelelő módon, megadható a horpadási alak fejlődése, és jól becsülhető a 
horpadási alakhoz tartozó teher nagysága is. A horpadási alak először kör 
alaprajzú, majd a belső része csúcsosodik, azután az éle sokszöggé alakul. 

 
2. tézis:  A sokszög alakú horpadás alak oldalszáma a héj vastagság–sugár arányától 

függ. Amennyiben szabályos sokszögeket veszünk csak figyelembe a 
lehetséges horpadási alakként, akkor csak egy lehetséges sokszög alakú 
horpadási alak adódik. Ez a kezdeti vagy legkevesebb oldalszámú sokszög 
alakú horpadási alak. A kísérletekben megfigyelhető sokszög oldalszám 
növekedés aszimmetrikus sokszögalakok segítségével lenne modellezhető. 

 
3. tézis:  A sokszög alakú horpadási alakok oldalszáma és annak változása jól 

becsülhető a kör alaprajzú horpadási él, mint ágyazott gyűrű kihajlása során 
kialakuló kihajlási hullámszámmal. 
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5. Tézisek 
 

Az egyes témákhoz tartozó téziseket a „Következtetések, tézisek” c. fejezetekben írtam le. 

- Falazott szerkezetek vizsgálatára vonatkozó eredményeket a 2.1.4 és 2.2.4 
fejezetekben. 

- Történeti tartószerkezetek vizsgálatára vonatkozó eredményeket a 3.1.4 és 3.2.4 
fejezetekben. 

- Héj- és ponyvaszerkezetek vizsgálatára vonatkozó eredményeket a 4.1.4 és 4.2.4 
fejezetekben. 

Úgy gondolom, hogy minden merevséghiány okozta szerkezeti problémára egyformán 
érvényes állítás nem fogalmazható meg. Azonban az megállapítható, hogy a 
merevséghiányos szerkezetek tervezése nagyobb odafigyelést, türelmet és néha speciális 
szaktudást igényel. 

  



62 
 

6. Alkotások 
 

A következő fejezetekben bemutatok néhány építményt, épületet, amelyeknek a 
tervezésében részt vettem. Ezek olyan munkák voltak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy 
a tudományos munkásságom ismertetésében levő kutatási témákkal foglalkozni kezdjek. 

Először mindig az építmény, épület adatait ismertetem. Utána, a „Történet” című részben, 
a tervezés körülményeiről, folyamatáról vagy az építményhez kapcsolódó lényeges 
eseményről számolok be. „Az építmény/épület rövid leírása” című rész a tartószerkezetre 
és a tervezési munkára vonatkozó tényeket ismerteti. A szöveges ismertetést néhány 
fénykép és tervrészlet illusztrálja. 

 

6.1 Az Inotai H őerőmű Vállalat h űtőtornyának meger ősítése 
 

Az építmény adatai: Inotai „November 7.” Hőerőmű Vállalat 3. számú, természetes 
szellőzésű hűtőtornya. 

Megbízó:   Pengebeton Kisszövetkezet, Budapest, Sellei János, Horváth Csaba 
Szakvélemény:  Ház-Váz Tervező GMK, Budapest, dr. Ivits Iván, 
 Sámson Építés-Statikai GMK, Budapest, Dr. Dulácska Endre, 

munkatárs: Sajtos István 
Kivitelei terv:   Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet, Budapest 
   dr. Ivits Iván, Sajtos István 
Kivitelező:  Pengebeton Kisszövetkezet, Budapest 
Tervezés:  1987. 
Kivitelezés:  1987-88. 

 

Történet: 

A természetes szellőzésű vasbeton hűtőtorony tervei 1950-51-ben készültek az Ipartervben 
és a Könnyűipari Épülettervező Irodában. A több mint 35 éve üzemelő hűtőtorony 
köpenyfelületének felújítását a beton és a betonacél nedves üzem miatti korróziója 
indokolta. 

Korábban már elkészült a másik, szomszédos, hasonló hűtőtorony köpenyének a felújítása, 
a héjfelület külső–belső felületére felhordott lőttbeton réteggel. Ezzel a megoldással a 
torony súlya majdnem megduplázódott, és a kivitelezés igen költséges és időigényes volt a 
beépített betonmennyiség miatt. 

