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1. Bevezetés 

A pontonként alátámasztott vasbeton lemezfödémek, vagy síklemez födémek, igen széles 

körben alkalmazott szerkezetek, mivel megjelenésükben egyszerűek, könnyedek és elegánsak, 

építéstechnológiai szempontból pedig egyszerűbben zsaluzhatók és vasszerelhetők. 

Az oszlop felett változatlan szerkezeti vastagsággal átvezetett lemezek azonban szerkezeti 

alakkal nem követik le az oszlop felett megnövekvő igénybevételeket, így az oszlopok feletti, 

erősen igénybevett keresztmetszet statikailag igen kényes. Ez az oka annak, hogy a pontokon 

alátámasztott vasbeton lemezek teherbírását minden egyéb szerkezeti jellemzőnél erősebben 

befolyásolja az alátámasztás környezetének megfelelő kialakítása. Erre vonatkozóan időről 

időre új szerkezeti megoldások, ezeknek megfelelően új méretezési eljárások válnak ismertté. 
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2. A kutatás célja 

Az értekezésben átszúródási vasalás nélküli lemezek átszúródási ellenállását fogom vizsgálni, 

amely ellenállás értékre a szabályzatok kísérleti eredményeken alapuló összefüggést adnak. 

Ezek az összefüggések egyszerűségük folytán könnyen vizsgálhatók, azokban két empirikus 

mennyiség, a vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása és az ellenőrzési kerület 

helyzete, rendre mint paraméter jelenik meg.  

A paraméterek számszerű értékében az eltérő szabályzatok nagyban különbözhetnek 

egymástól, de azok mögött azonos alapösszefüggéseknek kell megbújniuk, hiszen az ezek 

alapján számított értékek egy valós törési mechanizmus leképezéseinek tekinthetők.   

Vizsgálataimhoz az MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2 szabvány összefüggéseit használva fogom 

megkeresni a kifejezésben szereplő empirikus tagok mögötti vasbeton szilárdságtani és 

héjelméleti összefüggéseket.  

Szigorú vasbeton szilárdságtani alapokból kiindulva fogom megvizsgálni és meghatározni a 

vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállását, majd a kapott eredményeket összevetem 

a törési eredményekkel és a szabvány szerint számítható értékekkel. 

A kísérleti eredmények statisztikai elemzését követően, egy héjelméleti feltevés segítségével, 

az ellenőrzési kerület helyzetét is számíthatóvá teszem, és megmutatom, hogy az átszúródási 

teherbírásnak felső korlátos mennyiségnek kell lennie. 
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3. Síklemez födémek 

A gerendarendszer nélküli vasbeton födémeket, az ún. gombafödémeket, a XX. század 

elejétől kezdték alkalmazni, akkoriban elsősorban nagyterhelésű raktárfödémek céljára. Ezek 

a födémek közvetlenül az oszlopok kiszélesített fejére támaszkodnak, első alkalmazásuk az 

Egyesült Államokban C.A.P. Turner [1], Európában R. Maillart [2] nevéhez kapcsolódik. 

A négyirányú vasalással ellátott Turner-féle gombafödémet és annak fejkialakítását az 1. ábra 

mutatja.  

 

1. ábra: C.A.P. Turner gombafödém rendszere 1905-ben 

Bár Turner, feltehetően a versenyelőny megőrzése érdekében, részletesen sohasem publikálta 

a számításokat, a födém tervezését, a beton húzószilárdságának bizonytalansága miatt, az 

oszlopfej környékének nyírási vizsgálatával kezdte, és a födémet a nagyátmérőjű 

acélbetétekből kialakított gombafejekre, mint konzolokra függesztett síklemez födémként 

képzelte el. 

Turner munkáival párhuzamosan Európában, Kirchhoff és Grashof lemezelméleti munkáinak 

ismeretében, 1908-ban Maillart végzett kísérleteket. A sikeres kísérleteket követően 1909-ben 

szabadalmaztatta a kétirányú, ortogonális vasalást alkalmazó födémrendszerét [2], melyet a 

2. ábra mutat. A födémlemez számítását, saját kísérleti eredményeit felhasználva, 

lemezelméleti összefüggések alapján végezte el, a pontszerű támaszoknál megjelenő 

nyíróerőket az oszlopfej csatlakozásánál felhajlított acélbetétekkel vette fel.  

Az oszlopfej méretének csökkenésével az 1950-es éveket követően jelentek meg a fejnélküli 

gombafödémek, vagy pontonként alátámasztott lemezfödémek, amelyek már nem 

tartalmaztak kiszélesedő oszlopfejet. Az oszlopokra támaszkodó síklemezfödémek gyors 

elterjedését, a gyakorlati alkalmazást segítő megoldások megjelenése, mint például Duddeck 
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munkája [3], közvetlenül is elősegítették. Az oszlopfej megszűnésével azonban a kisméretű 

oszlop felett nemcsak jóval nagyobb nyomatékcsúcs alakul ki, hanem a nyírási veszély is 

megnő, amely a lemezfödém átszúródás problémájára irányítja a figyelmet.  

 

2. ábra: R. Maillart gombafödém rendszere 1909-ben 

Az oszlop környezetének nyírási tönkremenetelét a gyakorlat egyszerűen átszúródásnak 

nevezi, és disszertációmban én is ezt a kifejezést használom, azonban a fejkörnyéki 

tönkremenetelt az oszlopról a lemezre jutó igénybevétel alapján is megközelíthetjük és 

nevesíthetjük. Ezért erősen koncentrált, pontszerű oszlopreakció esetén a törést 

átszúródásnak, a lemez és az oszlop azonos nagyságrendje és központos oszlopreakció esetén 

nyírási átlyukadásnak, abban az esetben pedig, ha az oszlopról csak nyomaték adódik a 

lemezre nyomatéki átszúródásnak, vagy kigombolódásnak kell nevezzük. Így a gyakorlatban 

előforduló esetek döntő többsége ez utóbbi két eset között helyezkedik el. 

A következőkben ezzel az igen fontos, a gyakorlatban előforduló esetek szempontjából 

határesetnek tekinthető nyírási átlyukadással fogok foglalkozni, amelyet a továbbiakban 

egyszerűen átszúródásnak nevezek. 
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4. Síklemez födémek átszúródása 

A nyírás fontosságával, a síklemez födémek átszúródásának problémájával már Turner és 

Maillart is tisztában volt, az első átszúródással kapcsolatos kísérleteket 1913-ban Talbot 

végzete. Talbot vasbeton alaplemezeket vizsgált és a nyírási ellenállás számításához a 3. ábra 

szerinti ellenőrzési keresztmetszetet adta meg [4]. Az alaplemez átszúródásának ellenőrzése 

során, a terhelt felület szélétől mért d távolságban kijelölt kritikus keresztmetszetben, a 

nyírófeszültségek ellenőrzését írta elő.  

 

 

3. ábra: Kritikus keresztmetszet a nyírási ellenállás számításához, Tablot (1913) 

Talbot a vizsgált keresztmetszetben a nyírófeszültségek eloszlását konstansnak tételezte fel és 

a számításához az alábbi összefüggést adta meg 

 ( ) jdda

V
v

24 +
= , (1) 

ahol V az oszloperő, d a hasznos magasság és z= jd a belső erők karja.   

Átszúródási vasalás nélküli szerkezeti elemek esetében tulajdonképpen mind a mai napig ez 

az egyszerű összefüggés képezi a szabályzatokban az átszúródási ellenállás számításának 

alapját, azzal a különbséggel, hogy azokban z= jd mennyiség helyett d szerepel. 

Talbot kísérleteit követően 1915-ben és 1938-ban Bach és Graf [5], majd 1948-ban Forsell és 

Holmberg [6] vizsgálták a lemezek átszúródási ellenállását, és kísérleteikben Talbothoz 

hasonlóan a vasbeton lemezkeresztmetszet nyírási ellenállását határozták meg. Bach és Graf a 

nyírófeszültségek eloszlását konstansnak vette fel, de a kritikus keresztmetszetet közvetlenül 

a terhelt terület mellett jelölte ki, Forsell és Holmberg pedig a nyírófeszültségek eloszlását 

parabolikusnak tételezte fel, a kritikus keresztmetszetet pedig a terhelt terület melletti d 

távolságban jelölte ki. 

Az 1950-es évektől kezdődően, a fejnélküli gombafödémek megjelenésével párhuzamosan, 

széles körben kezdték el vizsgálni az átszúródás problémáját. Az oszlopfej bonyolult 

erőjátékú környezetének leírására átszúródási modellek készültek, amelyek az átszúródási 

V 

d 

a 

a 

a 

d 
d 
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ellenállás számszerű értékén túl, a kialakuló törés megértését is segítik. Tekintettel azonban 

arra, hogy a kiterjedt kutatómunka részletes időrendi bemutatása szinte lehetetlen 

vállalkozásnak tűnik, az alábbiakban az átszúródási modellek [7] szerinti osztályozásában 

történő, rövid áttekintését közlöm. Ezen osztályozás segít besorolni az egyes modelleket és 

elméleteket, nyilvánvaló azonban, hogy nem minden megközelítés illeszthető ebbe a 

rendszerbe. Mindazonáltal az osztályozás segít, hogy megértsük az oszlopfej környezetének 

erőjátékát és a törést előidéző okokat. 

4.1.1. Nyomatéki ellenállás fel őli megközelítés 

A kísérleti eredmények nagy része azt mutatja, hogy az átszúróerő számottevően nem 

különbözik a nyomatéki teherbíráshoz tartozó törőerőtől, ezért az átszúróerő a nyomatéki 

ellenállásból származtatható, vagy az oszlopfej ellenállása a nyomatéki és az átszúródási 

ellenállás kombinációjaként is felírható. Ez utóbbiból indult ki Moe (1961), aki a Vu 

átszúródási ellenállás értékét, Dunkerley összefüggésének felhasználásával, az alábbiak 

szerint adja meg 

 1=+
flex

u

shear

u

V

V
A

V

V
, (2) 

ahol Vshear és Vflex a tiszta nyírásból és a tiszta hajlításból számítható átszúróerő, A pedig a 

törési eredményekből származtatott konstans. 

Moe mellett ebbe a csoportba tartoznak Yitzhaki (1966), Reimann (1963), Long (1975), 

Nölting (1984), valamint Long és Rankin (1987) is. 

4.1.2. Képlékenységtani modellek 

A képlékenységtani modellek a betont tökéletesen képlékeny anyagnak tekintik, és 

jellemzően felső korlátot adnak az átszúródás értékére. Ilyen modell Bræstrup és 

Nielsen (1976) modellje is, amelyhez tartozó átszúródási kúpot a 4. ábra mutatja.  

 

4. ábra: Az átszúródási kúp alakja Bræstrup és Nielsen szerint [7] 

Pu 

pr 

r 

d= h 

c1 

c2 

d0 

α 

φ 

pr 
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A modellben a betonra vonatkozó törési feltétel a Coulomb törési feltétel, a törőerő pedig a 

teher által végzett külső munka és a kúpalakú törési felületen számítható belső munka 

nullértékűségéből számítható. A modell hosszvasalást nem tartalmaz, az átszúródási ellenállás 

számításához, a törési eredményekkel való jobb egyezés érdekében, a beton húzószilárdsága 

csupán fct= fc/400 értékkel vehető figyelembe [7]. 

Képlékenységtani modellt állított fel, és felső korláthoz tartozó átszúródási ellenállás vezetett 

le Marti és Thürlimann (1977) is. 

4.1.3. Kinnunen és Nylander modellje 

Az átszúródási modellek közül kiemelt fontosságú Kinnunen és Nylander (1960) modellje [8], 

amely az első olyan mechanikai modell, amely nemcsak a számítható értékek tekintetében 

adja vissza a törési eredményeket, hanem láthatóvá is teszi az erőjátékot, a törési 

mechanizmust. Ennek a modellnek az elkövetkező évtizedekben igen nagy hatása volt mind a 

kutatásokra, mind pedig a kutatókra. 

A modell alapját a törés során kialakuló, gyűrű- és sugárirányú repedésekkel határolt merev 

testek, úgymint az oszlop felett kialakuló központi átszúródási kúp, és az ehhez egy változó 

falvastagságú kúphéj elemen keresztül csatlakozó merev lemezmezők képezik. Kinnunen és 

Nylander modelljét az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra: Kinnunen és Nylander modellje [7] 

Az átszúróerő számításához első lépésben, a fajlagos szögelfordulás függvényében előálló, 

belső erők kifejezéseit kell felírni, amely, az 5. ábra jelöléseinek megfelelően, a kúphéj 

P dϕ/2π 

dϕ 

T dϕ/2π 

R2 R1 

R4 

d 

ru 

R2 

Pu 

R2 
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R1 dϕ R1 dϕ 
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töréséhez tartozó T, a gyűrű-, és a sugárirányú acélbetétek folyásához tartozó R1 és R2, 

valamint a gyűrűirányú beton nyomóerő kimerüléséhez tartozó R4 meghatározását jelenti. Ezt 

követően az átszúródási ellenállás értéke, a merev testek egyensúlyát figyelembe véve, a 

fajlagos szögelfordulás függvényében, fokozatos közelítéssel határozható meg. 

Általánosságban három különböző eset vizsgálata szükséges, amennyiben a feltételezett törési 

mechanizmus az átszúródási kúpot harántoló acélbetétek folyásához tartozik, akkor az 

átszúróerő meghatározása (3) és (4) egyenletek segítségével, Vu,c= Vu,s mellett, kx= y/d 

függvényében történhet [7]. 

 ( )ασ

η
+

η
+

ηπ= f
k

k

kdV cu
x

x

xc,u

1

2
1

2 , ahol 
d

c2=η  és ( ) ( )
α+

α−α=α
21

1

tan

tantan
f  (3) 

 
η−δ

−



















 δ+ρπ= 3
1

2
14

x

u
fys,u

k

r

d
lnrdfV , ahol 

d

lslab=δ  (4) 

Az összefüggésekben, az 5. ábra jelölésein túl, σcu a beton nyomószilárdsága, ρ a húzott 

vasalás acélhányada, fy az acélbetét folyási feszültsége, lslab pedig a körlemez átmérője.  

A fenti számítási eljárás rendkívül nehézkes, a gyakorlat számára már-már alkalmatlan, 

ellenben igen jól megmutatja az oszlopfej környezetének bonyolult erőjátékát és a töréshez 

vezető mechanizmusok sokféleségét.  

4.1.4. Törési felülethez köthet ő törési mechanizmusok  

A törési felülethez köthető törési mechanizmusok a beton húzószilárdságán alapuló modellek, 

amelyek igen közel állnak Kinnunen és Nylander modelljéhez, de a törési felületen más 

nyírási mechanizmust tételeznek fel.  

 

6. ábra: Georgopoulos modellje és a húzófeszültségek feltételezett 
eloszlása a törési felületen [7] 
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A feltételezett nyírási mechanizmusok, a kiterjedt és széleskörű törésmechanikai kutatásoknak 

köszönhetően, törésmechanikai alapokon nyugszanak. Ilyen modell Georgopoulos modellje 

is, amelyet, a kúpfelület húzófeszültségeinek feltételezett eloszlásával együtt, a 6. ábra 

mutat [7]. A modellben Georgopoulos a húzófeszültség eloszlását harmadfokú polinomnak 

tételezte fel, az átszúróerő pedig a függőleges erők egyensúlya alapján számítható.  

A fentiekhez hasonló megoldást ad Menétrey (1994) is.  

4.1.5. Rácsos tartó modellek 

A rácsos tartó modellek az oszlopfej környezetének erőjátékát húzott és nyomott rudakból 

álló rendszerként adják meg, ahol a húzóerőt az acélbetétek, a nyomóerőt pedig a beton viseli.  

Átszúródásra vasalatlan lemezek esetén a modellek csak beton rácsrudakat tartalmaznak, 

amelyek húzottak és nyomottak is lehetnek. A modellek nagyrészt a valóságos repedéseket 

nem tartalmazó, ún. elkent modellek, az átszúródási ellenállás számítása során a törési feltétel 

rendre a beton nyomószilárdságához köthető, redukált mennyiség. Ilyen modellt ad 

Pralong (1982) és Andrä (1982), de ide sorolható Alexander és Simmonds (1992) is. 

A rácsos tartókkal vett analógiát más modellek szemléltetésére, az erőjáték további 

egyszerűsítésére is gyakran használják. Ezek a modellek, a klasszikus Mörsch-féle rácsos 

tartó modellel szemben, ahol a rácsrudak egyenletesen megoszló erőrendszerként jelennek 

meg, gyakran teljes egészben vagy részben közvetlen rudakat tartalmaznak. 

 

7. ábra: Kinnunen és Nylander modelljének rácsos tartó analógiája [7] 
és közvetlen rudat is tartalmazó rácsos tartó modell [9] 

A 7. ábra Kinnunen és Nylander modelljének, a törési kúpon átmenő húzott beton rácsrudat 

tartalmazó, Reineck által felvázolt rácsos tartó analógiáját a), valamint Muttoni és Fernández 

Ruiz modelljét b) mutatja [9].  

Azonban a rácsos tartó analógia, az erőjáték húzott és nyomott rudakkal történő ábrázolása 

nemcsak a teljes erőjáték bemutatására alkalmas, hanem az egyes, nyírási ellenállást hordozó 

a) 

belső erők változása a  
gyűrűirányú nyomatékok  
figyelembevételével  
 

közvetlen 
rúd 

b) 
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tagok szemléltetésére is. A 8. ábra a szemcsehatás a), a csaphatás b), és a beton 

húzószilárdságának c) rácsos tartókkal értelmezett megfelelőit ábrázolja [9]. 

 

8. ábra: Nyírási ellenállást hordozó tagok szemléltetése rácsos tartókkal 

A fenti ábrákon a húzott rudakat folytonos, a nyomottakat szaggatott vonalak jelölik.  

4.1.6. Törésmechanikai modellek 

Az átszúródás törésmechanikai megközelítését az a felismerés indokolja, hogy a törés nem 

egyidejűleg alakul ki a törési felület egészén, hanem a törési zóna tovaterjedésével áll elő, így 

a képlékeny határfeltétel helyett a törésmechanika feltevései alkalmazhatók. 

Az 1980-as évek közepétől kezdődően jelennek meg azok az átszúródási modellek, amelyek 

felhasználják a törésmechanikai alapkutatásokat. Tulajdonképpen a törési felülethez köthető 

törési mechanizmusok is ilyenek, de törésmechanikai alapokon nyugszanak a végeselemes 

modellek is. 

A végeselemes modelleket a kutatók jelenleg széles körben alkalmazzák mind a kísérletek 

megtervezéséhez, mind pedig az eredmények értékeléséhez. Ezek a modellek a diszkrét 

repedések helyett elkent repedésekkel dolgoznak, a végeselemek a körszimmetriát kihasználó 

kétdimenziós, vagy térbeli háromdimenziós elemek lehetnek.  

Az átszúródás törésmechanikai modellezéséhez kapcsolódóan Bažant és Cao (1987) nevét 

kell megemlíteni, de ilyen feltételt ad Hallgren (1996) is. 

A jelenlegi végeselemes eljárások a berepedő-degradálódó beton viselkedését 

törékeny-képlékeny anyagmodellel írják le, az acélbetétek modellezésére bilineáris 

feszültség-alakváltozás összefüggést használnak. A vizsgálatok azonban a teljes test 

modellezése helyett, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a futtatási idő rendkívül hosszú, 

akár években mérhető, csak részfeladatok, vagy speciális, főként szimmetrikus esetek 

vizsgálatára terjedhetnek ki.  

4.1.7. Kritikus nyírási repedés elmélete 

A kritikus repedés elmélete abból a feltevésből indul ki, hogy az átszúródási ellenállás értéke 

a kritikus repedés megnyílásának függvényében felírható, és a kritikus repedés tágassága, a 

9. ábra szerinti értelmezett, a ψd szorzattal jellemezhető [10]. Így a törési feltétel a 

a) b) c) 
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keresztmetszet elfordulásának függvényében felírható, amelyre az alábbi szemi-empirikus 

összefüggés adható:  

 

gg

c

R

dd

dfdb

V

+
ψ+

=

0

0 151

43
. (5) 

Az összefüggésben b0 az átszúródási kerület, amely a terhelt felület szélétől 0,5d távolságban 

vehető fel, fc a beton nyomószilárdsága, dg a maximális szemcseátmérő és dg0= 16 mm a 

referencia szemcseátmérő.  

Az átszúródási ellenállás meghatározáshoz az erő-elfordulás függvénye (6) alapján vehető 

figyelembe, az átszúróerő becslését az (5) és (6) függvények metszéspontjában számítható 

érték adja, lásd a 9. ábra szerint.   
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A (6) összefüggésben fy az acélbetét folyási feszültsége, Es az acél rugalmassági modulusa, mR 

pedig a keresztmetszet hajlítási ellenállása.  

 

9. ábra: A kritikus repedéstágasság és a szögelfordulás feltételezett összefüggése, valamint 
az átszúróerő számításának elve a kritikus nyírási repedés elmélete alapján 

A kritikus repedés elmélete Muttoni (2004, 2008) nevéhez kapcsolódik, de itt kell 

megemlítenünk Guandalini (2006) és Fernández Ruiz (2009) nevét is.  

A modell a szemléletességével, és az átszúródási ellenállás értékére adott jó becslésével, igen 

erős hatással van a jelenlegi kutatásokra. Az elméletet felhasználva, az oszlopfej 

környezetének membrán erőjátékát Belletti, Walraven és Trapani (2015), az ismétlődő 

terhelés hatását Koppitz, Kenel és Keller (2015), a dinamikus terhelés hatását Micallef, 

Sagaseta, Fernández Ruiz és Muttoni (2014) vizsgálták.  
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5. Az átszúródási ellenállás kísérleti vizsgálata 

5.1. A kísérleti elrendezés 

A pontonként alátámasztott síklemez födémek átszúródási ellenállásának meghatározására 

irányuló kísérletek abból a rugalmas lemezelméleti eredményből indulnak ki, amely szerint 

négyzet alakú lemezmező és c/L kis értékei mellett, a radiális hajlítónyomatékok egy r= 0,22L 

sugarú kör mentén gyakorlatilag nullának tekinthetők. A közel körszimmetrikus erőjáték 

következtében ezen a körön belül a lemez olyan körlemeznek tekinthető, amely az r= 0,22L 

sugarú kör mentén szabadon fekszik fel [11]. Ezt szemlélteti a 10. ábra, amelyen c a 

lemezmezőt megtámasztó oszlop sugara és L a pillértávolság. 

 

10. ábra: A kísérleti elrendezés alapját képező nyomatékeloszlás [7] 

A XX. század kezdetétől napjainkig ez a körszimmetrikus elrendezés az alapja az elvégzett 

nagyszámú átszúródási kísérletnek, amelyekben nyírási vasalás nélküli, vagy nyírási 

vasalással ellátott vasbeton lemezeket vizsgáltak, és vizsgálnak változó paraméterek mellett. 

Az átszúródási ellenállás meghatározására irányuló kísérletek tipikus elrendezését, valamint a 

kialakuló törésképet a 11. ábra mutatja. A kísérletekben a lemez méretét a radiális 

hajlítónyomatékok nullpontjához tartozó a= 0,20…0,22L érték alapján határozzák meg.  

A lemezek átszúródása során kialakuló törés rideg jellegű, amely az oszloptest és a lemez 

oszlop feletti csonkakúp alakú részének átszakadásával jött létre. A kialakuló kúp alkotójának 

hajlása általában 1:1,5…1:2 arányú. Itt kell megjegyeznem, hogy igen alacsony húzott 

vashányad esetén nem átszúródási, hanem hajlítási törés jön létre. 
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11. ábra: A kísérleti elrendezés és jelölések 

Az átszúródási ellenállás vizsgálata során számításaimhoz [7] adatbázisában szereplő 

átszúródási vasalás nélküli lemez kísérleteit használtam fel, és valamennyi esetet, négyzetes 

lemez esetén a= a2 figyelembevételével, négyzetes oszlop esetén pedig az oszlopkerület 

egyenlősége alapján, körszimmetrikus elrendezésre számítottam át. 

5.2. A tárgykörben végzett korábbi kutatások 

A pontonként alátámasztott lemezfödémek és az átszúródás kérdésében két korábbi, az 

Egyetemünkön végzett kutatást is meg kell említenem. 

Az egyik Pozsgai Lajos 1968-ban beadott disszertációjához elvégzett lemezkísérletek, 

amelyek célja a befeszülés jelenségének kísérleti igazolása volt. A kísérleteket a 

Vasbetonszerkezetek Tanszék laboratóriumában erre a célra kifejlesztett hidraulikus terhelő 

berendezésén végezték. 