A héjpalást betonacéljának, néhol 30-50%-os, korróziója mindenképpen indokolta a 
héjpalást megerősítését, de a kivitelezési idő és költség csökkentésének igénye is indokolt 
volt. Egy másik lehetősége a „megerősítésnek” az igénybevételek csökkentése lenne, akár 
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a terhek csökkentésével, akár a szerkezeti működés, a statikai modell megváltoztatásával. 
A terhek csökkentése nem látszik túl természetes dolognak, ha meggondoljuk, hogy a 
hűtőtorony fő terhe a szélteher. Úgy gondoltuk, hogy a szerkezeti működés változtatásával, 
a héjpalást mentén vagy tetején beépített merevítő gyűrűvel, csökkenthetők lesznek a héj 
igénybevételei. 

A szakvélemény készítése során az igénybevétel csökkentésre vonatkozó mindkét 
lehetőséget megvizsgáltuk. Mindkét esetben a szélteherből adódó igénybevételek voltak a 
döntőek a végleges megoldás kiválasztásában. 

A szélteher nagysága nem változtatható, de annak a forgásszimmetrikus héjpaláston való 
megoszlása a palást külső felületének érdesítésével befolyásolható, 5.-1. ábra. A 
membránhéjak elmélete alapján elvégzett számítások szerint az érdesített héjfelület esetén 
olyan mértékben csökken, változik a héjpalást igénybevétele, hogy a betonacélok említett 
30-50%-os korróziós állapotának konzerválása mellett is megfelelő a hűtőtorony. 

A merevítő gyűrű beépítésének lehetőségét is megvizsgáltuk. A héjat mint statikailag 
határozatlan membránhéjat számítottuk amiatt, hogy a beépítésre kerülő gyűrű azzal fejti ki 
a hatását, hogy korlátozza a héjpalást alakváltozását. A gyűrű beépítése azonban nem volt 
hatékony, mivel annak természetes beépítési helyén a felső peremnél, viszonylag csekély 
az alakváltozás. 

A héjpalást „megerősítése” a héj külső felületére építendő érdesítő bordákkal történt. A 
kivitelei tervek lőttbeton technológiával készült érdesítő bordák, és az alátámasztó lábak és 
az alsó héjperem lőttbeton köpenyezésének tervét tartalmazzák. Az érdesítő bordák 
vasalásának héjpaláston történő rögzítésére négy változatot dolgoztunk ki, amelyek közül a 
helyszíni próbaszerelés alapján a kivitelező választott. 

(A munka kapcsán felmerült elméleti problémák megoldására született később az [5-2] 
cikk. A megerősítési megoldás leírása megtalálható [5-1]-ben is.) 

 

5.-1. ábra – A szélteher alaki tényezőjének változása a héjpalást érdesítése miatt. [5-1] 
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Az építmény rövid leírása: 

A forgáshiperboloid alakú, monolit vasbeton hűtőtorony 60 m magas. Alsó átmérője 
43,5 m, a torokkörnél pedig 25,96  m. A kürtőpalást vastagsága 42 cm és 14 cm között 
változik az alsó 26 m szakaszon, e fölött, a tetejéig 14 cm vastagságú. A kürtőpalástot 32 
pár, 4,2 m magas ferde vasbeton láb támasztja alá, melyek egy, a torony alapozását is 
biztosító, kör alaprajzú medence peremére támaszkodnak. 

 

5.-2. ábra – A szélbordákkal „megerősített” 3. sz. hűtőtorony (jobb oldalon). 

  
 

5.-3. ábra – A kész szélbordák. 
 

5.-4. – A korrózióvédő bevonat készítése. 
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6.2 A váci 90 000 t-ás klinker siló koncepció és en gedélyezési terve 
 

Az építmény adatai: 90000 t-ás cement-klinker siló, Vác 

Megbízó:   Dunai Cement és Mészmű (DCM), Vác 
Koncepció:  Ing.-Büro Peter & Lochner, Stuttgart 
Engedélyezési terv:  Első Kanadai-Magyar Kft, Budapest, Steinhausz Tibor, 
       munkatárs: Sajtos István 
   Ing.-Büro Peter & Lochner, Stuttgart 
Kivitelei terv:   Ing.-Büro Peter & Lochner, Stuttgart 
Kivitelező:  atlas-bau Kft., Budapest 
   MST-Bau GesmbH, Fußach, Ausztria (csúszó zsalu) 
Tervezés:  1994. 
Kivitelezés:  1994-95. 