 

12. ábra: Kísérlet pontszerűen megtámasztott vasbeton lemezekkel 

A négy ponton megtámasztott kísérleti lemezeket úgy alakították ki, hogy a viselkedésük 

többé-kevésbé megegyezzen egy négyzethálóban megtámasztott, fej nélküli gombafödém egy 

belső mezőjében kialakuló viselkedésével.  
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A befeszülési teherbírás leépülését úgy vizsgálták, hogy a négyzetmezőt körülfogó, 

keret-szerű lemezsávban növekvő hosszúságú bemetszéseket ejtettek. A kísérleti elrendezést 

és a lemezek vasalási sémáját a 12. ábra mutatja. Az ábrán a mezőben is vasalt lemezeket a), 

a bemetszésekkel ellátott mezőben vasalatlan lemezeket b) jelöli. A vizsgálatok megrendelője 

az IPARTERV és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság volt, a programot Orosz Árpád 

irányította, a modellvizsgálatot Dalmy Dénes, Hegedűs István, Horváth Sándor és Windisch 

Andor végezte 1967-68 során. 

A másik a 2-es Metró Baross-téri állomására tervezett gyalogos aluljáró pontokon 

alátámasztott födémjeinek összetett vizsgálata volt. Ebben az oszlopfej környékét a radiális 

nyomatéki zéruskör mentén kivágott lemezdarabbal modellezték. A környező lemezmezők 

hatását acélgyűrűvel helyettesítették, aminek az oldalára nyúlásmérő bélyegeket is 

elhelyeztek. Az acélgyűrű feszültségei kis terheknél a hajlításnak megfelelő eloszlást 

mutattak, a teher növekedtekor azonban abban a húzás jelentős mértékben megnövekedett. A 

kísérleti elrendezést és a peremgyűrű feszültségeinek terhelés hatására bekövetkező változását 

a 13. ábra mutatja. 

 

13. ábra: Kísérlet vasbeton lemezek átlyukadásának témájában 

A vizsgálatokat a FŐMTERV megrendelése alapján, 1969-1970 során, szintén a fenti kutatók 

végezték. A kísérletek alapján Dalmy Dénes „Vasbeton lemezek átlyukadása” címmel 

egyetemi doktori disszertációt készített 1972-ben. 

acéllemez gyűrű 
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6. Az átszúródási ellenállás a szabályzatokban 

A vasbeton lemezkeresztmetszet átszúródási ellenállását a szabályzatok, a berepedt 

keresztmetszet egyensúlya alapján, jellemzően a VR= VRc + VRs alakban adják meg, ahol VRc a 

beton, VRs pedig az átszúródási vasalás által felvehető erőt jelenti. A mai napig vitatott kérdés 

azonban az, hogy hogyan összegezhetők az egyes teherbírást hordozó tagok. Valójában 

azonban a teherbírások ebben a formában történő összegzése elvileg is helytelen, hiszen 

teherbírásokról lévén szó, az alakváltozások nyilvánvalóan nem lehetnek összeférhetők. 

Abban az esetben pedig, ha a fenti összegzés mégis helyes eredményt ad, akkor az 

összegzendők nem bírhatnak önálló mechanikai tartalommal. 

Ugyan a teherviselésben szerepet játszó elemek külön-külön történő vizsgálata a fentiek 

értelmében nem lehetséges, a beton által felvett nyíróerő VRc értékének későbbi részletes 

elemzésével, ezen összegzés lehetőségeit és határait mégis tisztázhatjuk. 

Az átszúródási ellenállás számítása során a beton által felvett nyíróerő VRc értékére a 

szabályzatok kísérleti eredményeken alapuló, szemi-empirikus összefüggéseket adnak meg, 

amelyek 

 ( ) dufkV contlcRc ρτ= 1  (7) 

alakúak, ahol τc1 a beton fajlagos nyírási ellenállása, k a hasznos magasság függvényeként 

megjelenő mérethatás tényező, f(ρl) a hosszirányú vasalás acélhányadának függvénye, ucont az 

ellenőrzési kerület, d pedig a hasznos magasság [7]. A kifejezésben megjelenő τc1 mennyiség, 

tekintettel arra, hogy az a nyírt vasbeton keresztmetszetre vonatkozik, nem a beton 

nyírószilárdságát jelöli, csupán azzal kapcsolatos mennyiség.  

Az átszúródási vasalás által felvett nyíróerő VRs értéke vasbeton szilárdságtani háttereken 

nyugvó összefüggés, amelynek általános alakja 

 ακ= sinfAV ysswRs , (8) 

ahol Asw az átszúródási vasalás keresztmetszeti területe és fy annak folyáshatára, κs az 

átszúródási vasalás hatékonysági tényezője, α pedig az átszúródási vasalás és a lemez 

középfelülete által bezárt szög [7]. Jól látható, hogy (8) összefüggés a ferde repedésen 

áthaladó vasalás teherbírásának a lemez középfelületére merőleges vetülete. 

Az Eurocode 2 szabvány [12] is a fentieknek megfelelően adja meg az átszúródási teherbírás 

értékét, és az összefüggésekben (7) és (8) kifejezés elemei ismerhetők fel. Így átszúródásra 
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vasalatlan lemezek esetében, azaz az átszúródási ellenállás beton által felvett értékére, 

normálerővel nem terhelt keresztmetszet esetén, a tervezési állapothoz tartozóan 

 ( ) dufkCV contcklc,Rdc,Rd
31100ρ=  (9) 

összefüggést ad meg. Az összefüggésben 22001 ≤+= d/k  a mérethatás tényező, itt d mm-

ben helyettesítendő, CRd,c egy konstans, amelynek a szabvány által ajánlott értéke  0,18/γc, fck 

a beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke és ucont ellenőrzési kerület, amely a 

terhelt felület szélétől 2d távolságban vehető fel. Látható, hogy a kifejezésben a beton fajlagos 

nyírási ellenállása közvetlenül nem jelenik meg, abban a beton fct húzószilárdsága fct ∼ fck
1/3 

alakban fedezhető fel [14]. A (9) összefüggéssel számított érték nem lehet kisebb, mint a 

VRd,c= vmin ucont d mennyiség, ahol vmin= 0,035 k3/2 fck
1/2. 

Az átszúródási vasalás által felvett nyíróerő tervezési értékét a szabvány 

 α= sinfA
r

d
,V ef,ywdsw

s
s,Rd 51  (10) 

kifejezéssel adja meg, ahol Asw az oszlop körül elhelyezett átszúródási vasalásból egy vasalási 

körnek megfelelő keresztmetszeti terület, sr a körkörösen elhelyezett átszúródási vasalás 

egyes köreinek sugárirányú távolsága, fywd,ef pedig az átszúródási vasalás hatékony 

szilárdságának tervezési értéke, amely fywd,ef= 250 + 0,25d ≤ fywd [MPa]. Az átszúródási 

vasalás és a lemez középfelülete által bezárt szög itt is α. Az összefüggésben tulajdonképpen 

az 1:1,5 arányú ferde repedésen áthaladó vasalás teherbírása jelenik meg. 

Átszúródási vasalással ellátott lemezek átszúródási ellenállására az Eurocode 2 szabványban 

végeredményként a VRd,cs= 0,75VRd,c + VRd,s összefüggés szerepel. Az összefüggés felső 

korlátos, az átszúródási vasalás alkalmazásával elérhető legnagyobb teherbírás nagyságát 

VRd,cs= kmax VRd,c kifejezés felhasználásával, kmax= 1,5 helyettesítéssel számíthatjuk. A felső 

korlát ezen értéke a legutóbbi, 2016. évi módosítással került a szabályzatba [13].  

A szabvány átszúródásra vonatkozó tervezési eljárása valójában nem az átszúróerő, hanem a 

nyírófeszültségek ellenőrzési kerület mentén történő ellenőrzését írja elő. Így az 

összefüggésekben nem erők, hanem az ucont d keresztmetszeti területre vonatkoztatott fajlagos 

vRd,c és vRd,cs [MPa] mennyiségek jelennek meg. A tervezés során mind átszúródásra vasalt, 

mind pedig vasalatlan esetben, az ellenőrzési kerülethez tartozó keresztmetszetben kell a 

számított nyírófeszültségeket az átszúródási teherbírás tervezési értékével összehasonlítani.  

Az európai szabvány magyar nyelvű változata az ellenőrzési kerület helyett az átszúródási 

kerület kifejezést használja, de a szakirodalomban a kritikus kerület elnevezés is igen gyakori. 

Tulajdonképpen mindhárom kifejezés ugyanazt az ucont mennyiséget takarja. 
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Valójában azonban a szabályzatokban megjelenő átszúródási kerületnek sem a helyzetére 

vonatkozóan, sem pedig a kerülethez tartozó hengerpaláston, mint átszúródási 

keresztmetszeten számítható fajlagos erők tekintetében nincs valódi fizikai jelentése [14]. Az 

átszúródási kerület definiálásának legfőbb okát az átszúródásra vasalatlan lemezek 

átszúródása és a nyírásra vasalatlan gerendák nyírótörése közötti nyilvánvaló analógiában 

kereshetjük. Ennek az analógiának azonban a két esetet leíró összefüggésekben is tükröződnie 

kell, ezért lemezek esetén az ucont átszúródási kerület voltaképpen a gerenda nyírt gerincének 

bw szélességével analóg. A nyírásra vasalatlan gerendák nyírási teherbírását adó összefüggést 

egyszerűen megkaphatjuk, ha a (9) kifejezésbe az ellenőrzési kerület helyett a nyírt gerinc 

szélességét helyettesítjük. Amíg azonban a nyírt gerinc szélessége mérhető, addig az 

átszúródási kerület csupán számítható, fiktív mennyiség. Így ebben a megközelítésben, az 

átszúródási kerület önálló, empirikus paraméternek tekinthető.  

A további vizsgálatokhoz az átszúródásra vasalatlan vasbeton lemezek átszúródási 

teherbírását írjuk fel az egyszerűbb 

 duvV contRcRc =  (11) 

alakban. Az összefüggés (7) kifejezésből vRc= τc1 k f(ρl), és (9) összefüggés karakterisztikus 

értékéből vRc= max {0,18 k (100ρl fck)
1/3; γc vmin} helyettesítéssel adódik, az abban meg 

megjelenő vRc [MPa] mennyiséget a vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállásaként 

definiálhatjuk.  

A lemezek átszúródása és a gerendák nyírótörése közötti analógia következtében (11) 

összefüggésbe ucont helyett bw mennyiséget helyettesítve nyírásra vasalatlan gerendák nyírási 

teherbírásának  

 dbvV wRcRc =  (12) 

összefüggését is megkaphatjuk. A kifejezés, (11) összefüggéssel megegyezően, normálerővel 

nem terhelt keresztmetszet esetére vonatkozik.  

A fentiek alapján a fajlagos nyírási ellenállást olyan szilárdság jellegű kísérleti 

eredményekből származtatott mennyiségként definiálhatjuk, amelyet a törőerőből, lemezek 

esetén az ucont d átszúródási keresztmetszettel, gerendák esetén pedig a nyírt gerinc bw d 

keresztmetszeti területével történő osztással határozhatunk meg. Ennek a mennyiségnek a 

szabályzatokban természetesen egy biztonságos alsó közelítésként kell megjelennie.  

Az egyszerűsített alakokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy amíg (11) kifejezésben két, jól 

elkülöníthető empirikus paraméterként a vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása 

és az átszúródási kerület jelenik meg, addig (12) összefüggésben csak a vasbeton 
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keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása szerepel. Ezért a fajlagos nyírási ellenállás értékét 

első lépésben célszerűen egyszerű, négyszög keresztmetszetű, vasbeton gerendák esetére 

vonatkozóan fogom vizsgálni. Majd ezt követően térek át – a gerendák vizsgálatánál szerzett 

tapasztalatokat felhasználva – az átszúródási kerület helyzetének, mint empirikus 

paraméternek az elemzésére. 

Végül megválaszoljuk azt a kérdést is, hogy az átszúródási ellenállás összefüggésében, a 

beton által felvehető nyíróerő empirikus értéke mögött milyen szilárdságtani és lemezelméleti 

összefüggések rejtőznek el. 
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7. A vasbeton keresztmetszet fajlagos 
nyírási ellenállása  

7.1. A fajlagos nyírási ellenállás 

A nyírásra vasalatlan keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállásának vizsgálatához első 

lépésben tekintsünk egy nyírásra vasalatlan vasbeton gerendát, amelyben ferde repedés jön 

létre. Vágjuk a gerendát két részre a repedés csúcsától indított metszősíkkal a 14. ábra szerint, 

és vizsgáljuk a bal oldali gerendadarabra ható erők egyensúlyát.  

 

14. ábra: Nyírásra vasalatlan, berepedt gerenda belső erői [15] 

A függőleges vetületi egyensúly alapján a nyírási teherbírás VRc= Vc + Ay + VD összegként 

adódik, amely kifejezésben Vc a nyomott betonzóna közvetítésével, Ay a nem tökéletesen sík 

repedésben kialakuló szemcsesúrlódásból adódó erő függőleges összetevője által, és VD a 

hosszanti acélbetét által, ún. csaphatás útján felvett nyíróerőt jelenti. A nyírásra vasalatlan 

szerkezeti elem hirtelen, ridegen megy tönkre, a VRc-t a beton által felvett nyíróerőnek szokták 

nevezni [15]. 

Tekintettel arra, hogy a beton nyírási ellenállását adó, teherviselésben szerepet játszó elemek 

külön-külön történő vizsgálata rendkívül nehézkes, a szabályzatok a beton által felvett 

nyíróerő VRc értékét kísérleti eredményeken alapuló mennyiségként adják meg. 

A VRc fajlagos értéke – amelyet gerendák esetén a nyírt gerinc keresztmetszeti területére 

vonatkoztathatunk – természetesen a korábbiakban a keresztmetszet fajlagos nyírási 

ellenállásaként definiált vRc mennyiséggel egyezik. 

7.2. A nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállása  

A nyírásra vasalatlan gerendákon végzett kísérletek a vasbeton keresztmetszet hosszanti 

acélbetéteinek, mint nyírt rudaknak a nyírási teherbírását nem mutatták jelentősnek, ugyanis a 

betonfedés a hosszacélbetét nyírási ellenállásánál lényegesen kisebb nyíróerőnél leválik és az 

acélbetét a gerendából kiszakad anélkül, hogy elnyíródna [16]. A szemcsesúrlódás 
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tekintetében a kutatók véleménye nem egységes, hiszen annak hatása a kísérletekben rendre a 

nyomott betonzóna által felvehető nyíróerővel együtt jelenik meg. A szemcsesúrlódás 

kialakulásához a kritikus repedés kis tágasságára, ezzel egyidejűleg a repedéspartoknak a 

repedéssel párhuzamos elmozdulására van szükség, amely feltételek meglétét a húzott 

zónában a kísérletek nem igazolták [17]. 

A továbbiakban azzal a feltételezéssel élek, hogy a nyírásra vasalatlan vasbeton 

keresztmetszet nyírási ellenállását a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása jól jellemzi, 

mind a csaphatás, mind pedig a szemcsesúrlódás hatása elhanyagolható. 

7.2.1. A berepedt vasbeton keresztmetszet numerikus  vizsgálata  

A berepedt vasbeton gerenda nyomott-nyírt betonzónájának első vizsgálatát AxisVM 

végeselemes program segítségével végeztem el, amelynek célja a nyomott zónában kialakuló 

nyírófeszültség eloszlás meghatározása volt.  

 

15. ábra: Berepedt keresztmetszet numerikus vizsgálata, 
feszültségek a repedéscsúcsban felvett metszetekben 

A vizsgálathoz a 15. ábra szerinti H magasságú, L hosszúságú betontárcsát vettem fel, 

amelynek alsó övében ρl= 1%-os vashányadnak megfelelő As acélkeresztmetszetet helyeztem 

el. A tárcsa középkeresztmetszetében három, egymástól H/5 távolságban megjelenő repedést, 

mint anyagi folytonossági hiányt adtam meg, amely repedések a vasaltsághoz igazodóan a 

húzott szélsőszáltól számított 2H/3 magasságig nyúltak. A vizsgált keresztmetszet az x= L/2 

helyen, a középső repedés felett volt. 
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A program lineárisan rugalmas anyagmodellt alkalmaz, a modellben a beton tárcsaelemek 

rugalmassági modulusát Ecm= 30 GPa, az acél bordaelemekét Es= 200 GPa értékkel vettem fel. 

A végeselemes háló alaposztását H/50 nagyságúnak adtam meg, amelyet a repedések 

környezetében a tizedére sűrítettem. 

A futtatás eredményét, a feszültségek eloszlását, a vizsgált keresztmetszeten átmenő 

függőleges a-a metszetben és a repedéscsúcsban felvett vízszintes b-b metszetben a 15. ábra 

mutatja. Az ábrákon a feszültségek szélsőértékei a nyomott szélsőszál fc értékével kerültek 

megadásra.  

A függőleges a-a metszetben a σx feszültségek eloszlása jól láthatóan gyakorlatilag lineáris, a 

rugalmas berepedt állapotot leíró – II. feszültségállapot feltételezésével számított – 

feszültségeloszlást követi. A τxy nyírófeszültségek keresett eloszlásáról azonban csak annyit 

állapíthatunk meg, hogy az n-edfokú polinom, görbéje n-edrendű görbe.  

A b-b vízszintes metszeten azt láthatjuk, hogy a repedés környezetében a repedéscsúcs 

szingularitása dominál, valamennyi feszültségkomponens értéke jóval meghaladja a nyomott 

szélsőszál fc értékét. A feszültség-összetevőkből a húzófeszültség legnagyobb értéke 

σ1= 5,75 fc, amely mintegy 50-szer nagyobb a beton fct húzószilárdságánál. Ez hajlított 

vasbeton keresztmetszet esetén a kialakult repedés továbbterjedésével, a repedezettség 

növekedésével jár együtt.  

 

16. ábra: Berepedt keresztmetszet numerikus vizsgálata csak 
nyomásnak ellenálló kontaktelemmel  

A numerikus vizsgálat következő lépésében, a húzó főfeszültségek irányának megfelelően, 

csak nyomásnak ellenálló kontaktelemeket iktattam be, így modellezve a fellazuló zónát. A 

beiktatott nemlineáris elemek hatására a vizsgált a-a metszetben a repedés környezetének 

feszültségcsúcsai leépültek, és megszűnt a nyomott öv korábbi kismértékű keresztirányú 

húzása is.  A módosított modellt és a nyomott zóna feszültségeloszlását a 16. ábra mutatja. A 

nyomott zónában a σx feszültségek eloszlása gyakorlatilag változatlan maradt, a 

nyírófeszültségek eloszlása jellegzetes másodfokú parabola alakúvá vált.  

V x 

y 

As 

H 

1 

y 

z 

H/3 

2H/3 

a 

H/3 
 

τxy σx 

–
 

+
 fc 

0,04fc 

0,42fc 

a 

kontakt elem 

L= 3H 

a 

a 



25 
 
 

A vizsgálatokat 45°-os ferde repedésekkel is megismételtem, az eredmények ebben az esetben 

is fentiekkel egyező feszültségeloszlásokat mutattak.  

Az elvégzett végeselemes vizsgálat megmutatta, hogy amíg elszigetelt repedések esetében a 

feszültségeloszlásban – így a nyomott öv nyírófeszültségeinek eloszlásában is – a 

repedéscsúcs szingularitása dominál, addig a vasbeton szerkezetekre jellemző összefüggő 

repedésrendszer kialakulása esetén a nyírófeszültségek parabola eloszlása válik 

meghatározóvá. 

A numerikus elemezés további tapasztalata az volt, hogy lineárisan rugalmas elemeket 

használó egyszerű végeselemes programokkal a berepedt vasbeton keresztmetszet viselkedése 

rendkívül nehezen vizsgálható. Változó paraméterek mellett az egyes hatások nem, vagy csak 

nehézkesen választhatók szét, ezért a későbbiek során pontosan kitűzött részfeladatok 

analitikus megoldásait keresem. 

7.2.2. A nyírófeszültségek eloszlása a berepedt ker esztmetszetben 

Elsőként vizsgáljuk a hajlított vasbeton keresztmetszet kéttengelyű feszültségállapotban lévő 

nyomott övét és kiindulásként vegyük fel a 17. ábra a) szerinti berepedt állapotot. A σx 

normálfeszültségek eloszlása legyen lineáris, a betonöv magassága H, a betonfeszültség a 

repedéscsúcs felett fct, a nyomott szélsőszálban fc, és határozzuk meg a keresztmetszetben 

megjelenő V nyíróerő hatására kialakuló feszültségeloszlást. Ezt követően változtassuk meg a 

normálfeszültség eloszlásának kiindulásként felvett függvényét és vizsgáljuk a változás 

nyírófeszültségek eloszlására gyakorolt hatását. 

 

17. ábra: Feszültségek a berepedt vasbeton keresztmetszetben 

A keresett feszültségeloszlásoknak természetesen valamennyi esetben teljesíteniük kell a 

nyomott öv egyensúlyára vonatkozó feltételeket, azaz ki kell elégíteniük a Cauchy-féle 

egyenleteket. Ezek az egyensúlyi egyenletek síkbeli feszültségállapot és zérusértékű térfogati 

erők mellett  
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∂
τ∂

yx
yyx  (13) 

alakot öltik [18]. 

A kiindulásként felvett lineárisan rugalmas feladat esetén a rugalmas tárcsákra vonatkozó 

összefüggések is használhatók, és olyan feszültségfüggvény kereshető, amelynek a megfelelő 

második parciális deriváltjai a keresett feszültségek. 

A tárcsaegyenlet az alábbi egyszerű alakban írható fel: 

 0=∆∆F , (14) 

ahol ∆ a kétváltozós Laplace operátor, amely derékszögű koordináta-rendszerben 
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és F a feszültségfüggvény, amellyel a feszültségek az alábbiak szerint fejezhetők ki: 
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Tekintettel arra, hogy a tárcsaegyenlet az egyensúlyra vonatkozó egyenleteket is magában 

foglalja, a (14) egyenletet kielégítő megoldásfüggvények esetében a (13) egyenletek 

teljesülését külön ellenőrizni nem szükséges. 

A megoldáshoz a tárcsaegyenletet kielégítő biharmonikus függvény, figyelembe véve, hogy 

az x= 0 peremen a σx feszültségek eloszlása lineáris, valamint azt, hogy a σy feszültségek 

zérusértékűek 

 ( ) 3
5

2
4

3
32

2
1 xycxycycxycycy,xF ++++=  (17) 

alakban vehető fel, amelyből a feszültségek 

 ( ) xycycxccy,xx 5341 6622 +++=σ , (18) 

 ( ) 0=σ y,xy , (19) 

 ( ) 2
542 32 ycyccy,xxy −−−=τ . (20) 

A konstansok az x= 0 peremre, a repedéscsúcs feletti keresztmetszetre vonatkozó  

 ( ) ( ) ( ) Vdy,,f,f
H

xyHyxycHyxctyx =τ=τ=σ=σ ∫===
0

0 0  (21) 

peremfeltételek alapján határozhatók meg, amelyből  

 3524321
23

6
0

2 H

V
c,

H

V
c,

H

ff
c,c,

f
c ctcct =−=−===  (22) 

adódik, és végeredményképpen az alábbi feszültségfüggvény írható fel: 
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A (23) kifejezésébe a feszültségek előjelhelyesen, az fct pozitív, az fc pedig negatív értékkel 

helyettesítendők. A feszültségfüggvényből az egyes feszültségek 
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A normálfeszültségeket leíró (24) függvény a berepedt keresztmetszetben, az x= 0 helyen, az 

eredeti lineáris feszültségeloszlást adja vissza, x≠ 0 esetekben pedig a nyíróerő és a nyomaték 

differenciális összefüggését is mutatja. A nyírófeszültségek eloszlása jól láthatóan másodfokú 

parabola. 

Tekintettel azonban arra, hogy a (23) feszültségfüggvénnyel leírt megoldás a berepedt 

keresztmetszet nyomott övét írja le, a probléma egy partikuláris megoldásának tekinthető. 

A kitűzött feladatnak megfelelően a következő lépésben változtassuk meg a felvett σx 

feszültségeloszlás kiinduló függvényét, és vizsgáljuk ennek hatását. 

A (24) kifejezést részletesebben szemügyre véve megállapíthatjuk, hogy abban megjelenik a 

normálfeszültségeket az x= 0 helyen leíró lineáris függvény. Ezen lineáris függvényt m-ed 

fokú parabolára cserélve – feltételezve ezáltal, hogy a nyomott öv feszültségeloszlása a 

17. ábra c) esetének megfelelően megváltozik – a 
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 −−−+=σ  (27) 

függvényt kaphatjuk.  

A normálfeszültségek nemlineáris eloszlását leíró (27) függvényt és a nyírófeszültségek (26) 

összefüggését a (13) egyenletekbe visszahelyettesítve azt láthatjuk, hogy a Cauchy-féle 

egyenletek továbbra is teljesülnek. Így megállapíthatjuk, hogy a σx normálfeszültségek 

megváltozásával a nyírófeszültségek eloszlása nem változik, az továbbra is – 17. ábra b) és d) 

esetének megfelelően – másodfokú parabola marad. 

7.2.3. A partikuláris megoldás kiterjesztése 

Az előző pontban kapott partikuláris megoldás további vizsgálatához, kiterjesztéséhez, 

tekintsük a 18. ábra szerinti, téglalap alakú rugalmas tárcsákra vonatkozó, egyszerű 



28 
 
 

feladatokat. A tárcsaegyenletet kielégítő megoldásfüggvények jórészt kitalálhatók, vagy a 

szakirodalomban fellelhetők.  

 

18. ábra: Téglalap alakú befogott tárcsa néhány egyszerű feladata 

Elsőként vizsgáljuk a 18. ábra a) esetet, amikor az egységnyi szélességű tárcsát M 

végnyomaték terheli, a szélsőszálban a feszültség fc.  

A feszültségfüggvény ebben az esetben  

 ( ) 3
1 yay,xF = , (28) 

amelyben megjelenő a1 konstans a szélsőszál feszültség értékéből, vagy a keresztmetszet 

egyensúlya alapján az 
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összefüggés segítségével számítható. Fentiek alapján  
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amelyből a feszültségek: 
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 ( ) 0=σ y,xy , (32) 

 ( ) 0=τ y,xxy . (33) 

A σx feszültségeket leíró függvényben jól láthatóan az Jz inercianyomaték jelenik meg.  

A következőkben, a 18. ábra b) esetnek megfelelően, terhelje a végkeresztmetszetet V 

nyíróerő, ekkor az 

 ( ) 3
21 xybxyby,xF +=  (34) 

feszültségfüggvényt vehetjük fel [18], amelyben megjelenő konstansok  
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 ( ) xy
H

V
xyby,xx 32

12
6 ==σ , (36) 

 ( ) 0=σ y,xy , (37) 

 ( ) 2
3

2
21

6

2

3
3 y

H

V

H

V
ybby,xxy −=−−=τ . (38) 

Látható, hogy a normálfeszültségeket leíró (36) összefüggésben M= V x, az x távolságú 

keresztmetszetre értelmezett hajlítónyomaték jelenik meg, a nyírófeszültségek eloszlása 

másodfokú parabola.  

Végül vizsgáljuk a 18. ábra c) esetet, amikor a tárcsát q intenzitású, egyenletesen megoszló 

teher terheli [19], ebben az esetben a feszültségfüggvény 

 ( ) 3
4

5
32

3
2

2
2

1 5
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y
yxcyxcxcy,xF +
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A konstansok  
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H
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H

q
xycxcy,xxy −=−−=τ . (43) 

Jól látható, hogy a 18. ábra szerinti c) esetre vonatkozó összefüggésekben is rendre a 

függőleges q teherből keletkező V= q x nyíróerő, valamint ennek a nyíróerőnek az M= V x 

nyomatéka jelenik meg, a nyírófeszültségek eloszlása itt is másodfokú parabola. 

A fenti összefüggésekben a normál- és nyírófeszültségek differenciális kapcsolata is 

észrevehető, a nyírófeszültségek másodfokú parabola szerinti eloszlása esetén a σx 

normálfeszültségek eloszlása lineáris. A linearitás azonban nem a σx feszültségek 

keresztmetszeten belüli linearitására, hanem a nyomatékból keletkező feszültségek 

változásának linearitására vonatkozik. Ez igen jól látható a 18. ábra szerinti c) esetben, ahol a 

σx feszültségek x= 0 helyen nem lineárisak, és x≠ 0 esetekben is csak közelítően lineárisak. 

Az összefüggések azt is mutatják, hogy a σx feszültségek x irányú lineáris változásához y 

irányban is lineáris változás tartozik, ez pedig azt jelenti, hogy a σx feszültségek két 

keresztmetszet közötti változásának is lineárisnak kell lennie.  
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Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindaddig, amíg két keresztmetszet között a σx 

feszültségek megváltozása lineáris, addig a nyírófeszültségek eloszlásának másodfokú 

parabolának kell lennie. Ez a megállapítás azonban nem triviális, ugyanis elképzelhető a σx 

feszültségek tartó hossztengely mentén történő olyan változása, amely lineáristól eltérő, és a 

nyírófeszültségek nem másodfokú parabola eloszlása sem zárható ki egyértelműen. 

A továbbiakban a fenti állítás első részét fogom vizsgálni és feltételezem, hogy a σx 

feszültségek tartó hossztengely mentén történő változása eltérhet a lineáristól. A vizsgálatokat 

a 18. ábra b) részletén ábrázolt esetre vonatkozóan fogom elvégezni, ahol a tárcsa 

végkeresztmetszetét V nyíróerővel terheli. A feszültségek (34) feszültségfüggvény alapján 

számíthatók, ebben az esetben a σx függvény x és y szerint is lineáris, lásd a (36) 

összefüggést, így a nyomaték dM megváltozásához tartozó dσx feszültségnövekmény is 

lineáris, a nyírófeszültségek eloszlása pedig másodfokú parabola. 

Legyen most a σx feszültség függvénye x szerint másodfokú, így a (36) kifejezés 

 ( ) yxby,xx
2

26=σ  (44) 

alakra módosul. Ebben az esetben a tárcsaegyenletet kielégítő feszültségfüggvény 

  ( ) ( )yxyxbxyby,xF 432
21 −+= . (45) 

Amiből a további feszültségek 

 ( ) ( )yxyby,xy
23

2 122 −=σ , (46) 

 ( ) ( )32
21 46 xxybby,xxy −−−=τ . (47) 

Tekintettel azonban arra, hogy a tárcsa alsó és felső síkja feszültségmentes kell legyen, a 

y= H/2 helyre vonatkozó σy= 0 feltételből, b2= 0 értéket kapjuk. Ebben az esetben azonban a 

σx feszültségeket azonosan nulla függvény írja le, ami nyilvánvalóan nem lehetséges.  

Hasonlóan ellentmondásra vezet a nyírófeszültségeket leíró függvény vizsgálata is, hiszen a 

τxy feszültségek bármely x helyen vett integrálja a V nyíróerő értékével kell hogy egyezzen, 

amiből szintén b2= 0 adódik. A nyírófeszültségekre vonatkozó feltételből viszont az is 

következik, hogy a b1 és b2 konstansokban a V nyíróerőnek is szerepelnie kell. Ha azonban a 

nyírófeszültségeket leíró függvény az x változótól nem független, akkor a τxy kifejezésében a 

M= V x nyomaték is megjelenik, ami szintén ellenmondáshoz vezet. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a σx feszültségek tartó hossztengely mentén történő 

változása csak lineáris lehet, így σx függvényében a V nyíróerőhöz kapcsolóadóan x változó 

csak lineáris tagként szerepelhet. Ennek a feltételnek azonban – a nyomaték definíciójából 

következően – valamennyi esetben, így nem rugalmas tárcsák esetére vonatkozóan is, 

teljesülnie kell. 
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A következőkben az állítás második részét – azon megállapítás helyességét – fogom 

vizsgálni, amely szerint a nyírófeszültségek eloszlása másodfokú parabola alakú. A 

vizsgálatokat továbbra is a V nyíróerővel terhelt tárcsa esetére vonatkozóan végzem el, és 

feltételezem, hogy a nyírófeszültségek eloszlását a 

 ( ) 3
3

2
21 43 ybybby,xxy −−−=τ  (48) 

harmadfokú kifejezés is leírhatja. Az összefüggésből integrálással előállított   

 ( ) 4
3

3
21 xybxybxyby,xF ++=  (49) 

feszültségfüggvény azonban a tárcsaegyenletet nem elégíti ki, így a további vizsgálatokat 

rugalmas és nem rugalmas tárcsák esetére vonatkozóan külön-külön kell elvégeznünk.  

A feladat rugalmas megoldása esetén (49) feszültségfüggvényt úgy kell kiegészíteni, hogy az 

a ∆∆F= 0 egyenletet is kielégítse. A kiegészítést követően 

 ( ) 
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3
21 12

1

8

1
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1
yxxyxbxybxyby,xF  (50) 

feszültségfüggvényt kapjuk, amiből  
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feszültségek számíthatók. A σy függvényt megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a b3 konstansnak 

– a tárcsa alsó és felső síkjának feszültségmentessége miatt – nullának kell lennie, ezzel 

azonban a (34) feszültségfüggvényt kapjuk vissza. Így megállapíthatjuk, hogy lineárisan 

rugalmas esetben a nyírófeszültségek eloszlása csak másodfokú parabola lehet.  

Vizsgáljuk most azt az esetet, amikor a tárcsa nem rugalmas. Ekkor a feszültségfüggvény (49) 

kifejezéséből a 

 ( ) 2
32 126 xybxyby,xx +=σ , (54) 

 ( ) 0=σ y,xy , (55) 

 ( ) 3
3

2
21 43 ybybby,xxy −−−=τ  (56) 

feszültségek számíthatók. A feszültségfüggvény definíciójából adódóan a feszültségekre 

vonatkozó kifejezések ebben az esetben is biztosítják az egyensúlyi egyenletek kielégülését. 

A σx és a τxy függvények közötti kapcsolat jól láthatóan lineáris, a nyírófeszültségek eloszlása 

harmadfokú parabola. Minden további nélkül belátható azonban az, hogy a feszültségeket 
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leíró függvények ilyen struktúrájában a nyírófeszültségek eloszlása m-ed fokú parabola is 

lehet. Ez pedig azt mutatja, hogy nemlineáris esetben a nyírófeszültségek eloszlása nem 

feltétlenül másodfokú parabola alakú. 

A nyíró- és a normálfeszültségek közötti differenciális kapcsolatot felhasználva a fentieket 

úgy is értelmezhetjük, hogy nemlineáris esetben létezik olyan megoldás is, amelyben a σx 

függvény csak x szerint lineáris, és ennek következtében a nyírófeszültségek eloszlása is eltér 

a másodfokú parabolától. Könnyen belátható, hogy végtelen sok olyan megoldás létezik, 

amelyben a σx függvény y szerint nem lineáris, hiszen a keresett függvénynek csak az 

egyensúlyra vonatkozó 

 ∫
−

σ=
2

2

H

H

x dyyddM  és ∫
−

=σ
2

2

0
H

H

x dyd  (57) 

feltételeket kell teljesítenie. 

A 19. ábra a nyomaték dM megváltozásához tartozó dσx és τxy feszültségeloszlásokat mutatja, 

a dσx feszültségek a) lineáris, b) másodfokú és c) harmadfokú parabola eloszlása esetén. Itt 

fontos azt megjegyeznem, hogy a dσx feszültségek nem a keresztmetszet feszültségeloszlását, 

hanem a σx feszültségek megváltozást írják le.  

 

19. ábra: Feszültségek eloszlása a dσx normálfeszültségek lineáris, 
másod- és harmadfokú parabola eloszlása esetén 

Az ábrán megadott dσx feszültségeloszlások természetesen mindhárom esetben a 

keresztmetszet egyensúlyára vonatkozó (57) feltételeket teljesítik. A nyírófeszültségek a 

peremeken zérusértékűek, az összetartozó nyíró- és normálfeszültség eloszlások között 

fennáll a differenciális kapcsolat, ezért mindhárom feszültségeloszlás valós eloszlásnak 

tekinthető.  

Az ábrán feltüntettem a nyírófeszültség eloszlások területének másodfokú parabolaterülethez 

viszonyított arányát is. Jóllehet a dσx normálfeszültségek másod- és harmadfokú parabola 

eloszlása esetén a nyírófeszültségek eloszlását harmad- és negyedfokú parabola írja le, a 

parabolaterületek gyakorlatilag megegyeznek. A τxy függvényben megjelenő bi konstansoknak 
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azonban összességükben azonos paramétert kell adniuk, hiszen ezek a konstansok a 

keresztmetszet függőleges egyensúlyából számíthatók. A nyíró- és a normálfeszültségek 

közötti differenciális kapcsolat következtében viszont ezek a konstansok a σx kifejezésében is 

megjelennek, és így valamennyi dσx feszültségeloszláshoz közel azonos paraméter tartozik. A 

fenti ábrán a feszültségeloszlások mindezek figyelembevételével kerültek ábrázolásra. 

Következő lépésben hasonlítsuk össze a 19. ábra három eltérő esetére vonatkozóan a wb belső 

vagy alakváltozási munkát, amely a 

 
( )

εσ dw T
b ∫

ε

−=  (58) 

összefüggés alapján számítható [18]. A kifejezésben σT= [σx(x,y)   τxy(x,y)] a feszültségek, 

εT= [εx(x,y)    γxy(x,y)] pedig az alakváltozások vektora. A nyírófeszültségek belső munkája, 

tekintettel arra, hogy a γxy szögtorzulás konstans és a nyírófeszültségek ábraterülete a 

nyíróerővel kell egyezzen, mindhárom esetben azonos, így az összehasonlításhoz elegendő 

csak a dσx feszültségek belső munkát meghatároznunk, amely 

 ( )∫
ε

ε

εεσ−=
2

1

xxxb ddw  (59) 

kifejezés alapján számítható. 

Az integrált a három esetre vonatkozóan elvégezve, a dσx feszültségek lineáris eloszlása 

esetén számítható belső munkát egységnyinek tekintve, azt a végeredményt kapjuk, hogy a 

dσx feszültségek másodfokú parabola eloszlása esetén a belső munka 1,5-szer, harmadfokú 

parabola eloszlása esetén pedig 1,8-szor nagyobb. Ez pedig azt jelenti, hogy a dσx 

feszültségeloszlás lineáristól eltérő esetei csak nagyobb energiabefektetés mellett jöhetnek 

létre. 

Mivel a természetben lejátszódó folyamatok minimumelveket követnek, a fentiekből az 

következik, hogy a dσx feszültségek eloszlása nem rugalmas tárcsák esetén is lineáris lesz, 

amihez a nyírófeszültségek másodfokú parabola eloszlásának kell tartoznia.    

A fentiekben elvégzett számítások azt mutatják, hogy a σx feszültségek változása, azaz dσx 

normálfeszültségi növekmények eloszlása rugalmas és nem rugalmas tárcsák esetében is 

lineáris, így a τxy feszültségek eloszlása másodfokú parabola. Ezzel tulajdonképpen a berepedt 

keresztmetszetre vonatkozó partikuláris megoldás kiterjeszthető, és a nyírófeszültségek ott 

megkapott másodfokú parabola eloszlása további keresztmetszetekben is felvehető. Mindez 

azonban azt is jelenti, hogy a berepedt vasbeton keresztmetszet képlékenyedő nyomott övében 
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a képlékeny alakváltozások hatására módosult normálfeszültség eloszlásból a 

nyírófeszültségek eloszlásának változása nem következik. 

A rugalmas tárcsákra vonatkozó megoldások kellő körültekintéssel vasbetonhoz hasonló 

viselkedés leírására is alkalmasak. Vizsgáljuk újra a 20. ábra szerinti a) esetet, amikor a 

végkeresztmetszetet V nyíróerő terheli. A vasbetonszerű viselkedést pedig írjuk le a 20. ábra 

b) részlete szerint úgy, hogy a hajlításból keletkező húzást az As keresztmetszeti területű 

acélbetétek, a nyírást pedig a nyomott öv veszi fel.  

 

20. ábra: Dolgozó magasság értelmezése vasbetonhoz 
hasonló viselkedésű tárcsa esetén 

A korábban levezetett összefüggések ebben az esetben közvetlenül nem használhatóak. Ha 

azonban az összefüggésekbe a H magasság helyett az egyensúly biztosításához szükséges 

magasságot, mint dolgozó magasságot helyettesítjük – így a (36) képletbe a nyomott 

szélsőszál és húzott acélbetétek súlyvonala közötti távolságot H(σx), a (38) képletbe pedig a 

nyomott öv magasságát H(τxy) – helyes eredményeket kapunk.  

A fentiek alapján az is látható, hogy a partikuláris megoldás (24) összefüggésébe, a nyíróerőt 

is tartalmazó tagok esetében nem a nyomott zóna magasságát, hanem a hajlításra dolgozó 

magasságot kell helyettesíteni.  

7.2.4. Nyírófeszültségek eloszlása az átmeneti zóná ban 

Amint az ismeretes, a hajlított-nyírt vasbeton keresztmetszet viselkedését a berepedt és a 

repedésmentes keresztmetszetek váltakozása jellemzi. Továbbiakban vizsgáljuk a hajlításra 

berepedt keresztmetszet környezetét és tekintsük a vasbeton tartó, 21. ábra a) szerinti 

részletét, amelynek jobb oldala repedésmentes, bal oldala pedig berepedt állapotban van.  

A keresztmetszet jellemzőit, mint a semleges tengely helyét, valamint a beton- és az 

acélfeszültséget, repedésmentes állapotban az I. feszültségállapot, berepedt állapotban pedig a 

II. feszültségállapot feltételezésével számíthatjuk. A 21. ábra I és II  indexei is a 

feszültségállapotokra utalnak. A repedésmentes és a berepedt keresztmetszet között ún. 
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átmeneti zóna alakul ki, ahol a σsI és a σsII acélfeszültség különbsége az acélbetétek felületén 

tapadás útján adódik át.  

A továbbiakban határozzuk meg az átmeneti zóna H magasságú elemének nyírófeszültség 

eloszlását, ha a vizsgált keresztmetszetre nyomaték és nyíróerő is hat. 

A feszültségfüggvény felvételéhez első lépésben vizsgáljuk meg a vízszintessel α szöget 

bezáró perem feszültségeit – ezt mutatja a 21. ábra b) részlete – ebben az esetben ugyanis 

 
0

0

=σ+τα

=τ+σα

yxy

yxx
 (60) 

feltételeknek kell teljesülniük. A fenti kifejezés alapján könnyen belátható, hogy amennyiben 

az alsó ferde peremen σx= fct, akkor τxy= –α fct és σy= α2 fct feszültségek keletkeznek.  

 

21. ábra: Hajlításból keletkező normálfeszültségek feltételezett eloszlása  
az átmeneti zónában és az alsó peremre ható feszültségkomponensek  

Rugalmasságtanból ismeretes, hogy biharmonikus függvények lineáris kombinációi maguk is 

biharmonikusak, így a feszültségfüggvényt a partikuláris megoldás, valamint a függőleges q 

egyenletesen megoszló teherrel terhelt esethez tartozó feszültségfüggvények összegeként, az 

alábbiak szerint vehetjük fel:  
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A feszültségek 

 ( ) ( )32
85341 466622 yyxcxycycxccy,xx −++++=σ , (62) 

 ( ) 3
876 222 ycyccy,xy ++=σ , (63) 

 ( ) 2
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2
542 6232 xycxcycyccy,xxy −−−−−=τ . (64) 

A konstansok az x= 0, y= 0 peremre 

 ,f,f,f ctyctxyctx
2α=σα−=τ=σ  (65) 

valamint az x= 0, y= H peremre vonatkozó feltételek 
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 ,, yxy 00 =σ=τ  (66) 

alapján, és 
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xy 2
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=σ=τ ∫∫  (67) 

feltételek mellett határozhatók meg. Az utolsó feltétel, amely a nyomott öv által felvett 

normálerőre vonatkozik, valójában csak közelítés, hiszen a semleges tengely változásával ez 

az erő is folyamatosan változik. 

A fenti peremfeltételek alapján  
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konstansok számíthatók. A konstansok α= 0 esetén a partikuláris megoldás konstansaival 

egyeznek, kivételt képez ez alól a c3 konstans, aminek magyarázata az, hogy a partikuláris 

megoldásnál a szélsőszál feszültség fc értékét, a fentiekben pedig a normálerő értékét, mint 

peremfeltételt határoztam meg.  

A konstansokat a feszültségek összefüggéseibe visszahelyettesítve, 22. ábra szerinti 

feszültségeloszlások szerkeszthetők.  

 

22. ábra: Feszültségek eloszlása az átmeneti zónában 

A számított értékek azt mutatják, hogy a σx feszültségek eloszlását a ferde perem igen kis 

mértékben változtatja meg, az gyakorlatilag alig tér el a lineáristól. A nyírófeszültségek 

eloszlása itt is másodfokú parabola alakú, de a perem ferdeségéből adódóan konstans értékről 

indul, az közelítően egy lineáris függvény és másodfokú parabola összegeként áll elő. A σy 

feszültségek keresztirányú húzást mutatnak. 

A feszültség-összetevőkből a legnagyobb húzófeszültség ferde peremen számított értéke 
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ami azt mutatja, hogy az átmeneti zónában a beton húzószilárdsága nem, vagy csak redukált 

értékkel vehető figyelembe. Ez a redukálás vasbeton esetén tulajdonképpen az átmeneti zóna 

fellazulását jelenti. 

A további számításokat nagyban nehezíti, hogy a peremgeometriát leíró függvény – amelyet a 

21. ábra a) részletében harmadfokú polinomként ábrázoltam – valójában ismeretlen 

függvény, valamint az, hogy az átmeneti zóna hosszát, a vasmennyiség fajlagos mennyiségén 

túl, az acélbetétek átmérője, darabszáma, felületi kialakítása, valamint a tapadási feltételek is 

befolyásolják. 

Az α értékének becsléséhez felhasználtam Leonhardt és Walther kísérleteit [20], a ferde 

perem geometriájának függvényét pedig egyenessel közelítettem. A számításokat két 

hosszacélbetét feltételezésével a repesztőnyomaték Mcr értékére végeztem el, a tapadási 

feszültséget fb= 1,575 fctm figyelembevételével számítottam, ahol fctm a húzószilárdság várható 

értékét jelöli. A fentiek alapján minimális vasaltság mellett α= 1,45, 1%-os vashányad esetén 

α= 3,35 és a kísérletekben szereplő 2,08%-os vashányad mellett pedig α= 4,29 adódott. Az α 

értékeit (70) kifejezésbe visszahelyettesítve azt kapjuk, hogy az első esetben a beton 

húzószilárdságának 32%-a, a másodikban 8,2%-a, a harmadikban pedig csupán 5,2%-a vehető 

figyelembe a számításokban. 

A beton húzószilárdságának elhanyagolásával, valamint azokban az esetekben, amikor a 

peremgeometriát leíró függvény érintője vízszintes, természetesen a partikuláris megoldás 

másodfokú paraboláját kapjuk vissza. 

A fentiek azt mutatják, hogy a repedezettség kialakulásával, a beton szövetszerkezetének 

fellazulásával az átmeneti zónában is a nyírófeszültségek másodfokú parabola eloszlása válik 

dominánssá. 

7.2.5. A repedéscsúcs környezetének vizsgálata 

A következőben vizsgáljuk meg a kialakuló repedés, mint anyagi folytonossági hiány, 

feszültségeloszlásra gyakorolt hatását. A probléma analógiát mutat az ún. Kirsch 

problémával, amelyet a 23. ábra a) részletén ábrázoltam. Esetünkben a berepedt 

keresztmetszet nyomott övét az x tengely felett, az y tengely metszetében, a repedéscsúcsot 

ezen metszet r= a helyén képzelhetjük el, jelöléseket lásd az ábra szerint. Ennek megfelelően 

az előző szakasz H dolgozó magassága H= h–a összefüggéssel számítható. A lineáris 

feszültségeloszlás, amelyet a 17. ábra a) és a 21. ábra a) mutat, lineáris tag hozzáadása útján 

adódik. 
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A korábbiakban azt láthattuk, hogy vasbeton esetén az átmeneti zónában fellazulás jön létre, 

ezért az a sugarú kört a repedéscsúcsot tartalmazó fellazult zónaként definiálhatjuk. Így 

azonban az anyagi folytonossági hiány nem pontszerű, az a és a h azonos nagyságrendűvé 

válik.  

Kirsch a levezetésében kihasználja, hogy a lyuktól távol a megoldásnak a lyuk nélküli esetre 

vonatkozó megoldást kell adnia [19], ezért megoldása végtelen szélességű lemez pontos 

megoldásának tekinthető. Esetünkben azonban, a és h azonos nagyságrendje miatt, az eredeti 

megoldás pontosításra szorul.  

 

23. ábra: Kirsch probléma és feszültségek a függőleges tengely mentén 

A lyuk nélküli esetben a feszültségfüggvény, derékszögű és polárkoordináta-rendszerben, az 

 ( )ϕ−=ϕ== 21
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alakban vehető fel. Lyukat tartalmazó esetben pedig 
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összefüggések alapján fejezhetők ki.  

A (72) egyenletben megjelenő ismeretlen konstansok a feszültségekre előírt peremfeltételek 

alapján határozhatók meg. 
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A peremfeltételek az r= a és az y= h peremek nyomásmentességét, valamint a lyukgyengített 

és a gyengítés nélküli keresztmetszetre ható vízszintes erők egyensúlyát fejezik ki, az alábbiak 

szerint:  

 ( ) ( ) ( ) ,,, ,hrr,arr,arr 000 224 =σ=σ=σ π=ϕ=π=ϕ=π=ϕ=  (77) 

 ( ) 0=σ
=ϕ arr  és ϕ= π/2 esetén hpdr

h

a

=σ∫ ϕ . (78) 

Az ismeretleneket tartalmazó egyenletrendszer megoldását követően  
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konstansok számíthatók, amelyek a≪ h esetben Kirsch megoldásának konstansait adják 

vissza. A konstansokat a feszültségek összefüggéseibe visszahelyettesítve, a függőleges y 

tengely mentén a 23. ábra b) részletében ábrázolt feszültségeloszlások szerkeszthetők.  