 

Történet: 

A cement-klinker siló tervezése nem mindennapos feladat. Sőt a világ összes klinker 
silójának tervezője ugyanaz az egy-két cég, és ezek egyike a Peter & Lochner Stuttgartban. 
A váci cementgyár a bővítése során új klinker silót épített, aminek a tervezésével szintén a 
stuttgarti Peter & Lochner- t bízták meg. A magyar jogi viszonyok miatt szükséges volt 
hazai közreműködő bevonása is. Az Első Kanadai-Magyar Kft.-t bízta meg ezzel a 
feladattal a DCM. 

Peter & Lochner javaslata a {5-1}-nek megfelelően, egy előregyártott kúphéj lefedésű, 
utófeszített vasbeton hengerhéj sávalapozással. A klinker cementtel stabilizált, tömörített 
talajra került volna betárolásra a hengerhéjon belül. A héj az alapozása miatt gyakorlatilag 
membránhéjként tudott viselkedni. A hengerhéj fő terhe a betárolt klinker nyomása, illetve 
a klinker magas hőmérséklete, és a gyűrűirányú feszítés miatti igénybevételek. 

Az Első Kanadai-Magyar Kft is készített számításokat az engedélyezési tervhez, az eredeti 
koncepciónak megfelelő méretű és terhelésű hengerhéjra. A számítást azonban a hajlított 
héjelmélet alapján, alul merev alaplemezbe befogott héjra végeztük el. Az alaplemez 
természetesen növelte a költségeket, mindamellett, hogy a befogás miatt kevesebb 
feszítőpászma és vasalás kellett. Végül a talajviszonyok és az üzemeltetési előny miatt 
azaz, hogy az alaplemez alatt futó kitároló alagutaknak, a kilinker súlya miatti, süllyedés 
okozta károsodása és az ebből adódó fenntartási költségek elmaradhatnak, a silót Franki 
cölöpökkel alátámasztott lemezalappal építették meg {5-2}. 
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Az építmény rövid leírása: 

A klinker siló Franki cölöpökre támaszkodó, 75 cm vastag vasbeton lemezbe befogott, 
utófeszített hengerhéj. A 45 cm falvastagságú, 42 m belső átmérőjű és 39,7 m magasságú 
hengert hat függőleges lizénában lehorgonyzott feszítőkábelekkel feszítették meg 
gyűrűirányban. A siló lezárását előregyártott vasbeton gerendákra támasztott vasbeton 
zsaluzópallókra készített, és azokkal együttdolgozó, monolit vasbeton csonka kúp alakú héj 
biztosítja. Erre támaszkodik az acél betároló szalaghíd is. 

 

 
5.-5. ábra – A klinkersiló építés közben {5-2}. 

 

 
5.-6. ábra – A klinkersiló alapozása: cölöpök, kitároló alagutak építése {5-2}. 
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5.-7. ábra – A számítás részlete: a silófal igénybevételei az önsúlyból és a klinker 

oldalnyomásából. 

 
5.-8. ábra – A számítás részlete: a silófal igénybevételei a hőmérsékletváltozásból. 
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5.-9. ábra – A számítás részlete: a silófal igénybevételei a feszítésből. 

 
5.-10. ábra – A számítás részlete: a feszítőbetétek kiosztása a silófalban. 
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6.3 NBC irodaház kiviteli terve 
 

Az építmény adatai: NBC irodaház, Budapest, Honvéd u. 20. 

Megbízó:   BNP-Dresdner Bank (Hungária) Rt., BKD Kft., Budapest 
Tervező:   Építészet: Fitzroy Robinson International Kft. 
      Demeter Nóra, Erőss János 
    Társtervező:  Jánossy Építész Stúdió 
   Mérnöki munkák: Ove Arup & Partners, London 
      Molnár Zoltán és Tsa.-val 
Kivitelei terv:   Tartószerkezet: Gauff Budapest Kft., Budapest 
      Sajtos István, Embersics Judit 
Kivitelező:  CFE Hungary, Budapest 
Tervezés:  1997-98. 
Kivitelezés:  1997-98. 

 

Történet: 

A megbízó megörökölte a felújított banképület udvarára szánt bővítés engedélyezési tervét. 
Egyébként az udvarra, az épület alá szánt mélygarázst már megépítették és használatba 
vették. 

Az építésztervezők minőségről és zavartalanul megvalósuló építészeti koncepcióról 
álmodtak, a kivitelező csökkenteni akarta a beépítendő beton mennyiségét. Az 
engedélyezési tervben rögzített szerkezeti méreteket legfeljebb csökkenteni lehetett volna. 
A kész mélygarázs pillérei és az új építészei koncepció szerinti felépítmény pillérei nem 
mindenhol kerültek egymás fölé. Ha péntekre kész volt egy szint födém terve, akkor azt 
hétfőn kezdték zsaluzni, és péntekre be is betonozták. 