Az ábrán jól látható, hogy σx= (σϕ)r= h, ϕ= π/2= σ0 mértéke mellett a lyuk felett σx= 3 σ0 

nagyságú feszültség ébred. Ez az érték valójában megegyezik Kirsch megoldása alapján 

számítható értékkel. Az ábrán az is látható, hogy p húzóerő esetén a jelölt metszetben 

σy= 3/8 σ0 nagyságú keresztirányú húzófeszültség is keletkezik. 

Mindezek azt mutatják, hogy a nyomott zónában a repedés környezetében kialakuló 

feszültségcsúcs hatására, hasonlóan az átmeneti zóna vizsgálatánál leírtakhoz, fellazulás jön 

létre, és a számításokban a beton húzószilárdságának harmada vehető figyelembe. Így az a 

gyakorlatban használt közelítés, amely a hajlított vasbeton keresztmetszet vizsgálata során a 

betont csak nyomásnak ellenálló anyagként definiálja, a nyomott-nyírt betonzóna nyírási 

ellenállásának számítása során is helytálló.  

7.2.6. A nyomott-nyírt betonzóna számítható nyírási  ellenállása 

A nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállásának meghatározásához, a nyomott övre 

vonatkozó feszültségeloszlásokon túl, a síkbeli feszültségállapothoz tartozó τ= f(σ) törési 

feltételt is meg kell adnunk. A törési feltételt, tekintettel az elasztoviszkózus betonra, célszerű 

a Mohr-féle törési elmélettel leírnunk [21].  

A 24. ábra a beton tiszta húzás és tiszta nyomás főköreit, az azokat érintő Coulomb-egyenest 

és egy másodfokú Mohr-féle burkológörbét ábrázol. Az ábrán a Coulomb-egyenes érintési 

feltételéből levezethető törési feltételt, τ(σ)MOHR, a másodfokú burkológörbe érintési 
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feltételéből Walther által levezetettet, τ(σ)WALTHER [22], is megadtam és feltüntettem a kísérleti 

tapasztalok alapján Juhász által felállított, τ(σ)JUHÁSZ, törési feltételt is [23]. 

A Coulomb-egyenes érintési feltételéből levezethető törési feltétel valójában egy ellipszis 

egyenlete, a τ(σ)MOHR elnevezést azért kapta, mert a függvény maximuma megegyezik 

Mohrnak a beton nyírószilárdságára adott ctcMOHR,cc ff,50=τ=τ  összefüggésével.  

 

24. ábra: Nyomott-nyírt betonzóna törési feltételei Mohr, Walther és Juhász szerint 

A fenti ábrán látható törési feltételek az alábbi függvényekkel írhatók le  
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Amint azt a 24. ábra is mutatja, az egyes törési feltételek között néhol jelentős az eltérés, és 

az eltérő törési feltételekből különböző τc= τ(σ)max nyírószilárdságok számíthatók. Az eltérés 

nem jelentéktelen az alsó korlátnak tekinthető τc,MOHR értékéhez viszonyítva, fct= fc/8 esetén 

τc,WALTHER= 1,41 τc,MOHR és τc,JUHÁSZ= 1,79 τc,MOHR számíthatók. A szakirodalomban fellelhető 

összefüggések is igen széles, τc= 1,00…2,00 τc,MOHR, tartományban  adják meg a beton 

nyírószilárdságát [21]. 

A problémát tovább nehezíti az, hogy a vasalatlan próbatestekkel többtengelyű 

feszültségállapotban végzett kísérletek eredményei nehezen adaptálhatóak, mivel ezen 

próbatestek feszültségállapota „homogén”, míg a berepedt vasbeton gerenda nyomott-nyírt 

zónájában a beton – a semleges tengely körüli elfordulás és a semleges tengely helyének a 

másodfokú burkoló  
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tartó hossza mentén történő változása miatt – „inhomogén” feszültségállapotban van. Így az 

egymás melletti elemi betonrészek eltérő feszültségállapota a beton törési feltételére is 

jelentős befolyással van [24]. 

A további számításokhoz a nyomott-nyírt betonzóna törési feltételeként az alsó korlátnak 

mutatkozó τ(σ)MOHR összefüggést (81.a) vettem figyelembe, a nyírószilárdságot pedig fc= fcm 

és fct= fctm helyettesítéssel számítottam.  

A törési feltétel kiválasztása azonban nyilvánvalóan nem lehet önkényes, hiszen az abból 

számított értékeknek a törést – a kísérleti eredményekkel és a szabvány szerint számítható 

mennyiségekkel való összevethetőség érdekében – azonos valószínűségi szinten kell előre 

jelezniük. Így nem elegendő a τ(σ)MOHR törési feltétel alsó korlát voltát kimutatni, hanem azt 

is igazolni kell, hogy az fc= fcm és fct= fctm helyettesítéssel számított mennyiségek, a szabvány 

értékeivel egyezően, a Gauss eloszlás alapján az 5%-os alulmaradási valószínűségi szinthez 

rendelhetők, azaz karakterisztikus értékek. 

A vizsgálathoz Kármán [24] speciális próbatesteken végzett kísérletsorozatának eredményeit 

használtam fel, amelyben a próbatesteket egy négyszög keresztmetszetű hajlított 

vasbetongerenda berepedt nyírt szakaszából kimetszett elemek alkották. A kísérleti 

elrendezést és a próbatesteket a 25. ábra mutatja. A kísérletek a nyomott betonzóna nyomó-

nyíró teherbírási tartományának meghatározására irányultak, így a törési eredményekből a 

vizsgált metszetre számított fajlagos mennyiségek közvetlenül használhatók.  

 

25. ábra: Kármán nyomott-nyírt betonzóna teherbírásával kapcsolatos 
kísérletének elrendezése  

Az értékelés során kizártam az α< 3° értékhez tartozó elemeket, ugyanis a közel központosan 

nyomott esetek döntő többségében a törés nem a vizsgált keresztmetszetben történt meg. A 

törési eredményekből számított fajlagos mennyiségeket a 26. ábra mutatja.  

Az ábrán feltüntettem a τ(σ)MOHR törési feltételt is, amelyet  fcm= 49 MPa és fctm= 3,57 MPa 

helyettesítéssel számítottam, amiből a nyírószilárdság τc,MOHR= 6,66 MPa értéknek adódott. A 

nyomószilárdságot [7] alapján fcm= fc,cyl= 0,873 fc,cube,200 összefüggés felhasználásával, a 
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húzószilárdságot pedig fctm= 0,3 fck
2/3 figyelembevételével határoztam meg. A próbatestek 

betonszilárdsága a vizsgálat során K= fc,cube,200= 56 MPa volt.  

 

26. ábra: Kármán kísérleti eredményei, valamint a nyomott zóna számított 
és a Mohr-féle törési feltétele  

A 26. ábra a kísérleti eredmények alapján számított τ(σ)kísérleti törési feltételt is tartalmazza, 

amelyet – a Mohr-féle törési feltételnek megfelelően – ellipszisnek vettem fel. Ennek az 

ellipszisnek a magasságát, fél kistengelyének a hosszát, a törési eredményekből a legkisebb 

négyzetek elvének felhasználásával számítottam. Az így kapott τ(σ)kísérleti függvény, a 

ponthalmazra illesztett regressziós ellipszis, a τ(σ) függvény várható értékének felel meg, 

amiből a nyírószilárdság várható értéke τc,m= 9,58 MPa.  

Az xm várható értékből az 5%-os alulmaradási valószínűségi szinthez tartozó xk jellemző 

érték, több mint 40 minta esetén az 

 σ−= 6451,xx mk  (82) 

összefüggés felhasználásával, ennél kevesebb minta, n< 40 esetén pedig 

 stxx mk −=  (83) 

alapján határozható meg [16]. A fenti összefüggésekben σ az elméleti szórás, s a tapasztalati 

szórás, t pedig az ún. Student-tényező a minta n számának függvényében.  

A 34 törési eredmény vonatkozásában a tapasztalati szórást s= 1,571 értéknek számítottam, a 

mintaszám n= 34 esetére vonatkozóan pedig t= 1,685. Az értékeket (83) kifejezésbe 

helyettesítve a nyírószilárdság jellemző értékére τc,k= 6,93 MPa mennyiséget kapjuk, amely jó 

közelítéssel egyezik τc,MOHR= 6,66 MPa értékével. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy 

fc= fcm és fct= fctm helyettesítéssel τc,MOHR értéke az 5%-os alulmaradási valószínűségi szinthez 

rendelhető, karakterisztikus érték. 

A síkbeli feszültségállapotra vonatkozó törési feltétel, valamint a nyírófeszültségek 

eloszlásának ismeretében a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállása számítható 
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mennyiséggé válik, amely a keresztmetszet axiális kihasználtságától függő mennyiségként, a 

fajlagos elfordulás függvényeként áll elő.  

A nyomott öv számítható nyírási ellenállásának vizsgálatához olyan alkalmazást készítettem, 

amely a sík keresztmetszetek elvének felhasználásával, a keresztmetszet fajlagos 

szögelfordulásának függvényében meghatározza a keresztmetszet nyomatéki ellenállását, a 

nyomott betonzóna nagyságát és ezzel párhuzamosan a nyomott-nyírt betonzóna egyidejű 

nyírási teherbírását is. 

 

27. ábra: Törésképek és törési eredmények Leonhardt és Walther 
nyírási vasalás nélküli gerendakísérleteiből [20]  

Az alkalmazás betonacél esetében lineárisan rugalmas-képlékeny feszültség-alakváltozás 

összefüggést használ, beton esetében – a σ-ε értékpárok felvételével – akár nemlineáris 

összefüggésként is megadható. A megadott σ-ε összefüggés alapján a nyomott övben 

keletkező normálerő egy integrálként áll elő, a nyomott öv által felvehető nyíróerőt  

– tekintettel a nyírófeszültségek másodfokú parabola eloszlására – a nyomott zóna 

No. l [m] a [m] λ= a/d Fu [kN] 
1 0,90 0,27 1,0 396 
2 1,15 0,40 1,5 265 
3 1,45 0,54 2,0 150 
4 1,70 0,67 2,5 82,0 
5 1,95 0,81 3,0 60,0 
6 2,55 1,10 4,0 60,0 
7 3,10 1,35 5,0 61,0 
8 3,60 1,62 6,0 64,0 
9 5,80 1,89 7,0 55,5* 
10 4,70 2,16 8,0 48,0* 

*nyomatéki törés 
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magasságának felében számított normálfeszültséghez tartozó τ(σ) érték figyelembevételével 

számítottam. 

A vizsgálat során a betont – az előző szakaszban elvégett számítások alapján – csak 

nyomásnak ellenálló anyagnak tekintettem, ezért a kapott nyomaték-görbület függvények a 

vasbeton keresztmetszet repedésmentes viselkedését nem mutatják. 

A számított értékek törési eredményekkel történő összehasonlítása érdekében Leonhardt és 

Walther koncentrált erőkkel terhelt, nyírási vasalás nélküli gerendakísérleteit [20] használtam 

fel. A kísérleti elrendezést, a törési eredményeket és a törésképeket, a nyírási karcsúság 

λ≥ 2,5 eseteire vonatkozóan, a 27. ábra szemlélteti. 

A kísérleti gerenda keresztmetszetének nyomaték-görbület függvényét a 28. ábra mutatja, 

azon a nyomott betonzóna számítható nyírási teherbírását is ábrázoltam, így arról a görbület 

függvényében a nyomatéki ordináták mellett az a nyíróerő is leolvasható, amely a 

keresztmetszet nyírási tönkremenetelét okozná. Az ábra, a nyomott betonzóna számítható 

nyírási ellenállásának nagyságrendi összehasonlíthatósága érdekében, a keresztmetszet 

Eurocode 2 szabvány szerinti nyírási ellenállás értékét is tartalmazza. 

 

28. ábra: Keresztmetszet nyomaték-görbület függvénye és a 
nyomott öv számítható nyírási ellenállása 

A számítások során a betonra vonatkozóan az Eurocode 2 szerinti, nemlineáris erőtani 

vizsgálatokhoz megadott feszültség-alakváltozás összefüggést használtam, feltételezve ezzel, 

hogy az jól jellemzi a nyomott zóna viselkedését, és kielégítő pontossággal írja le azt 

kéttengelyű feszültségállapot esetén is. 

A fenti ábrán a nyomott betonöv számítható nyírási ellenállását folytonos vonallal ábrázoltam, 

de azon pontvonallal a nyírási ellenállás redukált értékét is feltüntettem. Ha ugyanis a 
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nyomott betonzónában a normálfeszültségek eloszlása az Eurocode 2 szerinti nemlineáris σ-ε 

összefüggéssel kéttengelyű feszültségállapotban is pontosan leírható, akkor a szélsőszál fcm 

nyomószilárdsághoz közeli értékei esetén a maximális nyírófeszültséget redukálni kell, hiszen 

a nyírófeszültségek másodfokú parabolája csak érintheti a törési feltétel alapján számítható 

határgörbét. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a normálfeszültségek eloszlásának ilyen módon történő 

megkötése igen önkényes, hiszen a normálfeszültségek eloszlására felvett σ-ε összefüggés az 

egytengelyű feszültségállapothoz tartozik, így annak a keresztmetszetben megjelenő 

nyírófeszültségek hatására változnia kell. 

A 28. ábra azt mutatja, hogy a keresztmetszet semleges tengely körüli elfordulásával a 

nyomott öv számított nyírási ellenállása gyorsan változik, az acélbetétek megfolyását a nyírási 

ellenállás függvényében látható törés jelzi. Az ábrán, a nyírási karcsúság λ≥ 2,5 eseteire 

vonatkozóan, elhelyeztem Leonhardt és Walther kísérletének törési eredményeit oly módon, 

hogy a törési eredményeket a törőerőből számított nyomatékhoz tartozó görbület értékéhez 

rendeltem. A 9. és 10. jelű gerendák esetében nyomatéki törés alakult ki, így ezekben az 

esetekben szaggatott vonallal azokat a teherszinteket jelöltem, amelyeknél a nyírási ellenállás 

értéke biztosan nagyobb. A törési eredmények elhelyezésével az ábra valójában a koncentrált 

erő melletti törési keresztmetszetre vonatkozik. 

A törési eredmények azt mutatják, hogy a nyírási ellenállás a nyomott-nyírt zóna számítható 

nyírási teherbírásával jól jellemezhető, az a nyírótörést λ≥ 3 esetére vonatkozóan (5-8 jelű 

gerendák) kielégítő pontossággal írja le. A számított eredmények  λ< 3 esetén (1-4 jelű 

gerendák) azonban rendre elmaradtak a kísérleti eredményektől, ami a gerendahatás mellett az 

ívhatás megjelenését mutatja, amely során a terhek egy része nyírást nem okozva közvetlenül 

a támaszra jut, arra boltozódik. 

A 8. 9. és 10. jelű gerendák törési eredményei arra is rámutatnak, hogy a nyírási ellenállásnak 

a nyomott szélsőszál fcm nyomószilárdsághoz közeli értékek esetén történő redukálása nem 

indokolt. Ez azonban azt is jelenti, hogy ebben a tartományban a betonra vonatkozó, az 

egytengelyű feszültségállapothoz tartozó, σ-ε összefüggés a normálfeszültségek eloszlását 

kellő pontossággal leírni már nem tudja. 

A nyomatéki plató elérésével, a nyomott öv beszűkülésével a nyírási ellenállás gyorsan 

csökken, annak εc= εcu esetén számítható minimuma 0,07Nc értéket veszi fel, ahol Nc a 

nyomott övben fellépő normálerőt jelöli. 
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7.2.7. A számítható nyírási ellenállás közelít ő értékei 

Tekintettel arra, hogy a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása a keresztmetszet fajlagos 

elfordulásának függvényeként áll elő, a nyírásvizsgálatot a hajlítással párhuzamosan kell 

kezelni. Ugyan a nyírási ellenállásnak a keresztmetszet axiális kihasználtságától függő értéke 

egyértelműen számítható, célszerű ezen ellenállás közelítő értékeit a hajlított vasbeton 

keresztmetszet viselkedése szempontjából jellemző állapotokra vonatkozóan – így 

rugalmas-berepedt, valamint törési állapotban – zárt képletek formájában is megadnunk. 

A nyomott öv nyírási ellenállása nem kisebb, mint az εc= εcu esetén számítható  

 cmin,Rc N,V 070=  (84) 

érték, ahol Nc a nyomott övben a törési állapotban fellépő normálerőt jelenti. A kifejezés a 

határhelyzetre vonatkoztatva gyakorlatilag megegyezik az 1970-es magyar szabvány 

Tb= 0,1 Nb összefüggésével, ahol Tb a nyomott betonövre hárítható nyíróerőt, Nb pedig a 

határnyíróerővel egyidejűleg a nyomott övben működő belső erőt jelentette [25].  

A nyomott betonöv nyírási ellenállása rugalmas-berepedt állapotban a 

 bxV IIcRc τ=  (85) 

összefüggéssel számítható, ahol cτ  a nyomott övben ébredő nyírófeszültség átlagértéke, xII a 

nyomott betonzóna magassága II. feszültségállapot feltételezésével és b a nyomott betonöv 

szélessége. 

A cτ  értékére a nyírófeszültségek másodfokú parabola eloszlását figyelembe véve 

MOHR,cc τ=τ 32  adható, amelyben ( ) ctmcm
max
MOHRMOHR,c ff,50=στ=τ . Az összefüggés, amint 

azt a 28. ábra is mutatja, azokban az esetekben adhat helyes eredményt, amikor a nyírótörés a 

nyomott szélsőszál feszültség σc= 0,60…1,00 fcm értéke mellett következik be.  

A fentiek alapján a hajlított-nyírt vasbeton keresztmetszet nyomott-nyírt betonzónájának 

nyírási teherbírása az acélbetétek megfolyásáig (85) szerint, azt követően pedig (84) alapján 

számítható. Ez utóbbi összefüggés olyan esetekben válhat mértékadóvá, ahol a hajlított 

vasbeton gerenda, vagy lemez tervezését képlékeny nyomatékátrendeződés feltételezésével 

végezték.  

A fentiek jól mutatják, hogy a számítás alapját a hajlításra berepedt keresztmetszet képezi, 

ezért a nyírási teherbírás számított értékei függetlenek a kialakuló hajlító-nyíró repedések 

ferdeségétől, és a nyírási teherbírás értékei így a hajlított keresztmetszet függőleges 

repedéshez tartozó metszetét jellemzik.  
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A nyírt keresztmetszet ellenőrzését némileg nehezíti az, hogy a nyírási teherbírás számított 

értékét a nyírótöréskor kialakuló, a nyomott betonzónát harántoló csúszólaphoz tartozó 

nyíróerővel kell összevetnünk. Ez a nyíróerő pedig az ismeretlen hajlású csúszólap feletti 

nyíróerő ábra területéből számított, átlagos nyíróerővel adható meg. (Egy ilyen számítást 

majd az 8.8. pontban fogok részletezni.) Ezért általános esetben a számítás nem lehet 

független a nyírótörés során kialakuló csúszólap hajlásszögétől. Ebben a tekintetben azonban 

a koncentrált erőkkel terhelt gerendatartók speciális esetnek tekinthetők, hiszen ilyen 

elrendezés mellett a nyíróerők eloszlása a csúszólapon konstans, így a számítás a csúszólap 

hajlásától függetlenné válik, ezért a számított értékek a törési eredményekkel könnyen 

összevethetők. 

7.2.8. A törési eredmények és a nyírási ellenállás számítható értékei 

A következőkben a nyírási ellenállás közelítő képletek alapján számított értékeit fogom törési 

eredményekkel összehasonlítani, így vizsgálva a felállított modell helyességét. Tekintettel 

azonban arra, hogy a nyírási teherbírás meghatározására irányuló kísérletek döntő többsége a 

27. ábra szerinti kéttámaszú elrendezést veszi alapul, és ezekben az esetekben a (85) 

összefüggés ad becslést a törőerő értékére, a képlékeny csuklók környezetének nyírási 

teherbírását adó (84) képlet ellenőrzésére nem volt lehetőség. 

A következőkben ismertetésre kerülő kísérletek mindegyikében a gerendák nyírási vasalás 

nélküli kivitelben készültek. 

7.2.8.1. Leonhardt és Walther gerendakísérletei II.  

Elsőként Leonhardt és Walther gerendakísérleteinek háromtámaszú változatát [27] 

vizsgáltam, amely kísérlet elrendezését, valamint a gerendák középső támasz feletti jellemző 

metszetét a 29. ábra mutatja. A gerendák hosszvasalását mindhárom esetben 18 mm átmérőjű 

acélbetétek felhasználásával alakították ki. 

A háromtámaszú elrendezés  következtében, a nyíróerő – a középső támasz mellett mint 

elnyíródó keresztmetszetben – a Vu= 11/16 Fu összefüggéssel határozható meg, így a 

törőerőből Vu,HV1= 77,3 kN, Vu,HV2= 77,0 kN és Vu,HV3= 94,2 kN számítható. A nyomott zóna 

nyírási ellenállása pedig a (85) kifejezés alapján, valamennyi esetben közel azonosnak, 

VRc≅ 58,2 kN-nak adódott. 

A nyírótörés kialakulása során azonban az elnyíródó keresztmetszet jelentős mennyiségű, 

nagy átmérőjű, megtámasztott helyzetű acélbetétet harántolt, ezért ennek a hatását is célszerű 
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számításba vennünk. Az acélbetétek saját nyírási teherbírásának, vagy más néven a 

csaphatásnak az értéke Juhász szerint  

 ( ) 








φ
++= sl

nnctD
A

bcbf,V 10  (86) 

összefüggéssel számítható [23], ahol bn= bw–Σφ a hatásos keresztmetszeti szélesség az 

acélbetétek súlyvonalában mérve, itt bw nyírt keresztmetszet szélessége, c a betonfedés 

mértéke, Asl a hosszvasalás keresztmetszeti területe és φ a hosszvasak átmérője. A fenti 

összefüggésbe helyettesítve VD≅ 8,80 kN értéket kaphatjuk. Amennyiben feltételezzük, hogy 

a csaphatás additív tagként VR= VRc + VD szerint figyelembe vehető, összességében 

VR= 67,1 kN adódik, amely a törési eredményekkel vett összehasonlításban jól láthatóan alsó 

korlátot jelent.  

 

29. ábra: Kísérleti elrendezés és törésképek Leonhardt és Walther 
nyírási vasalás nélküli háromtámaszú gerendakísérleteiből [27]  

7.2.8.2. Shuraim gerendakísérletei 

Következőként Shuraim [28] változó vasaltság és nyírási karcsúság mellett végzett 

kísérletének eredményeit hasonlítom össze a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállásának 

számítható értékeivel. A kísérletsorozatban fcm= 33,4 MPa értéke mellett a húzott vashányad 

ρl= 0,45…2,39 % és a nyírási karcsúság λ= 2,03…4,69 között változott. 

A 30. ábra a törési eredményeket, valamint a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállásának 

számítható értékeit mutatja. Az ábrán az értékek az A= b d keresztmetszetre fajlagos 

mennyiségként kerültek ábrázolásra. 

A számított értékek – hasonlóan Leonhardt és Walther kéttámaszú gerendakísérleteihez – azt 

mutatják, hogy λ≥ 3 nyírási karcsúság esetén a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállása jó 
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közelítéssel egyezik a nyírási teherbírás értékével. Az ábráról az is leolvasható, hogy λ< 3 

esetén a (85) összefüggés a biztonság javára közelít, az biztonságos alsó közelítésnek 

mutatkozik, de a számított és a törési eredmények közötti eltérés a húzott vashányad 

növekedésével rohamosan csökken. 

 

30. ábra: Törési eredmények Shuraim gerendakísérleteiből 
és a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállása  

7.2.8.3. Collins és Kuchma gerendakísérletei 

Harmadikként Collins és Kuchma [29] kísérletsorozatának eredményeivel hasonlítom össze a 

betonzóna nyírási teherbírásának számítható értékeit.  

A kísérletekből a kéttámaszú elrendezésű B és a BD sorozatot emeltem ki, amely sorozatban 

közel állandó ρl≅ 1,00 % húzott vashányad mellett a tartó magassága változott. A kísérleteket 

normál- és nagyszilárdságú beton alkalmazása mellett is elvégezték; a nyomószilárdság 

várható értéke normálbeton esetén fcm= 43,6 MPa, nagyszilárdságú beton esetén pedig 

fcm= 105,2 MPa volt.  

A 31. ábra a nyomott-nyírt betonzóna (85) összefüggés alapján számítható nyírási 

ellenállásának és a törési eredményeknek a VRc / Vu hányadosát mutatja a d hasznos magasság 

függvényében. Az ábrán feltüntettem a B és a BD sorozat jellemző elemeit, a jelölésekben a 

normál- és nagyszilárdságú betonokra az N és a H utal.  