A betonmennyiség csökkentése miatt hosszanti lemezsávokban levékonyítottuk a 
födémeket. A megszabott pillérátmérő miatt a földszinten és az első emeleten kibetonozott 
acélcső pilléreket használtunk a teherbírásigény miatt. A mélygarázs és a felépítmény 
pilléreinek eltérő helye miatti kiváltásokat általában nyílás parapetekben tudtuk megoldani. 
Természetesen nem csak a tartószerkezetet tervezők alkalmazkodtak, hanem például a 
kiváltások miatt, az építészek, az épületszerkezeteket tervező építészek is. 

 

Az épület rövid leírása: 

„Az NBC irodaház kimért, mégis látványos architektúrát ígér annak, aki a Honvéd vagy a 
Markó utca felöl közelít a Szalay utca felé. Igaz, nagyon oda kell figyelni, hogy az 
utcafrontról visszahúzott épület horizontunkba kerüljön. Az építési telek elhelyezkedése 
sajnos meglehetősen előnytelen volt, s olyan tömeg formálását tette csupán lehetővé, 



70 
 

amelynek mindössze két homlokzata látható. Az épület a Honvéd és Szalay utca sarkán 
elhelyezkedő BNP-Dresdner Bank központ bővítéseként épült fel. A pénzintézet 
megörökölte az új szárny építési engedélyét, amely meghatározta a területen felépíthető új 
épület megengedett helyét, szélességét és magasságát, sőt egész tömegét.” {5-3} 

„A modernista építészet funkcióelvűségét valló építésztervezőknek … talán egyetlen 
tényező könnyítette meg a dolgát. A környék ugyanis a húszas-harmincas években 
meglehetősen erős hazai modernizmus példaértékű épületeivel büszkélkedhet.” „E 
kontextusba tökéletesen illeszkedő, a modernizmus eszméit kortárs szemlélettel közvetítő, 
ezred végi épületet emeltek a tervezők.”  {5-3} 

„A perspektivikus tömeg két karakteres építészeti elemből épül fel. A honvéd utca felé 
forduló, szoborszerűen kiemelkedő üveghengerből – azaz a kiszolgáló egységeket és a 
vertikális közlekedési funkciókat tartalmazó, a ház jelenlétét nyomatékosító, 
transzparenciája révén a régi épület láttatni engedő „fejből” és a transzparens kubusból, a 
nyitott, flexibilis irodai tereket tartalmazó „testből” áll össze. A karcsú torony mellett, az 
épület sarkában elhelyezett főbejárat és a hozzá vezető, kövezett út gondosan 
megkomponálva, mintegy tájképként hat az utca felé.” „A kiviteli tervek készítése során az 
építészek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minimalizálják az ablakosztások, a 
keresztgerendák és a tartószerkezetek látványt romboló hatását.” {5-3} 

Ebbéli törekvésükben megfelelő partnerre találtak a tartószerkezeti kiviteli terveket készítő 
csapatban. 

Az épület változó vastagságú, a hosszirányú lemezsávokban levékonyított, kör 
keresztmetszetű oszlopokkal alátámasztott, monolit vasbeton födémekkel épült. Az 
épületet monolit vasbeton falak és a funkcionálisan is szükséges vasbeton magok (lift, 
lépcsőház) merevítik. 

Az épület egy már megépült mélygarázs fölé épült. A mélygarázs fölé eredetileg tervezett 
épülethez képest megváltozott építészeti koncepció miatt szükséges kiváltásokat sikerült 
például nyílás parapetekben „elrejteni” (földszint feletti födémet alátámasztó visszahúzott 
fal kiváltása), vagy az álmennyezeti térben megoldani (a legfelső szint homlokzatának 
visszahúzása miatt szükséges rövidkonzolos oszlopkiváltás). 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
5.-11. ábra – Az NBC irodaház építés közben. 

 

 
5.-12. ábra – Az NBC irodaház utcai homlokzata. 
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6.4 Budapest Tourist Irodaház kiviteli terve 
 

Az építmény adatai: Budapest Tourist Irodaház 
 (később, még az építés közben: Budapest Bank Székháza) 
 Budapest, Alpári Gyula u. 5. (később: Hercegprímás u. 5.) 