Ezekben a sorozatokban az összetartozó normál és nagyszilárdságú gerendák törőereje 

gyakorlatilag megegyezett, így például Vu,BN100= 192 kN és Vu,BH100= 193 kN, valamint 

Vu,BN50= 132 kN és Vu,BH50= 132 kN volt.  

A 31. ábra jól mutatja, hogy a nyírási ellenállásnak a nyomott-nyírt betonzóna nyírási 

teherbírása alapján számított értékei a magasság függvényében korrekcióra szorulnak. Ezért 

0,1 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 
ρl [%] 

vRc [MPa] 

0,00 

1,60 

1,40 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

KQ20 sorozat λ≅ 2,10 

KQ30 sorozat λ≅ 3,30 

KQ45 sorozat λ≅ 4,50 

40 

[cm] 

20 b 

d d 



50 
 
 

az összefüggésnek k mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell, amely a nyomott betonzónára 

kell vonatkozzon és közvetlenül a beton nyírószilárdságához kell tartozzon. A mérethatás 

tényezőnek ebben a formában történő értelmezése tartalmilag teljesen megegyezik az eltérő 

élhosszúságú próbakockák szilárdságának átszámításánál használt szorzótényezővel. A kevés 

számú, nagy magasságú tartón végzett gerendakísérlet folytán a mérethatás tényező 

összefüggésének felállítására nem vállalkoztam, de figyelembe véve a BN és a BND sorozat, 

továbbá Leonhardt és Walther, valamint Shuraim kísérletének eredményeit, xII ≤ 13,5 cm 

esetén k≅ 1,00, xII = 25 cm mellett k≅ 0,70…0,80 érték javasolható. Mivel az összefüggésben 

a nyomott zóna xII magassága jelenik meg, így k tényező a vasaltsággal is szoros kapcsolatban 

áll. Itt meg kell jegyeznem, hogy d= 92,5 cm esetén az Eurocode 2 szabvány k= 1,46 értéket 

használ, azaz a nyírószilárdsághoz 0,73-as szorzót rendel, ami 1%-os vashányad esetén 

xII ≅ 0,3d= 27,7 cm mellett igen közel esik a javasolt k≅ 0,70…0,80 értékhez.  

 

31. ábra: Számított értékek és a törési eredmények hányadosa Collins és Kuchma 
gerendakísérletének B és BD sorozatánál  

A fentieken túl a 31. ábra azt is jól mutatja, hogy nagyszilárdságú betonok alkalmazása esetén 

(lásd a BH és a BHD sorozatot) a (85) közelítő összefüggés csak redukált értékkel vehető 

figyelembe. Ennek az a magyarázata, hogy a közelítő összefüggés felállításánál azzal a 

feltételezéssel éltem, hogy a nyírótörés bekövetkeztekor a nyomott szélsőszálban a feszültség 
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σc= 0,60…1,00 fcm, ez azonban a BH és a BHD sorozat elemeinél nem teljesül. Ezekben az 

esetekben az acélbetétek megfolyásakor a szélsőszálban csupán σc= 0,25…0,30 fcm 

számítható, így a nyomott zóna nyírószilárdsága is csak redukált értekkel vehető figyelembe. 

A redukció mértéke, feltételezve, hogy a nyírótörés a szélsőszál feszültség 0,60…1,00 σc 

értéke mellett következik be, 0,60…0,75 érték körüli.  

A nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállásának korrigált értékeit, a mérethatás tényezőt 

xII ≅ 25 cm esetekre vonatkozóan k= 0,75 értékkel szerepeltetve, nagyszilárdságú betonok 

esetében pedig 0,65 nagyságú korrekciós konstans alkalmazva, a 32. ábra mutatja.  

 

32. ábra: Korrigált értékek és a törési eredmények hányadosa Collins és Kuchma 
gerendakísérletének B és BD sorozatánál  

A fentiekben elvégzett összehasonlító vizsgálatok azt mutatják, hogy a hajlított 

keresztmetszet nyírási teherbírása a nyomott-nyírt betonzóna nyírási ellenállásával jól 

jellemezhető, de a (85) szerinti egyszerű közelítő összefüggés nagy magasságú tartók, 

valamint nagyszilárdságú beton alkalmazása esetén, korrekcióra szorul.  

A nyomott zóna magasságának függvényében megjelenő mérethatás tényező és a 

betonszilárdság függvényében előálló korrekciós tag vonatkozásában azonban még további 

kutatások szükségesek. 

7.2.8.4. Deitz gerendakísérletei 

Végezetül Deitz [30] kísérletsorozatának eredményeit hasonlítom össze a nyírási ellenállás 

(85) összefüggés szerint számítható értékeivel. Deitz a kísérletekben az acélbetétek helyett 

üvegszál erősítésű polimer GFRP kompozit betéteket használt, így a gerendák nem a 

klasszikus értelemben vett vasbeton gerendák. A kísérletekben a gerendák 2φ15 betétek 

felhasználásával, b= 30,5 cm és h= 19,0 cm befoglaló mérettel, valamint 2,5 cm 
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betontakarással készültek, a felhasznált beton nyomószilárdsága fcm= 36,4 MPa volt. A GFRP 

betétek, EGFRP= 40 GPa mellett, a szakadásig lineárisan rugalmasan viselkedtek, a 

szakítószilárdság legkisebb értéke fu,min= 543 MPa volt. 

A kísérletek azért érdekesek, mert a kompozit betétek alacsony rugalmassági modulusa miatt 

a rugalmas vizsgálatokban a keresztmetszet ρl,eff= ρl EGFRP / Es vasaltságú vasbeton 

keresztmetszetnek felel meg, és a számítható egyenértékű vashányad ρl,eff= 0,147 értéke a 

minimális húzott vashányadtól csupán 10%-kal tér el. A betétek anyagjellemzőinek 

köszönhetően a gerendák nyírási teherbírása ρl,eff= 0,147%, törőnyomatéka pedig ρl= 0,736% 

vashányad mellett számítható. 

A nyírási karcsúság λ= 5,80 értéke mellett, az öt gerendát tartalmazó kísérletsorozatban a 

törőerő átlagértéke Vu= 26,81 kN volt, a nyomott zóna (85) összefüggés alapján számítható 

nyírási ellenállása pedig VRc= 20,73 kN-nak adódott. Ez az érték kismértékű redukcióra 

szorul, ugyanis nagyszilárdságú betonokhoz hasonlóan itt sem teljesül a közelítő összefüggés 

nyomott szélsőszál feszültségre vonatkozó feltétele. Ezt figyelembe véve VRc= 19,12 kN 

számítható, amelyet a törési eredményekkel összehasonlítva megállapítjuk, hogy a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása alacsony vasaltság esetén a biztonság javára 

közelít. Az eltérés – tekintettel arra, hogy a számítás során a nyomott betonzóna magassága 

csupán xII= 1,98 cm volt – feltehetően a k mérethatás tényező értékében keresendő, és 

xII≅ 2,00 cm mellett k> 1,00 valószínűsíthető.  

7.2.8.5. A számított eredmények értékelése 

Az előzőekben törési eredmények tükrében vizsgáltam a nyomott betonöv nyírási 

teherbírásának (85) szerinti egyszerű közelítő összefüggését. A vizsgálat során azonban 

nemcsak ezen összefüggés alkalmazhatóságának határait sikerült feltárni, hanem képet 

kaphattunk a keresztmetszet fajlagos elfordulásának függvényeként számítható nyírási 

teherbírásról is.  

Leonhardt és Walther gerendakísérleteinek háromtámaszú változata megmutatta, hogy a 

nyomott betonzóna nyírási teherbírására adott összefüggés folytatólagos többtámaszú tartók 

esetén is biztonságosan használható. De azt is láthattuk, hogy azokban az esetekben, amikor 

az elnyíródó keresztmetszetet jelentős mennyiségű, nagy átmérőjű, megtámasztott helyzetű 

acélbetét harántolja, a csaphatás értéke is számottevő. Ezért ezekben az esetekben a nyomott 

betonzóna nyírási teherbírására adott összefüggés csak alsó korlátnak tekinthető.  
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Shuraim gerendakísérletei változó vasaltság, Deitz kísérletei pedig alacsony vasaltság mellett 

igazolták a kezdeti feltételezés helyességét, amely szerint a keresztmetszet nyírási ellenállása 

a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásával jól jellemezhető. A számított mennyiségek 

jól közelítették, vagy – mint λ> 3 nyírási karcsúság esetekben – alsó korlátként jelezték előre 

a nyírótörést.  

Collins és Kuchma kísérletsorozata megmutatta, hogy a nyomott betonzóna nyírási 

teherbírásának számított értékei a magasság függvényében korrekcióra szorulnak, és a nyírási 

teherbírást adó összefüggésnek mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell. Azt is láthattuk, hogy 

a (85) szerinti összefüggés nagyszilárdságú betonok esetében csak redukált értékkel vehető 

figyelembe, ugyanis ezekben az esetekben a közelítő összefüggés felállításánál használt – a 

nyomott szélsőszál feszültségére vonatkozó – feltétel nem teljesül. 

7.2.9. A nyomott betonzóna nyírási teherbírása és 
az Eurocode 2 szerinti nyírási ellenállás  

A nyomott betonzóna számítható nyírási teherbírása és az Eurocode 2 szabvány szerinti 

nyírási ellenállás értéke közötti kapcsolat feltárása érdekében helyettesítsük a (85) 

összefüggésbe a MOHR,cc τ=τ 32  értéket, valamint  a nyomott betonzóna relatív 

magasságának xII/d hányadosát. Ekkor  

 dbvdb
d

x
V MOHR,Rc

II
MOHR,cRc =τ= 32  (87) 

összefüggést nyerjük, amelyben vRc,MOHR a keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása, de nem 

empirikus, hanem vasbeton szilárdságtani alapokon nyugszik. 

A kapott vRc,MOHR mennyiség valójában a beton jellemző szilárdságának és a húzott oldali 

hosszirányú vasalás acélhányadának függvénye, amely az egyes betonszilárdságokra 

vonatkozóan 3  alakú függvénnyel igen jól közelíthető.  

Leonhardt és Walther [20] gerendakísérletének paramétereit felhasználva, a számításokat 

Ec= Ecm= 22 (fcm/10)0,3 és Es= 200 GPa helyettesítéssel, a közelítést a ρl= 0,1…3,0% 

tartományon végeztem el. A kísérleti elrendezés fcm= 30 MPa értéke mellett a vRc,MOHR 

függvényt és annak közelítését a 33. ábra mutatja.  

A legkisebb négyzetek elvének felhasználásával a közelítő függvény  

 ( ) 31441 cklMOHR,Rc f,v ρ≅ , (88) 

amiből a nyírási ellenállás  

 ( ) dbf,dbvV cklMOHR,RcRc
31441 ρ≅= . (89) 
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A konstans értékéből 1001/3-at kiemelve és bevezetve az Eurocode 2 szerinti mérethatás 

tényezőt, amely kísérleti elrendezésre vonatkozóan k= 1,86 érték adódott, a 

 ( ) dbfk,V cklRc
31100170 ρ=  (90) 

összefüggést nyerhetjük.  

A kapott összefüggést összehasonlítva az Eurocode 2 nyírási vasalást nem tartalmazó, 

négyszög keresztmetszetű gerendák nyírási ellenállására adott összefüggésével, azt láthatjuk, 

hogy a két képlet gyakorlatilag megegyezik. Az Eurocode 2 összefüggésében a konstans 

javasolt értéke 0,18, a (90) képletben pedig annak számított értéke 0,17.  

 

33. ábra: vRc,MOHR és annak a ρl= 0,1…3,0% tartományban vett közelítő függvénye  

A további vizsgálatok a konstans értékének betonszilárdság függvényében történő változását 

mutatták, amely k= 1,86 esetén az fck= 12…50 MPa tartományban, a 0,132…0,240 értéket 

veszi fel.  

A fenti összefüggés alsó korlátként, b= bw helyettesítéssel, fejlemezes tartók esetén is 

használható. Fejlemezes tartóknál a nyomott öv szélességének szerepét egy ún. hatékony 

övszélességnek kell átvennie, ami a nyírótörés során a gerinccel együtt átszakadó övlemez 

szélessége alapján kerülhet meghatározásra. A hatékony övszélesség azonban a nyírt gerinc 

bw szélességénél mindig nagyobb.  

A levezetett (90) és az Eurocode 2 szabvány összefüggésének jó egyezése nemcsak a kezdeti 

feltevés helyességét igazolja, amely szerint a vasbeton keresztmetszet nyírási ellenállását a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása jól jellemzi és a nyírótörés bekövetkeztekor 

számottevő szemcsesúrlódás nem keletkezik, hanem vasbeton szilárdságtani magyarázatot is 

ad a szabvány nyírási ellenállásának empirikus összefüggésére.  
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A modell adta vasbeton szilárdságtani háttér ismeretében valójában az Eurocode 2 szerinti 

nyírási ellenállás értéke is azt mutatja, hogy a gerenda hajlított-nyírt szakaszán hirtelen, 

ridegen bekövetkező nyírótörés kialakulásakor a beton nyomott szélsőszálában még nincs 

határösszenyomódás, a hajlított keresztmetszet még rugalmas-berepedt állapotban van. Ezzel 

azonban megkérdőjeleződik a szabvány szerinti összefüggés alkalmazhatósága képlékeny 

erőtani vizsgálaton alapuló módszerek esetén, ahol jellemzően alacsony vasaltságú 

keresztmetszeteknél, a képlékeny csuklók környezetében a nyírási ellenállás értéke a 

szabvány adta értéknél kisebb lehet. Ezért a keresztmetszet nyírási ellenállását a képlékeny 

csuklók környezetében a (84) összefüggés alapján is ellenőrizni kell. 

Az Eurocode 2 szabvány a méretezett nyírási vasalást nem tartalmazó szerkezeti elemek 

esetén egy másik összefüggést is megad, és a nyírási teherbírás tervezési értéke nem lehet 

kisebb, mint a 

 dbfk,dbvV wckwminc,Rd
21230350==  (91) 

mennyiség. Ebből a fajlagos nyírási ellenállás jellemző értékének minimuma 

 212305250 ckmincmin,Rc fk,vv =γ= . (92) 

A kifejezés, tekintettel arra, hogy a vashányadot nem tartalmazza, nagy valószínűséggel vagy 

a repedésmentes keresztmetszethez, vagy pedig a minimális vasaltsághoz tartozik. A 

következőkben ezen feltételezés helyességét fogom vizsgálni. 

A repedésmentes keresztmetszet nyírási teherbírásának alsó korlátját, a nyírófeszültségek 

másodfokú parabola eloszlása mellett, az acélbetéteket elhanyagolva, a 

 hbV ,ccr,Rc 032 τ=  (93) 

kifejezéssel adhatjuk meg. Az összefüggésben a cr index a repedésmenetes keresztmetszetre 

utal, a további jelöléséket a 34. ábra mutatja. A τc,0 értékét a (81.a) összefüggés alapján σ= 0 

helyettesítéssel számíthatjuk, az valójában a beton tiszta nyíráshoz tartozó szilárdsága, vagy 

csavarószilárdsága. Az összefüggésbe h≅ 1,25d értéket, valamint az fck,min= 10 MPa mellett 

számítható τc,0min≅ 0,4 fck
1/2 mennyiséget helyettesítve a 

 dbf,V ckcr,Rc 330=  (94) 

kifejezést kapjuk. A képletbe az Eurocode 2 szerinti mérethatás tényezőt k= kmax= 2,0 értékkel 

helyettesítve, a fajlagos nyírási ellenállás repedésmentes állapothoz tartozó legkisebb értéke 

 21231170 ckcr,Rc fk,v = . (95) 

Az így meghatározott érték azonban több mint kétszerese a (92) szerint számítható értéknek, 

így belátható, hogy vRc,min nem a repedésmentes keresztmetszethez tartozik. Itt kell 
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megjegyeznem, hogy a (94) összefüggés az ACI 318-95 szabványban közvetlenül is 

megjelenik, és a nyírt keresztmetszet ellenőrzése során ezt az értéket is figyelembe kell venni.  

A továbbiakban azt a feltevést vizsgálom, amely szerint vRc,min kifejezés a minimális húzott 

vashányad mellett kialakuló nyírótörés esetéhez tartozik.  

 

34. ábra: Feszültségek eloszlása a repedésmentes és 
a berepedt vasbeton keresztmetszetben 

Amint az ismeretes, a minimális húzott vashányad ρmin értéke abból a feltételből számítható, 

hogy a vasalt keresztmetszet nyomatékbírása a repedésmentes keresztmetszeténél nem kisebb. 

Így az Eurocode 2 szerinti ρmin= 0,26 fctm/fyk összefüggés – a 34. ábra b) és d) jelöléseit 

felhasználva, MI= MR≅ MII feltételből, σs= fyk esetén, h≅ 1,25d és z≅ d belső erők karja 

mellett – könnyen le is vezethető.  

A kísérletek azonban rendre azt mutatják, hogy az I. feszültségállapot feltételezésével 

számított MI nyomaték a tényleges repesztőnyomaték Mcr értékénél kisebb, esetenként 

lényegesen kisebb. Ennek az a magyarázata, hogy a repedésmentes keresztmetszetben a 

tényleges feszültségeloszlás valójában nemlineáris, az a 34. ábra b) részletén szaggatott 

vonallal jelöltnek megfelelő. A két nyomaték Mcr/MI aránya Leonhardt és Walther [20] 

kísérleteiben 1,5…2,7, átlagosan 2,1, Deitz [30] kísérletében pedig valamennyi esetben 1,8 

volt. Ez azonban azt is jelenti, hogy a berepedt állapothoz tartozó nyírótörés csak M ≥ Mcr 

esetén képzelhető el, így a számításokat a repesztőnyomatékhoz tartozó fiktív vashányad ρfiktív 

értékére kell elvégeznünk. 

A további számításokat, a korábbiakkal egyezően, Leonhardt és Walther gerendakísérletének 

paramétereit felhasználva végzem el. A kísérletekben az Mcr/MI legkisebb aránya 1,5 volt, 

amelyhez Mcr= MR≅ MII alapján ρfiktív= 1,8ρmin tartozik, amelyből xII/d= 0,16 számítható. Az 

alacsony húzott vashányad miatt – hasonlóan Collins és Kuchma nagyszilárdságú betonból 

készített gerendakísérletének sorozatához – τc,MOHR itt is csak redukált mennyiségként vehető 

figyelembe, amely redukció mértékét – (81.a) összefüggés alapján – 0,904-nek számítottam. 

Az értékeket (87) összefüggésbe visszahelyettesítve  
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 db,V MOHR,cmin,Rc τ=ρ 09640  (96) 

adódik. Az indexben megjelenő ρ min a repesztőnyomatékhoz tartozó minimális 

vasmennyiségre utal. A kísérleti elrendezés paramétereihez k3/2= 2,54 és fck
1/2= 0,896 τc,MOHR 

tartozik, így végeredményképpen a fajlagos nyírási ellenállás minimuma  

 212303400 ckmin,Rc fk,v =ρ  (97) 

összefüggéssel számítható. Ezen kifejezést az Eurocode 2 szerinti (92) képlettel 

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy vRc,min értékének a minimális húzott vashányad mellett 

kialakuló nyírótöréshez kell tartoznia. A konstansokat összevetve azonban az is egyértelmű, 

hogy a (92) alapján számítható nyírási teherbírás értéke mintegy másfélszer nagyobb, mint 

amit a (97) képlet ad.  

A (92) és a (97) összefüggések adta eredmények helyességét valójában közvetlenül is 

ellenőrizhetjük, hiszen Deitz [30] gerendakísérletei, ρl,eff= 0,147% mellett, pontosan a 

vasaltság ezen tartományára vonatkoztak. A kísérlet k= 2,0 és fck= 28,4 MPa paramétereit 

elsőként a (92) összefüggésbe helyettesítve vRc,min= 0,791 MPa számítható, amiből 

VRc= 38,01 kN, ezt követően pedig a (97) összefüggésbe helyettesítve vRc,ρ min= 0,512 MPa 

adódik, ami alapján VRc= 24,62 kN.  

A kísérletsorozatban a törési eredmények átlaga pedig Vu= 26,81 kN volt. Így a számított 

értékek azt mutatják, hogy az Eurocode 2 szabvány (92) szerinti kifejezése a fajlagos nyírási 

ellenállás jellemző értékét túlbecsüli, ezért a (91) képletben megjelenő 0,035 helyett a 

konstans biztonsággal csak 0,0233 értéken vehető fel. Tekintve azonban, hogy az eltérés 

éppen másfélszeres, a konstans helyes értéke, a (9) összefüggésben megjelenő CRd,c= 0,18/γc 

mintájára, 0,035/γc alakban is felírható.  

Az Eurocode 2 szabvány német nemzeti mellékletének előírása részben megerősíti a javasolt 

0,035/γc értéket, abban ugyanis vmin= κ1/γc k
3/2 fck

1/2 összefüggés szerepel és d≤ 600 mm esetén 

κ1= 0,0525, d> 600 mm mellett pedig κ1= 0,0375 helyettesítéssel alkalmazandó [14].  

A fentiek alapján – figyelembe véve Deitz gerendakísérleteinek eredményeit – a fajlagos 

nyírási ellenállás legkisebb értékére vonatkozó összefüggés vmin= κ1/γc k
3/2 fck

1/2 alakban, 

κ1= 0,035 helyettesítéssel történő felírása javasolható.  



58 
 
 

A fentiek alapján, a hajlított vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállásra 

vonatkozóan, kimondható az értekezés 1. és 2. tézise: 

1. tézis: Megmutattam, hogy a berepedt vasbeton keresztmetszet nyomott övében a 

nyírófeszültségek eloszlását két komponens összege adja. Egyik a repedéscsúcs 

szingularitásának eleme, a másik a normálfeszültségek keresztmetszeten belüli eloszlásától 

független, parabolikus eloszlás.  

 1/a  Megmutattam, hogy elszigetelt repedések esetében a nyírófeszültségek 

eloszlásában a repedéscsúcs szingularitása dominál, vasbeton szerkezetekre 

jellemző összefüggő repedésrendszer kialakulása esetén azonban a 

nyírófeszültségek parabola eloszlása válik meghatározóvá. 

 1/b Igazoltam, hogy a berepedt vasbeton keresztmetszet képlékenyedő nyomott övében 

a képlékeny alakváltozások hatására módosult normálfeszültség eloszlásból a 

nyírófeszültségek eloszlásának változása nem következik. 

2. tézis:  Megmutattam, hogy a hajlításra berepedt keresztmetszet nyomott-nyírt 

betonzónájának (továbbiakban a nyomott-nyírt betonzóna) nyírási teherbírásaként számított 

érték a nyírásra vasalatlan négyszög keresztmetszetű vasbeton gerenda nyírási 

teherbírásának olyan értékét adja meg, amely a számítások során mindig felvehető 

biztonságos alsó korlát. A nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának számításához a 

nyomott zóna magassága a hajlításra berepedt keresztmetszet nyomott övének magasságával 

kell egyezzen, a nyomott zónában a beton nyírószilárdságát pedig a Mohr-Coulomb törési 

feltételből kell számítani. Bizonyítottam, hogy nyírásra vasalatlan négyszög keresztmetszetű 

vasbeton gerendák esetében, az Eurocode 2 szerinti szemi-empirikus összefüggésekben csak a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása jelenik meg.  

 2/a  Megmutattam, hogy a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása a 

keresztmetszet fajlagos szögelfordulásnak függvényében áll elő. Továbbá, hogy a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása, a nyírási teherbírás függvényként 

előálló értékei helyett, egyszerű közelítő összefüggések segítségével is számítható. 

Ez utóbbi esetben azonban a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása a 

rugalmas berepedt, valamint a nyomatéki törés állapotokra vonatkozóan két, 

eltérő közelítő összefüggés alkalmazásával áll elő. A nyírási teherbírás értékét 

adó valamennyi kifejezésnek, legyen az függvény vagy közelítő összefüggés, ún. 

mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell, amely tényezőnek a nyomott-nyírt 
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betonzóna keresztmetszeti mérete és a beton nyírószilárdsága közötti kapcsolatot 

kell leírnia.  

 2/b  Igazoltam, hogy az Eurocode 2 szabványnak a nyírásra vasalatlan négyszög 

keresztmetszetű vasbeton gerendák nyírási teherbírására 

VRd,c= CRd,c k (100ρl fck)
1/3

 b d kifejezéssel megadott értéke nem más, mint a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának rugalmas-berepedt állapotban 

számított értéke. Továbbá, hogy a nyírási teherbírás VRd,c= vmin b d kifejezéssel 

számított értéke pedig a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának a 

minimális húzott vashányad mellett, rugalmas-berepedt állapotban számított 

értéke. Így bizonyítottam, hogy a szabvány szemi-empirikus összefüggéseiben sem 

a repedésmentes, sem pedig a nyomatéki törés állapotában lévő keresztmetszet 

nyírási teherbírása nem jelenik meg.  

 2/c  Bizonyítottam, hogy a nyírási teherbírásnak az Eurocode 2 szabványban megadott 

VRd,c= vmin b d összefüggés alapján számított értéke a nyírási teherbírás értékét 

túlbecsüli, ezért a vmin összefüggést, vmin= 0,035 k3/2 fck
1/2 helyett, 

vmin= κ1/γc k
3/2 fck

1/2 alakban, κ1= 0,035 helyettesítéssel kell felírni.  

Az 1. és 2. tézishez tartozó kutatási eredmények a [26] és [31] publikációkban jelentek meg. 
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8. Az átszúródási kerület  

8.1. Az átszúródási kerület a szabályzatokban  

Az átszúródási ellenállás szabványos összefüggésében megjelenő másik empirikus mennyiség 

az átszúródási kerület, amelyet a szabályzatok a d hasznos magasság függvényében a terhelt 

felület szélétől mérve adják meg, így jelölve ki az ellenállás számításához a jellemző 

keresztmetszetet. A szabályzatokban az átszúródási kerület helyét az oszlop szélétől mért 

0,5d…2,0d tartományban kell keresnünk [14]. Ezt mutatja a 35. ábra, amelyen rövidítésekkel 

a aModel Code 90, EN 1992-1-1:2004; bDIN 1045-1:2008, BS 8110-1:1997, cNS 3473:2004; 
dSIA 262:2003, ACI 318-99:1999, MSZ 15022-1:2001, Model Code 2010 előírások 

szerepelnek.    

 

35. ábra: Az átszúródási kerület helye a különböző szabványokban 

Az átszúródási kerület helye valójában közvetlenül egyetlen törési mechanizmushoz sem 

kapcsolódik, így az átszúródás során kialakuló törési kúp hajlásszögét sem adja vissza, hanem 

inkább egyszerűsíti a törési modellek bonyolultabb összefüggéseit, és függetleníti a számítást 

az oszlop méretétől. Amint azt már korábban megjegyeztem, sem az átszúródási kerület 

helyének, sem pedig az ott számítható fajlagos erőknek nincs valódi fizikai jelentésük.  

Tekintettel azonban arra, hogy a vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása mind 

gerendák, mind pedig lemezek esetén azonos mennyiséget takar, az átszúródási kerület 

meghatározásával az átszúródási ellenállás értékébe olyan hatások is benne foglaltatnak, 

amelyek egyszerű lemezelméleti megfontolások alapján nem értelmezhetők. Ha azonban a 

vasbeton keresztmetszet nyírási ellenállását a nyomott öv nyírási ellenállása hordozza, az 

átszúródási kerület az átszúródási ellenállás összefüggéséből kiragadhatóvá válik, az külön is 

vizsgálható.  

MC90, EC2a 

DIN, BSb 

NSc 

SIA, ACI, MSZ, MC2010d 
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d 2d 
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8.2. Az elnyíródó keresztmetszet és az átszúródási kerület 

Az átszúródási kerület vizsgálatához elsőként használjuk fel az átszúródás és a nyírótörés 

közötti analógiát, és vizsgáljuk meg, hogy a továbbiakban hogyan hasznosíthatók a gerendák 

nyírótörésénél szerzett tapasztatok.  

A 36. ábra eltérő húzott vashányad mellett tipikus átszúródási törésképeket mutat Guandalini 

átszúródási vasalás nélküli lemezkísérleteiből [32]. A kísérletsorozatban a törés minden 

esetben az oszlopfej átszúródásával jött létre, a kialakuló töréskép közelítően körszimmetrikus 

volt. 

 

36. ábra: Törésképek Guandalini átszúródási vasalás nélküli lemezkísérleteiből 

A törésképek azt mutatják, hogy az átszúródó kúp θ hajlása a vashányad függvényében 

változik, nagyobb vasaltság mellet jellemzően laposabb hajlásszög mérhető. A 

kísérletsorozatban a töréskúp alkotójának hajlása ctgθ= 1,0…2,0 közötti értékeket vett fel.  

Az átszúródási törésképeket a gerendák nyírótörésének 27. ábra szerinti törésképeivel 

összehasonlítva, a gerendák nyírótörése és a lemezek átszúródása közötti analógia 

nyilvánvalóvá válik. Jól látható, hogy mindkét törés esetében a nyomott betonzónát harántoló 

csúszólap alakul ki, amelynek vége koncentrált erőkkel terhelt gerendák esetén a koncentrált 

erő bevezetésénél, átszúródásnál pedig az oszlop és a lemez csatlakozásánál található. A 

továbbiakban ezt a metszetet – vagyis ahol a csúszólap kilép a keresztmetszetből – elnyíródó 

keresztmetszetnek fogom nevezni. 

A kétféle törés közötti alapvető különbséget nem elsősorban a törésképekben, hanem az 

átszúródó lemez körszimmetrikus erőjátékában kell keresnünk. A körszimmetrikus erőjáték 

következtében ugyanis az oszlopfej környezetében két-, ill. háromtengelyű nyomás alakul ki, 

és ugyancsak a körszimmetriának köszönhetően a kialakuló csúszólapon a nyíróerők igen 

gyorsan változnak. A továbbiakban e két eltérés hatását fogom részletesebben vizsgálni.  

Az oszlopfej feszültségállapotának vizsgálatához elsőként tekintsük a 37. ábra a) részletét, 

amely Franz és Ritter rugalmas vizsgálatának eredményét mutatja [33]. Az ábrán a húzó 

PG-5 ρl= 0,33% 

PG-4 ρl= 0,25% 

ρl= 1,50% PG-1 θ 
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főfeszültségi trajektóriákat szaggatott, a nyomókat folytonos vonalak jelölik, a 

húzófeszültségek eredője H, a nyomófeszültségeké N. A töréskúp számított helyzetét vastag 

vonal, a triaxiálisan nyomott zónát sötétített mező ábrázolja, annak hossza y≅ 0,34h. Hasonló 

triaxiálisan nyomott zónát határozott meg Georgopoulos is, akinek a modelljét a 6. ábra 

mutatta. 

 

37. ábra: Főfeszültségi trajektóriák és háromtengelyű nyomással terhelt zóna 
az oszlopfej környezetében 

A 6. ábra szerinti és a 37. ábra a) részletén ábrázolt triaxiálisan nyomott zóna megléte 

azonban csak részben igazolható, hiszen egy ilyen zónát a csúszólap irányváltoztatása 

egyértelműen megmutatna, tekintettel arra, hogy ebben a részben a háromtengelyű nyomás 

következtében a beton szilárdsága jelentősen megnő, erre azonban a szakirodalomban nincs 

példa. Az is nyilvánvaló továbbá, hogy a jelölt térrészben a háromtengelyű nyomás feltételei 

maradéktalanul nem is teljesülhetnek, hiszen a lemez alsó síkja feszültségmentes. Ezért 

helyesebb a 37. ábra b) részlete szerinti háromtengelyű nyomással terhelt zónát felvennünk, 

ahol a zónahatárt a kialakuló csúszólap mutatja. Az ábrán σ1 a legnagyobb nyomófeszültséget 

jelöli. Mindezek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az átszúródás vizsgálata során nem a 

térbeli, hanem a kéttengelyű feszültségállapotban lévő betont kell számításba vennünk. 

A beton nyomószilárdságának kéttengelyű feszültségállapotban végzett első vizsgálatai a 

betonszilárdság jelentős, akár 3,5-szeres, emelkedését jelezték. Az ezt követő vizsgálatok 

azonban – mint Kupfer, Hildorf és Rusch [34], vagy Hussein [35] kísérletei – ezt nem 

igazolták, a betonszilárdság legnagyobb növekedését mintegy 30%-osnak mutatták.  

A 38. ábra Hussein kéttengelyű feszültségállapotban végzett kísérletének eredményeit 

mutatja, azon a legnagyobb húzófeszültséget σ1= 0 jelöli. Az ábráról az olvasható le, hogy a 

betonszilárdságtól közel függetlenül σ2/σ3= 0,5 mellett 1,31 fc, σ2/σ3 = 1,00 esetén 1,16 fc 

nyomószilárdság vehető figyelembe.  
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Amennyiben feltételezzük, hogy a beton nyírószilárdsága a szabvány (9) összefüggésében 

megjelenő fck
1/3 értékével arányos, a nyomószilárdság ezen növekedésének nyírószilárdságra 

gyakorolt hatása, az fck= 12…50 MPa tartományban, 1,06…1,12 értéknek számítható.  

 

38. ábra: A beton nyomószilárdságának változása kéttengelyű feszültségállapotban  

A kéttengelyű feszültségállapotban végzett kísérletek eredményei azonban csak fenntartással 

fogadhatók el, mivel a vizsgálatokban a próbatestek feszültségállapota homogén. Ez pedig a 

nyomott zónában nyilvánvalóan nem teljesül, itt ugyanis sem a normálfeszültségek eloszlása 

nem konstans, sem pedig a nyírófeszültségek nem zérusértékűek.  

A következő lépésben vizsgáljuk a körszimmetrikus elrendezést a nyíróerők viszonylatában. 

Gerendák nyírótörésének elemzése során azt láthattuk, hogy a nyírási teherbírás értéke a 

nyírótörés során kialakuló, a nyomott zónát harántoló csúszólaphoz tartozik. Amíg azonban 

koncentrált erőkkel terhelt gerendáknál a csúszólapon a nyíróerők eloszlása konstans, addig 

átszúródás esetén az igen gyorsan változik. A 11. ábra körszimmetrikus elrendezésében a 

nyíróerő a rugalmas lemezelmélet összefüggései alapján Vr= P/u összefüggéssel számítható, 

ahol P az oszloperőt, u pedig a vizsgált keresztmetszethez tartozó kerületet jelöli, ezért a 

nyíróerőt az oszlop melletti keresztmetszetben u= 2πc, a 37. ábra b) részletén ábrázolt y1 

távolságban pedig u= 2π (c+y1) helyettesítéssel kaphatjuk. Mivel a csúszólaphoz a csúszólap 

feletti nyíróerőábra területet, vagy közelítően a c+y1/2 távolságban számítható nyíróerőt 

rendelhetjük, látható, hogy a számítás y1= ctgθ xII folytán nem független a kialakuló csúszólap 

θ hajlásszögétől.  

A θ értékétől való függést elkerülendő, a továbbiakban a nyomott betonzóna nyírási 

ellenállásához a csúszólaphoz tartozó legnagyobb nyíróerőt fogom rendelni, azaz a csúszólap 

végpontjához tartozó nyíróerővel számolok. Ez azonban erősen a biztonság javára közelít, 
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amelynek nagyságát az r= c és az r= c+y1/2 helyen számított nyíróerő hányadosaként 

becsülhetjük. Így például c≅ d esetén xII≅ 0,3d és ctgθ≅ 1,5 mellett igen jelentős, közel 30%-

os eltérés adódik.  

További egyszerűsítésként a fejkörnyék kéttengelyű feszültségállapotát is figyelmen kívül 

hagyom, így az átszúródási kerület vizsgálata során a fajlagos nyírási ellenállás értékét 

összességében mintegy 40%-os biztonság javára tett közelítéssel veszem figyelembe. Ezek az 

egyszerűsítések azonban jelentős könnyebbséget jelentenek a számításokban, sőt a kapott 

eredmények egyszerűen átszámíthatók a szabványban megjelenő alakba, és a terhelt felület 

szélétől mért távolságként adhatók meg. 

Az előző fejezetben a gerendák vizsgálata során sikerült igazolni, hogy a hajlított vasbeton 

keresztmetszet nyírási ellenállását a nyomott betonzóna nyírási ellenállása biztosítja, és az 

Eurocode 2 szerinti fajlagos nyírási ellenállás értéke is ennek felel meg, ebből származtatható.  

A következő lépésben rendeljük a nyírási ellenállás ezen értékét a csúszólap helyett az 

elnyíródó keresztmetszethez. Ezt koncentrált erőkkel terhelt gerendák esetén minden további 

nélkül megtehetjük, átszúródó lemezeknél azonban csak a fenti közelítések mellett. Így az 

átszúródás vizsgálata során az elnyíródó keresztmetszetben az u0= 2πc kerületet kell 

számításba vennünk, amelyet a fajlagos nyírási ellenállás vRc értéke jellemez.  

A további vizsgálatokhoz felhasználtam [7] átszúródási vasalás nélküli lemez kísérleteit, és a 

törőerőből – az Eurocode 2 adta vRc értékének felhasználásával – visszaszámítottam a töréshez 

tartozó jellemző kerületet, mint átszúródási kerületet. Ezzel tulajdonképpen az átszúródási 

kerületnek az elnyíródó kerülettől mért eltolódását határoztam meg.  

 
39. ábra: Az átszúródási kerület helyének relatív gyakorisága  

A 39. ábra az átszúródási kerület helyének relatív gyakoriságát a d hasznos magasság 

függvényében mutatja. Az ábrán jól látható, hogy az átszúródási ellenállás számított jellemző 

kerülete nem az elnyíródó keresztmetszethez tartozó kerület, hanem az oszloptól mért 1,5d 

távolságnál messzebb helyezkedik el, várható értéke 2,5d. Itt meg kell jegyezzem, hogy abban 
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az esetben, ha a rugalmas lemezelmélet adta összefüggések a fejkörnyék erőjátékát pontosan 

írnák le, akkor csupán a fenti eltérésből adódó, közelítőleg a 37. ábra b) részlete szerinti y/2 

távolságnak megfelelő, 0,5d körüli értéket kellett volna visszakapnunk.  

A számított adatok statisztikai elemzése azt az eredményt hozta, hogy az átszúródási kerület 

1,5d értéke 2,5%-os, 1,7d értéke 5%-os, 2d értéke pedig 10%-os alulmaradási valószínűségi 

szinthez tartozik. Ez utóbbi mennyiség azonban azt mutatja, hogy az Eurocode 2 szabványnak 

az átszúródási ellenállásra adott összefüggése a biztonság kárára közelít. Hasonló 

következtetésre jutott Kozma, Koris és Bódi is [36], akik numerikus analízis eredményeire 

támaszkodva megállapították, hogy az átszúródási vasalás nélküli vasbeton lemezek 

teherbírását adó (9) összefüggés γc=1,5 parciális tényezővel nem éri el a szükséges 

megbízhatósági szintet. 

Az elnyíródó keresztmetszethez tartozó kerület és a jellemző, vagy átszúródási kerület közötti 

nagymértékű eltérés alapján arra következtethetünk, hogy a terhek egy része nyírást nem 

okozva kerül az oszlopfejre, azaz az átszúródási teherbírásban a membrán erők jelentős 

szerepet képviselnek [37]. Ezért az oszlopfej környezetében kialakuló erőjáték – a rugalmas 

lemezelmélet adta eredmények helyett – a lapos héjak hajlításelmélete alapján meghatározott 

eredményekkel pontosabban vizsgálható. 

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a hajlított keresztmetszet berepedése következtében a 

probléma visszavezethető egy olyan lapos héj erőjátékára, ahol a keresett héjalak a lemez két 

határoló síkja közé esik. A héjalakhoz tartozó feszültségfüggvény pedig – a kísérleti 

eredményekkel összhangban – az oszlop környezetében jellemzően nyomófeszültséget ad.  

A fenti feltételezés következtében a membrán teherviselés nagysága számíthatóvá válik, 

amelyből az átszúródás jellemző keresztmetszete is meghatározható.  

8.3. A hajlított lapos héj vizsgálata 

Az oszlopfej környékének vizsgálata érdekében tekintsük a 40. ábra szerinti fiktív hajlított 

lapos héjat. A héj alakfüggvénye természetesen ismeretlen, de lapossága miatt 

feltételezhetjük, hogy az csonkakúppal vagy forgásparaboloiddal jól közelíthető. A 

vizsgálathoz azonban célszerű forgásparaboloidot választanunk, hiszen – mint ahogy azt a 

későbbiek során látni fogjuk – a differenciálegyenlet-rendszer egyszerűsödése hatalmas 

könnyebbséget jelent a megoldás kifejtésében. Az így kapott közelítő megoldás, valamint a 

pontos megoldás eredményei közötti eltérés – a tényleges alaknak a forgásparaboloidtól való 

kicsiny eltérése miatt – gyakorlatilag elhanyagolható nagyságú marad.  
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Legyen tehát a héj egyenlete r, ϑ, z hengerkoordináta-rendszerben 

 2

2
rz

α= , ahol 
2

2

a

f=α , (98) 

amelyben a peremhez tartozó polársugár a és az ívmagasság f. A forgásparaboloid alakú fiktív 

héj terhe és megtámasztása is körszimmetrikus, anyaga homogén, izotróp, lineárisan 

rugalmas, rugalmassági modulusa E, harántkontrakciós tényezője ν, vastagsága t. 

 

40. ábra: Az oszlopfej környékén kialakuló hajlított lapos héj 

A lapos forgáshéj vizsgálatát a következőkben képzőfüggvény segítségével fogom elvégezni, 

amely eljárás alkalmazását részletesen [38] mutatja be.  

A lapos héj differenciálegyenlet-rendszerét F-re és w-re vonatkozóan az alábbi egyenletek 

adják [39]  

 

( )
( ) 0

1 =+∆∆

=∆∆+−

w,zPF
Et

pwKF,zP

 (99) 

ahol w a normális irányú elmozdulás, F a metszeterőket leíró feszültségfüggvény, p a külső 

teher,  

 ( )2

3

112 ν−
= Et

K  (100) 

a héj hajlítási merevsége, P(z,*) a Kármán-féle bilineáris héjoperátor és ∆ a Laplace operátor. 

Ezen operátorok hengerkoordináta-rendszerben az alábbi alakot veszik fel:  
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A lapos héj differenciálegyenlet-rendszerének első egyenlete a héj felületére merőleges terhek 

viselését egy membrán és egy lemez együttes teherviseléseként pmembrán + plemez= p alakban 

v f 

r  z 

P 

a  
c  

t 
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adja meg, a második egyenlet a lemez-szerű és a membrán-szerű alakváltozások 

összeférhetőségét fejezi ki. 

Forgásparaboloid alakú héj esetében a P(z,*) operátorban a z parciális deriváltjai  

 α=
∂
∂

2

2

r

z
, α=

∂
∂
r

z

r

1
 és 0=

ϑ∂
∂z

. (103) 

Az alakfüggvény speciális parciális deriváltjainak köszönhetően a bilineáris héjoperátor 

Laplace operátorrá egyszerűsödik, így P(z,F)= α∆F és P(z,w)= α∆w helyettesítést követően a 

differenciálegyenlet-rendszer az alábbi egyszerűbb alakot veszi fel: 

 
0

1 =∆∆+∆α

=∆α−∆∆

F
Et

w

pFwK

 (104) 

A differenciálegyenlet-rendszer fenti egyszerűsödése ad magyarázatot a forgásparaboloid 

alakú héj alkalmazására, hiszen forgásparaboloidtól eltérő alakfüggvény esetén ez a kedvező 

struktúra nem jöhet létre. 

A homogén differenciálegyenlet az y1= w és y2= F ismeretlenekkel  

 0y =Θ=







Θ

F

w
 (105) 

vektoros alakban is felírható, ahol Θ az operátor mátrix, amely  
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1 . (106) 

A Θ operátor mátrix determinánsa és kofaktor mátrixa az alábbi: 

 ( ) ∆∆α+∆∆∆∆=Θ 2

Et

K
det , (107) 
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A H képzőfüggvény felhasználásával a karakterisztikus egyenlet pedig 

 { } { } 02 =∆∆α+∆∆∆∆ HH
Et

K
. (109) 

A determináns rendezés után 

 ( ) 
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K
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 (110) 

alakot veszi fel. Bevezetve a karakterisztikus hosszúság 



68 
 
 

 4
2Et

K
L

α
=  (111) 

mennyiségét 
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adódik. A (112) egyenlet azt mutatja, hogy a nyolcadrendű karakterisztikus 

differenciálegyenlet visszavezethető egy negyedrendű és két másodrendű 

differenciálegyenletté: 
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 (113) 

ezért az általános megoldást egy közönséges negyedrendű és két másodrendű, Bessel-típusú 

differenciálegyenlet megoldása alapján vehetjük fel. Így az általános megoldás 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )rlnrcrlncrccrA

xkercxkeicxbeicxbercrAH
2

43
2

21

8765

+++=

++++=
 (114) 

ahol ber(x), bei(x), ker(x) és kei(x) a nulladrendű Thomson-függvények és x= r/L a 

viszonyított sugár. 

A w és az F ismeretlen függvényeket, Cof (Θ){ H}= y alapján, a kofaktor mátrix második 

sorából képezve: 

 { } ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )[ ]xkeicxkercxbercxbeicxlncc
L

Hw 8765422
144

1 −++−++α=∆α= , (115) 

 { } ( ) ( ) ( ) ( )[ ]xkercxkeicxbeicxberc
L

KHKF 87654

1 +++−=∆∆=  (116) 

adódik. Figyelembe véve, hogy a lehajlás az x= 0 (r= 0) helyen végtelen nagy nem lehet, 

1+ln(0)= –∞ és ker(0)= ∞ következtében, c4-nek és c7-nek nullának kell lennie, ezért 

 ( ) ( ) ( )[ ]xkeicxbercxbeicc
L

w 86522
4 −+−α= , (117) 

 ( ) ( ) ( )[ ]xkercxbeicxberc
L

K
F 8654

++−= .  (118) 

A hiányzó konstansokat az adott feladat peremfeltételeiből határozhatjuk meg. Ez valójában 

csupán három konstans meghatározására ad lehetőséget, mivel ha a lemez közepén nincs 

koncentrált erő, akkor ebben a pontban a nyíróerőnek is nullának kell lennie, így c8= 0. 
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Koncentrált erővel terhelt esetben pedig c2-nek kell nullának lennie, mivel az egy 

merevtestszerű eltolódást jelent, ami nyilvánvalóan nem lehetséges. A fennmaradó  

konstansok a  

 ( ) ( )r
r

arrar QrlimP,M,w π−===
→

== 200
0

 (119) 

kerületi feltételekből határozhatók meg. 

A lehajlás függvényéből az igénybevételek 
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összefüggések alapján számíthatók. A lehajlás, a nyomaték és a nyíróerő kifejezéseire 
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adódnak, amely alapján  
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konstansok számíthatók, ahol ξ= a/L.  

A lehajlás (121) kifejezés szerinti értéke, kiegészítve (124), (125) és (126) konstansokkal f→0 

esetében, r= 0 (x= 0) helyen megegyezik a közepén koncentrált erővel terhelt körlemez 

 ( ) 




 ρρ+ρ−
ν+
ν+

π
= ln

K

Pa
w 22

2

0 21
1

3

16
 (127) 

rugalmas lemezelmélet szerinti lehajlásával [40]. Az összefüggésben ρ= r/a viszonyított 

koordinátát jelöl. 
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8.4. A hajlított lapos héj membrán teherviselése 

A hajlított lapos héj (99) differenciálegyenlet-rendszerének első sora alapján, a lehajlás (121) 

és (127) kifejezéseinek felhasználásával, a membránerők által hordott terhek részaránya, a 

membrán teherviselés nagysága a  

 ( ) 001 =−==µ rmembrán w/wp/p  (128) 

összefüggéssel számítható. A kifejezésbe behelyettesítve az állapítható meg, hogy a membrán 

teherviselés nagysága csupán a relatív ívmagasság f/t értékétől függ, az f/t= 1,00 esetben a 

0,62 értéket veszi fel. A 41. ábra a lemez és a membrán teherviselés változását mutatja a 

relatív ívmagasság függvényében.  

 

41. ábra: A lemez és a membrán teherviselés változása  

Nem véletlen, hogy a membrán teherviselés kifejezésében az f/t hányados jelenik meg, 

ugyanis a fenti összefüggések azt mutatják, hogy a körlemez lehajlása az a2/K, a hajlított 

lapos héj lehajlása pedig az L2/K hányadossal arányos. Ez utóbbi (124), (125) és (126) 

konstansok (121) összefüggésbe történő visszahelyettesítése után válik láthatóvá. Ezért a 

membrán teherviselés kifejezésében, a w/w0 folytán, az L2/a2 tűnik fel. A karakterisztikus 

hossz (111) és a z alakfüggvény α paraméterének (98) kifejezéséből, a szükséges 

egyszerűsítések elvégzését követően, végeredményképpen a t/f hányadost, mint jellemző 

arányt kapjuk. A t/f kifejezésben tulajdonképpen t a hajlítási és a nyúlási merevség arányát, f 

pedig a görbületi viszonyt adja vissza.  

A membrán teherviselés nagysága a Thomson-féle függvények miatt nehezen számítható, az 

közelítően a  
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összefüggéssel vehető figyelembe. 