Megbízó:   ÉPÍTŐMESTER Kivitelező és Tanácsadó Kisszövetkezet, Budapest 
Tervező:   Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet, Budapest 
   Építésztervező:   Pomsár János, Falk Judit 
   Tartószerkezet tervező:  Volszky Mariann, Lengyel Csaba, 
       Sajtos István 
Tervezés:  1987-88. 
Kivitelezés:  1988. 

 

Történet: 

Az 1870-es években épült, pince-földszint-3 emeletes lakóépületet 1976-ban 
életveszélyessé nyilvánították és kiürítették. A hátsó udvari szárny harmadik emelete 
hiányzott valószínűleg háborús sérülés miatt. Új funkciót is csak 1987-re találtak az 
épületnek, ekkor kezdődtek meg a tervezési, majd az átépítési munkák. 

Egy régi épületet előbb meg kell ismerni, meg kell tanulni, mielőtt a tervek készítése 
elkezdődik. Egy ilyen bejárás alkalmával derült ki, hogy egy felmérési terven szereplő 
pincehelyiségbe nem lehet bemenni, ugyanis azt a ház építésekor nem készítették el. A ház 
építésének idején a közös wc-k blokkja alatt, a pincében, nem mindig építették meg a 
pincehelyiséget a csőtörések veszélye, és a szennyvíz elvezető csövek könnyebb 
megépíthetősége miatt. Szerencsére az épület falait egy szinten alapozták, így a 
földkibányászás, az új födém építése és az ajtó kivágása után már a felmérési tervnek 
megfelelő volt az épület. 

Az előzetes szakvélemények alapján a csapos-gerenda födémek jó állapotúak voltak. Fa-
beton együttdolgozó födémként kialakítva az új, irodafunkcióhoz is használható lett volna. 
Azonban a tervezés kezdeti időszakában, az igazgatói iroda tervezett helyén leszakadt a 
csapos-gerenda födém. Az esemény után a csapos-gerenda födémeket alulbordás vasbeton 
födémekre cseréltettük. 

Az udvar sarkában épült hidraulikus lift pinceszinti süllyesztékének és gépházának 
földmunkái közben egy lefedett, faragott kővel kibélelt kút került elő az udvar sarkában. 
Ezt újra lefedtük és felépült felette a lift. 

Az utcai, földszinten levő fa üzletportálok kibontása után az egyik vegyes, kőből és 
téglából falazott pillér felhasadt. Valószínűleg az ablaktokok támasztották meg és 
akadályozták meg a kibontásukig, hogy a pillér felhasadjon. Szögacélból és lapos acélból 
készült abroncsolással erősítettük meg az utcai homlokzaton levő földszinti pilléreket. 
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Ebben az épületben próba terheltük egy elbontásra kerülő lebegőlépcső maradványait. Az 
itt tapasztaltak miatt kezdtem el a lebegőlépcsők működési módjával foglalkozni. 

 

Az épület rövid leírása: 

A belsőudvaros, függőfolyosós, pince-földszint-3 emeletes, magas tetős lakóépület utcai 
szárnya kéttraktusos, az udvari szárnyai egytraktusosak. A pince felett dongaboltozat, a 
földszint felett pedig csehsüveg és dongaboltozat van. Az első és második emelet felett 
csapos-gerendafödém, a vizes helyiségek alatt pedig poroszsüveg födém volt. A zárófödém 
is csapos-gerendafödém volt. A függőfolyosó kő lemezekből és azokat alátámasztó 
kőkonzolokkal készült. A főlépcső kör alaprajzú lebegő lépcső volt homokkőből. 

Az udvari hátsó szárny harmadik emelete hiányzott, valószínűleg háborús sérülés miatt. A 
metróépítés okozta károk már konszolidálódtak, a falak repedései a korábbi dokumentált 
állapothoz képest csökkentek. 

Az átépítés során a csapos-gerenda födémeket alulbordás monolit vasbeton födémekre 
cseréltük. A boltozott födémek fölötti feltöltésben vonórudakkal kötöttük össze a falakat 
főként azért, hogy az építés közbeni bontások miatt csökkenő falteher ne tudja károsítani a 
boltozatokat. A kőlemez függőfolyosókat acélgerendával gyámolított monolit vasbeton 
lemezre cseréltük. Az udvari szárnyak egy szinttel magasabbak lettek és az utcai szárny 
tetőterét is beépítették, az udvar pedig acélvázra épített üvegtetővel lett lefedve. Az udvar 
sarkába került a hidraulikus látványlift. 

 
5.-13. ábra – A lefedett belső udvar, az emeletráépítéssel. 
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