A változó f ívmagasság függvényében létrejövő membrán teherviselést egy rugalmasan 

ágyazott körlemezzel szemléltethetjük, ahol az ágyazást a görbült középfelület geometriai 

merevsége biztosítja. A hajlított lapos héjat, és annak rugalmasan ágyazott körlemez 

analógiáját a 42. ábra mutatja.  

 

42. ábra: Hajlított lapos héj és annak rugalmasan ágyazott körlemez analógiája 

A rugalmasan ágyazott körlemezzel vett analógia (108) kofaktor mátrix ∆ operátorral történő 

formális egyszerűsítése révén is látható. Az egyszerűsítést elvégezve, a H képzőfüggvény 

alkalmazásával, és bevezetve a C= α2Et mint Winkler-féle ágyazási tényezőt, a 

karakterisztikus egyenlet  

 { } { } 0=+∆∆ HCHK  (130) 

negyedrendű differenciálegyenletnek adódik. A kapott egyenlet, így az ezzel megfogalmazott 

probléma, jól láthatóan analóg egy rugalmasan ágyazott lemez 

 pCwwK =+∆∆  (131) 

differenciálegyenlettel leírt esetével. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy maga a 

differenciálegyenlet-rendszer valójában nem egyszerűsíthető ∆ operátorral, ugyanakkor az 

eredeti feladat megoldása származtatható ebből az egyszerűsített alakból, és az így kapott 

megoldásfüggvény az eredeti differenciálegyenletet is kielégíti. 

8.5. Parciálisan terhelt forgásparaboloid vizsgálat a 

Amint azt a 40. ábra is mutatja, a hajlított lapos héj vizsgálata során hallgatólagosan azzal a 

feltételezéssel éltem, hogy az oszlopreakció koncentrált erővel közelíthető. Az alábbiakban 

azon feltételezés helyességét fogom vizsgálni, amely szerint a gyakorlatban használatos 

arányok mellett a koncentrált erővel történő közelítés elfogadható. 

A vizsgálathoz a hajlított lapos héjak és a rugalmasan ágyazott körlemezek közötti analógiát 

használom fel, és az oszlopreakciót az oszlop keresztmetszetének megfelelő területen 

egyenletesen megoszlónak tételezem fel. Ekkor körszimmetria esetén q= P/πc2. A jelöléseket 

és a vizsgálathoz felhasznált analógiát a 43. ábra mutatja. 
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A rugalmasan ágyazott körlemezekre vonatkozó általános megoldást [40] szerint az alábbi 

összefüggés adja meg 

 ( ) ( ) ( ) ( )xkercxkeicxbeicxberc
C

q
w 4321 ++++= , (132) 

amely megoldás mind struktúrájában, mind pedig a számítható konstansok tekintetében 

egyértelműen megfeleltethető a képzőfüggvény segítségével előállított (115) 

megoldásfüggvénnyel. Az összefüggésben, a korábbiakkal egyezően, ber(x), bei(x), ker(x) és 

kei(x) nulladrendű Thomson-függvények, x= r/L viszonyított sugár, a fiktív ágyazási tényező 

pedig C= α2Et. 

 

43. ábra: Parciálisan terhelt forgásparaboloid és rugalmasan ágyazott körlemez  

Az eltolódás függvénye (132) megoldásfüggvény felhasználásával, a belső inhomogén és a 

külső homogén részre vonatkozóan, az alábbiak szerint írható fel  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xkercxkeicxbeicxberc
C

q
xww belsőx 4321 ++++==β≤ , (133) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xkercxkeicxbeicxbercxww külsőx 8765 +++==ξ≤≤β , (134) 

ahol β= c/L és ξ= a/L viszonyított polárkoordináták. 

A lehajlás függvényéből az elfordulás, a nyomaték és a nyíróerő kifejezései a következők: 
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Figyelembe véve, hogy a lehajlás az r= 0 (x= 0) helyen végtelen nagy nem lehet, ker(0)= ∞ 

következtében c4-nek nullának kell lennie. Mivel a lemez közepén nincs koncentrált erő, ezen 

a helyen a nyíróerő zérussal egyenlő (Qr,belső)r= 0= 0, ez pedig csak akkor teljesülhet, ha c3= 0. 

A további hiányzó hat konstans az r= c pontbeli csatlakozási feltételekből (136) és az r= a 

helyre vonatkozó peremfeltételekből (137) határozható meg:  
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A behelyettesítést követően az ismeretlenekre A x= b lineáris egyenletrendszer adódik, 

melyben az x vektor elemei az ismeretlen c1, c2, c5, c6, c7, és c8 konstansok, az A együttható 

mátrix aij elemei 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )β−=β−=β−=β−=β=β= kera,keia,beia,bera,beia,bera 161514131211  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )β−=β−=β−=β−=β=β= ker'a,'keia,'beia,'bera,'beia,'bera 262524232221  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )β
β

ν−+β=β
β

ν−−β=β
β

ν−−β−= 'berbeia,'beibera,'berbeia
111

333231  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )β
β

ν−+β=β
β

ν−+β−=β
β

ν−+β−= 'kerkeia,'keikera,'beibera
111

363534  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )β−=β=β=β−=β−=β= 'keia,'kera,'bera,'beia,'bera,'beia 464544434241  

( ) ( ) ( ) ( )ξ=ξ=ξ=ξ=== kera,keia,beia,bera,a,a 565554535251 00  

( ) ( )ξ
α

ν−−ξ−=== 'berbeia,a,a
1

00 636261  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ξ
α

ν−−ξ−=ξ
α

ν−−ξ=ξ
α
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111

666564  

a b vektor bi elemei pedig  

C

q
b −=1  és 065432 ===== bbbbb . 

A speciális függvényekre tekintettel a megoldást Wolfram Mathematica program segítségével 

készítettem el. Az A együttható mátrix nagyságából és struktúrájából adódóan azonban az 

ismeretlen konstansok a gyakorlat számára nem fejezhetők ki, zárt képletek formájában nem 

adhatók meg. A program által szolgáltatott eredmények helyességét a 44. ábra szerinti 

esetekre vonatkozóan, így f= 0 esetben parciálisan terhelt körlemezként, f≠ 0 esetben 

koncentrált erővel c→0, valamint teljes felületén megoszló teherrel terhelt c= a esetben 

numerikusan ellenőriztem. 

 

44. ábra: A kapott eredmények ellenőrzésére szolgáló esetek 

A program adta lehetőségeket felhasználva az átszúródási ellenállásban jelentős szerepet 

vállaló membránerőket vizsgáltam, és (128) összefüggés alapján a membrán teherviselés 
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nagyságát határoztam meg. Az összefüggésben megjelenő – a rugalmas lemezelmélet 

feltevései szerint számított – w0 most az alábbi 

 ( ) ( )[ ] ( )
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ahol ρ= r/a és β0= c/a, valamint c0= [4–(1–ν) β0
2–4(1+ν) lnβ0] β0

2. 

A részletes vizsgálatok azt mutatták, hogy az oszlopreakció koncentrált erővel történő 

közelítése c/a= 0,195 arányig 2% alatti, c/a= 0,395 arányig pedig 5% alatti hibát okoz a 

membrán teherviselés számítható értékében. Ezzel igazolható, hogy a gyakorlatban 

használatos arányok mellett – ahol a c/a arány jellemzően a 0,10…0,15 tartományba esik – az 

oszlopreakció koncentrált erővel jól közelíthető [41].  

Az elkészített Wolfram Mathematica program felhasználásával előállított – a gyakorlat 

számára is jól használható – közelítő formulákat az A. Függelékben adtam meg. Ezen 

formulák c/a> 0,195 esetekre vonatkozóan is segítenek a lehajlások meghatározásában és a 

membrán teherviselés számításában. 

8.6. A relatív ívmagasság meghatározása  

A korábbiakban azt láthattuk, hogy az oszlopfej környezetének erőjátéka a hajlított 

keresztmetszet berepedése következtében kialakuló olyan lapos héjjal szemléltethető, amely a 

lemez két határoló síkja közé esik. Ennek a fiktív, hajlított lapos héjnak a vizsgálata során 

pedig azt is megállapíthattuk, hogy a membrán teherviselés nagysága csupán a relatív 

ívmagasság f/t értékétől függ. A továbbiakban az f/t értékének meghatározását, becslését 

fogom elvégezni.  

8.6.1. A relatív ívmagasság értéke a kísérletekben 

A törési eredmények értékeléséhez, a relatív ívmagasság értékének visszaszámításához abból 

kell kiindulnunk, hogy a nyírási ellenállást a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása adja, 

és az Eurocode 2 által megadott fajlagos nyírási ellenállás értéke is ebből származtatható. 

Ekkor az átszúródási ellenállás, mint az elnyíródó keresztmetszet nyírási teherbírása a  

 duvV Rc,Rc 00 =  (140) 

összefüggéssel számítható, ahol vRc= 0,18 k (100ρl fck)
1/3 és u0= 2πc, itt c a köroszlop sugara.  
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Mivel a membrán teherviselés által hordott terhek nyírást nem okoznak, és a teherviselés 

plemez + pmembrán= p összegként áll elő, a töréshez 

 ( ) 01 ,Rcu VP =µ−  (141) 

összefüggés tartozik, amelyben µ a membrán teherviselés értéke, és Pu a törőerő.  

 

45. ábra: A membrán teherviselés és a közelítő összefüggés 

A következő lépésben helyettesítsük a kifejezésbe a membrán teherviselés (129) közelítő 

képletét. A (129) összefüggés voltaképpen az f/t≤ 1,00 arány figyelembe vételével lett 

megszerkesztve, de igazolható, hogy hibája f/t≤ 3,00 esetben is 5%-on belüli, így 

egyszerűsége miatt a törési eredmények értékélésére igen jól használható. A membrán 

teherviselés változását és a közelítő összefüggés alapján számítható értékeket f/t≤ 3,00 értékek 

mellett a 45. ábra mutatja.  

 

46. ábra: A relatív ívmagasság számított értékei a húzott vashányad függvényében  

A fentiek alapján a relatív ívmagasság számításához az alábbi összefüggést nyerhetjük: 
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A (142) összefüggést felhasználva a relatív ívmagasság [7] átszúródási vasalás nélküli lemez 

kísérleteire vonatkozó értékeit a 46. ábra mutatja. Az ábrán jól látható, hogy a relatív 

ívmagasság számított értékei döntően a szaggatott vonallal jelölt f/t= 0,95 érték felett 

helyezkednek el, de az is megállapítható, hogy a számított értékek szórása igen nagy. A 

ponthalmazra illesztett regressziós egyenes gyakorlatilag konstans függvény, az f/t= 1,32 

magasságban fut. 

A számított eredmények nagy szórása a peremkialakítás, a kísérletekben rendre 

másodlagosnak tekintett, gyűrűirányú peremvasalás fontosságára irányítja a figyelmet. 

Ugyanis a hajlított lapos héj membrán teherviselését adó sugárirányú Nr és gyűrűirányú Nϑ 

membránerők egymással kölcsönösen összefüggnek, amely összefüggést legegyszerűbben a 

rugalmas körtárcsák vizsgálatával szemléltethetjük [40].  

 

47. ábra: Körtárcsából kivágott elemi test és annak alakváltozása  

A körtárcsából kivágott elemi testet és annak alakváltozását a 47. ábra mutatja, amelyből az 

εr sugárirányú és εϑ gyűrűirányú fajlagos hosszváltozások: 

 
dr

du
r =ε  és 

r

u=εϑ . (143) 

A rugalmasságtani alapösszefüggéseket felhasználva a membránerők pedig 

 ( )ϑνε+ε
ν−

= rr
Et

N
21

 és ( )r
Et

N νε+ε
ν−

= ϑϑ 21
. (144) 

Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a lemezben kialakuló boltozat, vagy nyomásvonal 

sugárirányú megtámasztását a gyűrűirányú vasalásnak kell biztosítania. Nyilvánvaló ezáltal, 

hogy a gyűrűirányú vasalás merevsége nagyban befolyásolja a membrán teherviselést, így az 

átszúródási ellenállás nagyságát is. A fentiek azt is mutatják, hogy az átszúróerő nagyságára 

az átszúródási kúptól viszonylag távol lévő mezők is jelentős hatással vannak. 
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8.6.2. A kialakuló nyomásvonal és a relatív ívmagas ság 

Néhány kiinduló feltevés mellett a keresztmetszet berepedése következtében kialakuló 

nyomásvonal ívmagassága és a relatív ívmagasság értéke is számítható, és az így kapott 

értékek összehasonlíthatók a kísérleti eredményekből visszaszámított értékekkel. 

Fontos azonban látnunk azt, hogy hajlított lapos héj a vasbeton lemezszerkezetből nem 

emelhető ki, nem különíthető el, csupán a probléma vezethető vissza egy olyan lapos héj 

erőjátékára, ahol a keresett héjalak a lemez két határoló síkja közé esik. Ezért a számított 

értékek a kísérleti eredményekből visszaszámított értékekkel történő összehasonlítása 

elsősorban nagyságrendi értelemben történhet, hiszen a vizsgálatok egy valóságos szerkezetbe 

ágyazott fiktív héjra vonatkoznak. 

A szakirodalomban legtöbbször a membrán teherviselés nyomásvonallal, nyomásívvel történő 

ábrázolásával találkozhatunk [43]. Pozsgai a lemezsíkban megjelenő normálerők teherbírás 

növelő hatását az egymásnak feszülő lemezmezőkön keresztül szemlélteti, amelyet a 48. ábra 

mutat. Itt a törésvonalak mentén tökéletesen képlékeny csuklósorok működnek, és a 

befeszülés kialakulásakor az összetartozó csuklópárokat összekötő egyenesek irányonként 

független felületen fekszenek [44]. 

 

48. ábra: A befeszült szelvény és a befeszült lemezmező összefeszülő csuklópárjai  

A további számítások során azt fogom feltételezni – figyelembe véve, hogy a membrán 

teherviselést a keresztmetszet berepedése teszi lehetővé – hogy a nyomásvonal a 

betonkeresztmetszet súlyvonalában fut. Ezért annak tengelyvonala berepedt állapotban a 

nyomott betonzóna magasságának felében, repedésmentes állapotban pedig a teljes magasság 

felében vehető fel. Ez gyakorlatilag megegyezik a 7.2.3. pontban részletezett nyírásra dolgozó 

magassággal, amely most nemcsak a nyírási ellenállást biztosítja, hanem a membránerők 

továbbításában is részt vesz. A számításokban azt is feltételezem, hogy berepedt állapotban a 

nyomott betonzóna magassága a rugalmas-berepedt állapothoz tartozó xII értékével jól 
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jellemezhető és ρl= 1,00%-os vashányad mellett xII≅ 0,30d, valamint azt, hogy a hasznos- és a 

teljes magasság aránya d/v≅ 0,8. 

A feltétezéseknek megfelelően, a kísérletek körszimmetrikus elrendezésére vonatkozóan, a 

kialakuló nyomásvonalat a 49. ábra mutatja. Figyelembe véve, hogy a lemezkeresztmetszet a 

pillér felett berepedt, a peremeken pedig repedésmentes állapotban van f= v/2–xII/2= 0,475d 

számítható, amiből t= xII esetén f/t= 1,58 adódik. 

 

49. ábra: A kísérleti elrendezésben kialakuló nyomásvonal  

A fentiek értelemszerű alkalmazásával a teljes födémmezőre vonatkozóan is 

meghatározhatjuk a kialakuló nyomásvonal ívmagasságát. A továbbiakban tekintsük a 

10. ábra szerinti pontonként alátámasztott síklemez födémet, amelyet egyenletesen megoszló 

felületi teher terhel, és vizsgáljuk annak az oszlopsorok vonalában felvett metszetét. A 

nyomatékeloszlás következtében az oszlopok felett a vasbeton lemez felső, míg mezőközépen 

annak alsó síkja bereped és a semleges tengely eltolódik. Az így kialakuló nyomásvonal, mint 

boltozat nyilvánvalóan vasalás nélkül is képes terheket viselni, amely teherviselés alacsony 

húzott vashányad esetén jelentősebb, tekintve hogy kis vasaltság mellett a nyomott zóna 

magassága kisebb, így a kialakuló nyomásvonal ívmagassága nagyobb. A berepedt vasbeton 

keresztmetszetben kialakuló nyomásvonalat az 50. ábra szemlélteti.  

 

50. ábra: A semleges tengely megváltozása következtében kialakuló nyomásvonal 

A korábban meghatározott arányok mellett fteljes= 0,95d számítható, amiből a nyomásfelület 

alakfüggvényének ismeretében, a kísérleti elrendezéshez igazodóan, az a= 0,20…0,22L 
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helyen értelmezett f ívmagasság is meghatározható. A nyomásfelület alakfüggvénye valójában 

nem ismert, de annak alsó és felső közelítését is megadhatjuk azáltal, ha feltételezzük, hogy a 

kialakuló felületet teljes egészében a nyomatékeloszlás határozza meg, valamint, hogy az a 

nyomatékeloszlástól teljesen független.  

Elsőként vizsgáljuk azt az esetet, amikor a hajlított keresztmetszet berepedése következtében 

kialakuló membrán erőjáték a nyomatékeloszlástól teljesen független. Ebben az esetben egy 

tisztán membrán erőjátékhoz tartozó héjalak keresését kell célul kitűznünk.  

A feladathoz első lépésben a membránhéjak Pucher-féle 

 ( ) qF,zP −=  (145) 

differenciálegyenletét [39] kell felírnunk, amelyben z az alakfüggvény, F a metszeterőket 

leíró feszültségfüggvény, q a külső teher és P(*,**) a Kármán-féle bilineáris héjoperátor. Ez 

utóbbi Descartes-féle koordináta-rendszerben 
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alakú. Ismertnek tekintve az F feszültségfüggvényt és a külső teher q függvényét inverz 

membránfeladathoz jutunk. További egyszerűsítésként jellemezze a redukált metszeterőket 

hidrosztatikus feszültségállapot, ekkor a 

 .konstz=∆  (147) 

egyenlettel leírt, ún. Pelikán-féle hártyafeladatot kapjuk. Az egyenletben a bilineáris 

héjoperátor kétváltozós Laplace operátorrá egyszerűsödött. 

A ∆z= 0 homogén egyenlet megoldásai kétváltozós harmonikus függvények, ill. ezek lineáris 

kombinációi lehetnek, a megoldásfüggvénynek pedig a kitűzött feladatunk pontszerű 

alátámasztásainál szingularitást kell mutatnia. Így a keresett z alakfüggvényt a négyzetháló 

rácspontjaiban elhelyezett, a támaszoknál végtelenné váló, kétváltozós logaritmus függvények 

összegeként állíthatjuk elő [45]. 

A logaritmus függvény tulajdonságából adódóan – tekintve hogy deriváltja nem válik 

zérussá – a vizsgált közbenső lemezmező szimmetriafeltételeit csak igen nagyszámú, a 

lemezmezőtől egészen távol lévő támasz hatását is figyelembe véve lehet teljesíteni. Ez, a 

probléma analitikus vizsgálata helyett, annak numerikus megoldása felé irányítja a figyelmet. 

A héjalak kereséséhez differencia-módszert használtam, a numerikus megoldást MATLAB 

program segítségével készítettem el. A módszer a parciális differenciálegyenlettel kitűzött 

peremértékfeladat megoldását diszkrét értékrendszerrel közelíti olyan módon, hogy a 
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parciális differenciálhányadosokat a rácspontokban értelmezett differenciahányadosokkal 

helyettesíti [46]. 

A szimmetriát figyelembe véve egy négyzetraszterben megtámasztott födémmező negyedét 

vizsgáltam, amelyhez tartozóan az egyenlőközű rácspontok egy n×n= 50×50 hálózatot 

alkottak. A feladat megoldásához a diszkretizált hártyaegyenlet lineáris egyenletrendszere  

 pzA = , (148) 

amelyben A a peremfeltételeket is magában foglaló, a ∆ operátort helyettesítő mátrix, z az 

alakfüggvény rácspontokban értelmezett ismeretlenjei, p pedig a rácspontokban értelmezett 

felületi teher. 

Az A együtthatómátrix A= Ax + Ay szerint, a hálózati pontok négyzetrács elrendezése miatt a 

minor mátrixok jellegzetes hiperstruktúráját kihasználva 

 nnnn ECCEA ⊗+⊗=  (149) 

alakban is felírható, ahol En és Cn az n-ed rendű egység-, és egyenletes kontinuitás mátrix, 

⊗ pedig a Kronecker-szorzat műveleti jele. A mátrixban megjelenő Cn mátrix a másodrendű 

parciális deriválás megfelelője, olyan tridiagonális sávmátrix, amelynek főátlójában –2 

értékek állnak, a főátló melletti elemek +1 értékkel szerepelnek. A Cn mátrix a szimmetriákat 

is figyelembe veszi, ezért a c11 és a cnn helyére –1 került. Az A együtthatómátrixban a 

támaszreakciót az a11 több nagyságrenddel nagyobb értéke reprezentálta.  

 

51. ábra: A numerikus vizsgálat eredménye 

Az egyenletesen megoszló teher vektorát egységteherként, az A struktúrájához igazodóan, 
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 yx ppp ⊗=  (150) 

alakban adtam meg, amelyben a szimmetria miatt px1= py1= 0,5 és pxn= pyn= 0,5 értékek 

szerepeltek. 

A keresett héjalakot, a numerikus vizsgálat eredményét, az 51. ábra mutatja. Az ábrán a 

sötétített mező a modellezett lemeznegyedet jelöli. 

Az 51. ábra szintvonalai alapján az a fontos következtetés vonható le, amely szerint a héjalak, 

így a membrán erőjáték is, nemcsak az oszlop közvetlen környezetében, hanem gyakorlatilag 

az L támaszköz harmadáig körszimmetrikus. 

A számított héjalakból, a koncentrált támasznál a végtelen felé futó szakaszt az oszlop 

sugarának megfelelően c= 0,025…0,028L értékkel lehatárolva, az 52. ábra szerinti nyomásív 

szerkeszthető. Az ábrán a nyomásív magasságát az oszlopok vonalában értelmezett L/2 helyen 

egységnyinek jelöltem.  

 

52. ábra: Nyomásív magassága az oszlopok vonalában, az átlóban 
és annak közelítő függvénye 

A fenti ábra a kialakuló körszimmetriát is jól mutatja, az oszlopok vonalában és az átlóban 

felvehető nyomásív eltérése az r= 0,50L helyen, csupán 4,5%.  

A nyomásív az r= 0,025…0,50L tartományban a 

 ( ) r,rb e,earzz 1589318111 −−=−==  (151) 

függvénnyel közelíthető, amelyet a fenti ábra szintén tartalmaz. Az összefüggés lemeznegyed 

vizsgálata során, r2= x2
 + y

2 figyelembevételével, Descartes-féle koordináta-rendszerben is 

nyilvánvalóan használható. 
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Végül pedig vizsgáljuk azt az esetet, amikor a kialakuló felületet teljes egészében a 

nyomatékeloszlás határozza meg. Ekkor az alakfüggvényt a végein befogott, megoszló 

teherrel terhelt lemezsáv lehajlása alapján  

 ( ) ( ) 22
4

16
xxL

L
xz −=  (152) 

összefüggéssel vehetjük fel, amely kifejezésben x a hosszváltozást, az oszloptengelytől az 

oszlopok vonalában értelmezett távolodást jelenti. A (152) függvénnyel leírt görbének 

x= 0,211L helyen inflexiós pontja van, ami gyakorlatilag a nyomatéki nullpontba esik. 

Végeredményképpen az x= 0,20…0,22L helyen, az fteljes= 0,95d értékéből felső közelítésként 

a (151) összefüggés alapján f= 0,749…0,783d, alsó közelítésként pedig a (152) kifejezésből 

f= 0,390…0,448d számítható. Mindezekből a relatív ívmagasságra f/t= 2,50…2,61 és 

f/t= 1,30…1,49, mint felső és alsó értékek adódnak.  

8.6.3. A törési eredmények és a számított értékek ö sszehasonlítása 

A kísérleti eredmények elemzése – a relatív ívmagasság törési eredményekből történt 

visszaszámítása – azt mutatta, hogy a relatív ívmagasság várható értéke f/t= 1,32, az 

átszúródási ellenállás számításához alsó korlátként f/t= 0,95…1,00 érték vehető fel.  

A nyomásvonal ívmagasságának teljes födémmezőre vonatkozó vizsgálata felső közelítésként 

f/t= 2,50…2,61, alsó közelítésként f/t= 1,30…1,49 értékeket adott. A kísérleti elrendezés 

esetében f/t= 1,58 értéket számítottam. A számításokat mindkét esetben ρl= 1,00% húzott 

vashányad mellett végeztem el.  

A teljes födémmező vizsgálatának eredményei – erre az esetre vonatkozó kísérletek 

hiányában – nehezen értékelhetők, de a kapott alsó korlát és a kísérleti elrendezésre számított 

értékek nemcsak hogy azonos nagyságrendben vannak a törési eredményekből számított 

értékekkel, hanem azok a várható érték közelébe is esnek. Mindez azt mutatja, hogy a 

nyomásvonallal a membrán teherviselés jól szemléltethető.  

Nyilvánvaló kérdésként merül fel, hogy a kialakuló nyomásvonal ívmagasságát a lemez 

deformációja milyen mértékben befolyásolja. Ebben a tekintetben azonban szintén csak a 

körszimmetrikus elrendezésű kísérletek törési eredményeire támaszkodhatunk. Ugyan a 

korábbiakban felhasznált [7] forrás a töréshez tartozó eltolódásokat nem tartalmazza, de a 

szakirodalomban ezek mégis fellelhetők. Így például Kinnunen és Nylander kísérleteiben a 

ρl= 1,00% húzott vashányadú IA30a lemezeknél a töréshez tartozó eltolódás nagysága 0,08d 

volt [8]. Ennek figyelembevételével a fentiekben számított f/t= 1,58 érték f/t= 1,32-re 

csökken, ami éppen a regressziós egyenes konstansával egyezik meg.  
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Az alakváltozások figyelembevételén túl, egy pontosabb vizsgálatnak természetesen a 

lemezben megjelenő normálerő hatását is figyelembe kell vennie, hiszen a külpontosan 

nyomottá váló keresztmetszetben megnő a nyomott betonzóna magassága és a keresztmetszet 

nyomatékbírása. Emellett változik a keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállása is, azonban a 

megnövekedett nyomott betonzóna következtében a kialakuló nyomásvonal ívmagassága 

lecsökken.  

Végezetül azt is meg kell jegyeznem, hogy a teljes födémmező vizsgálatának felső korláthoz 

tartozó értéke az átszúródási ellenállásnak a kísérletekben mért értékekhez viszonyított 

teherbírási többletét is sejteti. 

8.7. Az átszúródási kerület meghatározása 

Az átszúródási kerület meghatározásához abból a korábbi megállapításból kell kiindulnunk, 

hogy a nyírási ellenállást a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása hordozza, és az 

Eurocode 2 szerinti fajlagos nyírási ellenállás vRc értéke is ennek felel meg. A számításhoz a 

fajlagos nyírási ellenállás értékét – a 8.2. pontban részletezett közelítések mellett – újra az 

elnyíródó keresztmetszethez rendelem, ekkor az átszúródás jellemző kerületét az u0= 2πc 

érték adja. 

Ebben a megközelítésben minden hatás, amely az átszúródási teherbírás megváltozását 

okozza, az elnyíródó keresztmetszet eltolódásaként is felírható, és az oszlop szélétől mért 

távolságként is megadható. A következőkben ezt a számított távolságot a d hasznos magasság 

többszöröseként is megadom, ezért az így kapott értékek közvetlenül is összehasonlíthatók a 

törési eredményekből visszaszámított értékekkel.  

A számításokban megjelenő c/d arányt, [7] adatbázisában szereplő mintegy 200 átszúródási 

vasalás nélküli lemezkísérlet átlagából, c/d= 0,941 értéknek számítottam. A c/d arány 

legtöbbször a kísérletek kiinduló paramétere, de esetenként változóként is megjelenhet. A 

kutatók a kísérletek megtervezése során c/a= 1,0…1,5 és v≅ L/25…L/30 arányokból indulnak 

ki, amelyekből a= 0,22L mellett, d≅ 0,8v esetén, c/d= 0,688…1,238 átlagosan c/d= 0,945 

értéknek számítható. Jól látható, hogy a két arány gyakorlatilag megegyezik. Az előzőekben a 

11. ábra jelöléseit használtam, L a pillértávolságot jelentette.  

Az oszlopfej környezetének korábbi, részletes vizsgálata azt mutatta, hogy a fejkörnyéken a 

membrán teherviselés nagysága jelentős. Tekintettel azonban arra, hogy a membránerők által 

hordott terhek nyírást nem okoznak, az átszúróerő ezzel a teherrésszel csökkenthető, vagy ezt 

a hatást az elnyíródó keresztmetszet eltolódásaként is felírhatjuk.  
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Ekkor az átszúródási kerülethez tartozó sugár nagysága az 
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összefüggés alapján számítható. A kifejezésben megjelenő membrán teherviselés µ értékét a 

(128) összefüggés felhasználásával határozhatjuk meg.  

Elsőként helyettesítsük a relatív ívmagasságot az alsó korlátként megadott f/t= 0,95…1,00 

értékkel a (153) összefüggésbe. Ebben az esetben rcont= 2,49…2,63c adódik, így c/d= 0,941 

esetén 

 d,...,crcont 541401+=  (154) 

számítható. Ezt követően a relatív ívmagasság f/t= 1,32 várható értékét a (153) kifejezésbe 

helyettesítve rcont= 3,59c értéket kapjuk, amiből 

 d,crcont 442+=  (155) 

számítható. Jól látható, hogy a számított értékek gyakorlatilag visszaadták az átszúródási 

kerület törési eredményekből visszaszámított 1,5d alsó küszöbértékét és 2,5d várható értékét. 

Az átszúródási kerület törési eredményekből számított helyének relatív gyakoriságát a 8.2. 

pontban a 39. ábra mutatta.  

Az elnyíródó keresztmetszet 8.2. pontban végzett vizsgálata során több ponton is a biztonság 

javára tett, jelentős közelítésekkel éltem. Így a számítások során elhanyagoltam a fejkörnyék 

kéttengelyű feszültségállapotának a beton nyomószilárdságára gyakorolt növelő hatását, és a 

kialakuló csúszólaphoz a legnagyobb – az oszlop és a lemez csatlakozásánál számítható – 

nyíróerőt rendeltem. Ezeket a bizonytalanságokat az átszúródási kerület fentiekben 

meghatározott értékei természetesen már tartalmazzák, azonban nagyságukat érdemes 

számszerűsíteni.  

A kéttengelyű feszültségállapot figyelmen kívül hagyásából, és a nyíróerők számításának a 

biztonság javára történő közelítéséből összességében 40% körüli eltérés adódott. Azonban 

mindkét, a biztonság javára tett közelítés a terhek nyírást okozó részéhez, azaz a lemezszerű 

teherviseléshez, az f/t= 0 esethez tartozik. Tekintve, hogy a fejkörnyék membrán teherviselése 

jelentős, a teljes teherviselés vonatkozásában ez az eltérés jóval kisebb, így f/t= 1,00 mellett 

az átszúródási kerület helyének rcont= c + 1,54d értékében már csak 0,15d nagyságot jelent. 

A fentiekben elvégzett számítások összességükben a kezdeti feltételezés helyességét mutatják, 

amely szerint az átszúródási ellenállásban a membrán erők jelentős szerepet játszanak, és az 

oszlopfej környezetében kialakuló erőjáték – a rugalmas lemezelmélet adta eredmények 
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helyett – a lapos héjak hajlításelmélete alapján meghatározott eredményekkel pontosabban 

vizsgálható. 

A fejkörnyék erőjátékának hajlított lapos héjak erőjátékára történő visszavezetése is sikeres 

volt, amelyet az átszúródási kerület helyének számított, és a törőerőből meghatározott 

értékének jó egyezése mutat. A relatív ívmagasság alsó korláthoz rendelt f/t= 0,95…1,00 

értéke mellett rcont= c + 1,40…1,54d számítható, amely a törőerőből visszaszámított 

átszúródási kerület helyének 1,5d alsó értékét adja vissza. Az f/t= 1,32 várható érték esetén 

pedig rcont= c + 2,44d adódik, amely az átszúródási kerület helyének 2,5d várható értékét adja. 

Ezzel a jó egyezéssel azonban a kísérleti eredményeken alapuló átszúródási kerület helyzetére 

vonatkozóan is sikerült elméleti igazolást adnom.  

Az átszúródási kerület törőerőből visszaszámított értékei azt mutatják – de a fentiekben 

meghatározott értékek is erre utalnak – hogy az Eurocode 2 szabvány 2d értékkel megadott 

kerülete egyes esetekben túl merész, és az átszúródási ellenállás számított értékei a biztonság 

kárára közelítenek. Ezeknek az eseteknek az alapos vizsgálata sem tudta azonban feltárni az 

egyes törések közötti kapcsolatot, ezért a hibát okozó paramétert sem lehetett elkülöníteni, így 

ebben a vonatkozásban még további kutatásokra lesz szükség. 

A lapos héjak hajlításelmélete alapján, a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának 

meghatározásához használt modellt felhasználva, egyszerű átszúródási modell alkotható, 

amely alapján átszúródási vasalás nélküli esetben az átszúródási ellenállás értéke  
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összefüggéssel adható meg. A kifejezésben az egyes jelölések a korábbiaknak megfelelőek, 

így µ a membrán teherviselés nagysága, amely f/t= 0,95…0,95 érték figyelembevételével 

számítandó, vRc,MOHR a nyomott-nyírt betonzóna fajlagos nyírási ellenállása, u0= 2πc az 

átszúródási kerület és d a hasznos magasság. Az összefüggés jól láthatóan teljesen analóg a 

vasbeton gerendák nyírási ellenállására adott (85) és (87) összefüggésekkel, a fejkörnyéknek a 

hajlított lapos héjak erőjátékára visszavezethető erőjátéka a µ értékében jelenik meg.  

8.8. Az átszúródási teherbírás fels ő korlátja 

Az átszúródási ellenállás számításához megadott modellben – amelyhez tartozóan az 

átszúróerő becslését a (156) kifejezés adja – jól láthatóan az elnyíródó keresztmetszet nyírási 

teherbírása jelenik meg. Így a modell azt mutatja, hogy minden olyan esetben, amikor az 

átszúródás az oszlop melletti keresztmetszet elnyíródásával jön létre, az elnyíródó 
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keresztmetszet teherbírása jellemzi a VRc értékét. Ez azonban azt is jelenti, hogy a betonrész 

teherbírása, azaz a VRc értéke, átszúródásra vasalt esetben sem lehet az így meghatározott 

értéknél nagyobb. Mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a törés során kialakuló 

csúszólapra jutó nyíróerő átszúródási vasalással ellátott esetben is legfeljebb annyi, mint amit 

átszúródási vasalás nélküli esetben meghatároztunk. A fenti megállapítások olyan 

hagyományos, ortogonális vasalású lemezekre vonatkoznak, amelyeknél az átszúródási 

vasalást a ferde repedést átfogó tüskesorokkal, felhajlított vassal, vagy kengyelezéssel 

alakítják ki. Az 54. ábra jobb oldali részlete ilyen, zömített fejű tüskesorral kialakított, 

átszúródási vasalást ábrázol. 

Az átszúródás fenti megfogalmazásában az átszúródási vasalás szerepe nem más, mint az 

elnyíródó betonkeresztmetszet tehermentesítése a nyíróerők erőjátékának megváltoztatásával. 

Ebben az esetben azonban az átszúródási vasalással ellátott lemezek átszúródási teherbírása 

felső korlátos, amely felső korlát bizonyos feltételezések mellett számítható, illetve 

becsülhető.  

Elsőként tételezzük fel, hogy ismerjük a töréskúp hajlásszögét mind az átszúródási vasalással 

ellátott, mind pedig az átszúródási vasalás nélküli esetre vonatkozóan. A 36. ábra átszúródási 

vasalás nélküli lemezek jellegzetes törésképeit mutatta, ott ctgθ1= 1,0…2,0 között változott. 

Átszúródási vasalással ellátott lemezek esetében a töréskúp θ2 hajlása hasonló tartományban 

adható meg, de nem ritkán ennél laposabb hajlásszög is mérhető, az a ctgθ2= 2,5…3,0 értéket 

is elérheti. Átszúródási vasalással ellátott lemezeknél a kialakuló töréskúp a vasalás 

kialakításától is erősen függ, olyan esetekre is akad példa, ahol a töréskép nem 

körszimmetrikus, így csak átlagos, vagy idealizált kúphajlás számítható. 

Következőként azt is tegyük fel, hogy az egyes esetekhez tartozó átszúróerőt, a kialakuló 

csúszólapokhoz tartozóan, konstans megoszló teherrel helyettesíthetjük.  

Végül pedig azt is fel kell tételezzünk, hogy az átszúródási vasalással ellátott esetben az 

átszúródási teherbírás a VRcs= VRc + VRs alakban számítható, ahol a korábbiaknak megfelelően, 

VRc a beton, VRs pedig az átszúródási vasalás által felvett erőt jelenti.  

Ez utóbbi két feltételezés helyességére utalhatnak a kísérleti eredmények is, hiszen a töréshez 

tartozó elmozdulások tekintetében nincs lényeges különbség az átszúródási vasalással ellátott, 

és az átszúródási vasalás nélküli esetekre vonatkozóan. Az 53. ábra azonos geometria és 

ρl= 0,878% húzott vashányad mellett végzett átszúródásra vasalt és vasalatlan kísérleti elemek 

terhelőerő-elmozdulás diagramjait mutatja [47].  
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A kísérletsorozatban az 1. és 4. jelű sorozat elemei – minden sorozathoz 3-3 elem tartozott – 

átszúródásra vasalatlan kialakításban készültek. Az átszúródási vasalást a 2. és az 5. jelű 

sorozat elemeinél sugárirányú nyíró térrács, a 3. és a 6. elemeinél pedig sugárirányú nyíró 

térrács és nyírókosár alkotta. A vizsgálatokban eltérő kéregpanel kiosztást használtak; amíg az 

1-3. sorozatban a pillér körül egy, addig a 4-6. sorozatban két kéregelemet helyeztek el, így az 

1-3. és a 4-6. sorozatok elemei összetartozóknak tekinthetők.  

 

53. ábra: Pillércsonk átlagos elmozdulása átszúródásra vasalatlan (1, 4) és 
átszúródásra vasalt (2, 3, 5, 6) sorozatok esetében 

A fenti ábra nemcsak azt mutatja, hogy az átszúródásra vasalt elemek töréséhez tartozó 

elmozdulás nem nagyobb, mint az átszúródásra vasalatlan elemeké, hanem az is látható, hogy 

az átszúródási vasalás kialakítása az oszlopfej merevségére is befolyással van.   

Az átszúródási teherbírás felső korlátjának számítása során az egyes csúszólapokhoz tartozó 

teherbírást a töréskúpok vízszintes vetülete feletti nyíróerő ábra területével jellemeztem. Így 

átszúródásra vasalatlan esetben az xII nyomott betonzóna töréséhez tartozó θ1 hajlású 

csúszólaphoz a  
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érték rendelhető, ahol r1= c+ctgθ1 xII. Az átszúródásra vasalt esetet jellemző VRcs értékéhez 

pedig a fenti összefüggésbe r2= c+ctgθ2 d helyettesítendő. A kifejezésekhez tartozó jelöléseket 

az 54. ábra mutatja.  

A csúszólapokhoz tartozó erőkből a felső korláthoz tartozó arány a 
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A szakirodalomban fellelhető törésképek közel azonos kúphajlást mutatnak az átszúródásra 

vasalatlan és az átszúródásra vasalt esetek vonatkozásában, ezért a számításhoz átszúródásra 

vasalatlan esetben ctgθ1= 2,0, átszúródásra vasalt esetben pedig ctgθ2= 2,0…2,5 értéket 

vettem fel. Az értékeket a fenti összefüggésekbe helyettesítve, a korábbiakban meghatározott 

c/d= 0,941 mellett és xII/d≅ 0,30 esetén  

 RcRcs V,...,V 591441=  (159) 

adódik.  

 

54. ábra: Csúszólapra jutó erők átszúródási vasalás nélküli 
és átszúródási vasalással ellátott lemezek esetében  

A [47] kísérletsorozat paramétereiből c/d= 1,038 és xII/d= 0,289 értékeket számítottam, a 

törésképek alapján ctgθ1≅ 2,5 és ctgθ2≅ 2,7 vehető fel, amiből pedig VRcs= 1,54 VRc adódik. A 

kísérletek során a legnagyobb átszúróerőt sugárirányú nyíró térrács és nyírókosár együttes 

alkalmazása mellett mérték. Ilyen vasalással készült a 3/2. jelű elem is, amelynél a törés a 

felső korláthoz tartozóan a nyomott oldal morzsolódásával jött létre. Ebben az esetben a 

törőerőből számított felső korlát Vu,cs= 1,72 Vu,c értéknek adódott. Mindez azonban azt 

mutatja, hogy a modell alapján számított felső korlát biztonságos felső korlát. 

A korábbiakban azt láttuk, hogy az oszlopfej erőjátéka a hajlított lapos héjak erőjátékával 

pontosabban írható le, és a teherviselés plemez + pmembrán= p alakban adható meg. Ezért a fenti 

számításban az erők szigorúan véve csak a nyírást okozó teherrészhez tartoznak. Valójában 

azonban a membránszerű és a lemezszerű teherviselés nem választható szét, így ennek a felső 

korlátnak a teljes teherviselésre is vonatkoznia kell.  

A fentiekben meghatározott felső korlát igen jó összhangban van az Eurocode 2 szabványban 

foglaltakkal, abban ugyanis vRd,cs= 0,75 vRd,c + vRd,s≤ kmax vRd,c kifejezés szerepel, azaz a felső 

korlát kmax vRd,c és a kmax javasolt értéke 1,5. Azonban azt is láthattuk, hogy a konstans 
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számított értéke az átszúródási vasalással ellátott lemezben kialakuló töréskúp hajlásától függ, 

ez pedig az átszúródási vasalás kialakításától nem független. Így ebben a vonatkozásban a 

kmax értékének is változnia kell, és azt az átszúródási vasalás kialakításától is függővé kell 

tenni.  

A felállított modell és a felső korlát létezése azt mutatja, hogy az Eurocode 2 szabvány 

teherbírásokat összegző vRd,cs= 0,75 vRd,c + vRd,s összefüggése elvileg helytelen, abban 0,75 vRd,c 

helyett 1,00 vRd,c írandó. A modell alapján azonban az is megállapítható, hogy a teherbírások 

VRd,cs= VRd,c + VRd,s alakban történő összegzése csak a hajlított lapos héjak alapösszefüggései 

alapján végezhető el. Ezért ebben a kifejezésben az átszúródási vasalás VRd,s teherbírása 

additív tagként közvetlenül nem is jelenhet meg, hiszen az a fejkörnyék lemezszerű 

teherviseléséhez tartozik. Így természetes, hogy a VRd,s összefüggésnek κs hatékonysági 

tényezőt is tartalmaznia kell, hiszen az nem más, mint a fejkörnyék membrán erőjátékának a 

hatása. 

 

 

A fentiek alapján, az átszúródási kerületre vonatkozóan és azzal összefüggésben, 

kimondható az értekezés 3. tézise: 

3. tézis: Megmutattam, hogy az átszúródási ellenállás számításához a fejkörnyéki 

igénybevételek - a rugalmas lemezelmélet adta eredmények helyett - a lapos héjak 

hajlításelmélete alapján meghatározott eredményekkel pontosabban vizsgálhatók.  

 3/a  Megmutattam, hogy a vasbeton lemez keresztmetszetének berepedése 

következtében az oszlopfej környezetének erőjátéka visszavezethető egy olyan 

fiktív lapos héj erőjátékára, amelyhez tartozó keresett héjalak a lemez két határoló 

síkja közé esik.  

 3/b  Megállapítottam, hogy a membrán teherviselés nagysága csupán a relatív 

ívmagasság f/t értékétől függ, amely érték az átszúródási teherbírás számítása 

során alsó korlátként f/t= 0,95…1,00 értékkel vehető fel.  

 3/c  A relatív ívmagasság alsó korlátjának f/t= 0,95…1,00 értékéből 

rcont= c +  1,40…1,54d, az  f/t= 1,32 várható értékéből pedig rcont= c +  2,44d 

átszúródási kerületeket számítottam. A számított értékek gyakorlatilag 

megegyeztek a törőerőből visszaszámított átszúródási kerület helyének 1,5d alsó 

és 2,5d várható értékével. Ezzel elméleti magyarázatot adtam az átszúródási 

kerület kísérleti eredmények alapján meghatározott helyzetére vonatkozóan.  
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 3/d  Igazoltam, hogy az oszlopreakció koncentrált erővel történő közelítése c/a= 0,195 

arányig 2% alatti hibát okoz a membrán teherviselés számított értékében, így a 

gyakorlatban használt arányok mellett ezen közelítés elfogadható. 

 3/e  A nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának meghatározásához használt 

modell és a lapos héjak hajlításelmélete alapján átszúródási modellt alkottam, és 

megmutattam, hogy az átszúródási teherbírásnak felső korlátosnak kell lennie. A 

felső korlátot VRcs= 1,44…1,59VRc értéknek számítottam, ezzel igazoltam az 

Eurocode 2 szabványban meghatározott felső korlátot, ahol VRcs= kmax VRc 

kifejezésben a kmax javasolt értéke 1,5.   

 3/f  Az általam felállított átszúródási modell és az átszúródási felső korlát létezése 

alapján igazoltam, hogy az Eurocode 2 szabvány teherbírásokat összegző 

vRd,cs= 0,75 vRd,c +  vRd,s összefüggése elvileg helytelen, abba 0,75 vRd,c helyett 

1,00 vRd,c írandó. 

A 3. tézishez tartozó kutatási eredmények a [31], [37] és a [41] publikációkban jelentek meg. 
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9. Az eredmények összefoglalása, tézisek 

Az értekezésben átszúródási vasalás nélküli lemezek átszúródási ellenállását vizsgáltam, és a 

szabályzatok összefüggéseiben megjelenő empirikus mennyiségek mögötti 

alapösszefüggéseket tártam fel. 

A hajlított vasbeton keresztmetszet nyírási ellenállásának vizsgálata során abból a 

feltételezésből indultam ki, hogy a nyírási ellenállást a nyomott-nyírt betonzóna nyírási 

teherbírása jól jellemzi, mind a csaphatás, mind pedig a szemcsesúrlódás hatása 

elhanyagolható. 

A berepedt vasbeton gerenda nyomott-nyírt betonzónájának első vizsgálatát végeselemes 

program segítségével végeztem el. Az elvégzett numerikus vizsgálat megmutatta, hogy amíg 

elszigetelt repedések esetében a nyomott öv nyírófeszültségeinek eloszlásában a repedéscsúcs 

szingularitása dominál, addig a vasbeton szerkezetekre jellemző összefüggő repedésrendszer 

kialakulása esetén a nyírófeszültségek parabola eloszlása válik meghatározóvá. 

Ezt követően részfeladatok analitikus megoldásait kerestem és a nyomott betonövben 

kialakuló feszültségeloszlásokat vizsgáltam. A vizsgálatokat lineáris és nemlineáris 

feltételezések mellett végeztem el, és végeredményképpen megállapítottam, hogy a 

képlékenyedő nyomott övben a képlékeny alakváltozások hatására módosult normálfeszültség 

eloszlásból a nyírófeszültségek eloszlásának változása nem következik. 

A nyomott övre vonatkozó feszültségeloszlás ismeretében, ahhoz a Mohr-féle törési elmélet 

szerint a Coulomb-egyenes érintési feltételéből levezethető törési feltételt rendeltem, és így a 

nyírási ellenállás értéke számíthatóvá vált. A keresztmetszet fajlagos szögelfordulásának 

függvényében előálló nyírási teherbírás értékére közelítő összefüggéseket adtam meg, és a 

törési eredményekkel való összehasonlítást követően megállapítottam, hogy a vasbeton 

keresztmetszet nyírási ellenállását a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása jól jellemzi. 

A nyírási teherbírás számított értékei a kezdeti feltételezés helyességét is igazolták.  

Megállapítottam, hogy a vizsgálatok során a rugalmas-berepedt és nyomatéki töréshez közeli 

állapotokat külön kell kezelni, és azt is, hogy a nyírási teherbírást adó összefüggésnek 

mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell, amely kizárólag a nyomott zónára vonatkozik és 

közvetlenül a beton nyírószilárdságához tartozik. 

A vizsgálatok megmutatták, hogy az Eurocode 2 szabvány összefüggéseiben a berepedt 

vasbeton keresztmetszet nyomott-nyírt betonzónájának nyírási teherbírása jelenik meg. Így a 
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nyírási ellenállás VRd,c értéke nem más, mint a nyomott öv nyírási teherbírása 

rugalmas-berepedt állapotban, a vmin értéke pedig a minimális húzott vashányad esetén 

kialakuló nyírótörést jellemzi. A feltárt vasbeton szilárdságtani háttér magyarázatot adott a 

szabvány szemi-empirikus összefüggéseire, de azt is megmutatta, hogy a szabályzat 

összefüggéseiben sem a repedésmentes, sem pedig a nyomatéki törés állapotában lévő 

keresztmetszet nyírási teherbírása nem jelenik meg. Itt rámutattam, hogy képlékeny erőtani 

vizsgálaton alapuló módszerek esetén, a képlékeny csuklók környezetében, a nyírási ellenállás 

értéke a szabvány szerint számítható értéknél kisebb is lehet. 

A további összehasonlító vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy az Eurocode 2 

szabvány a fajlagos nyírási ellenállás minimális értékére vonatkozó vmin összefüggése a 

nyírási ellenállás értékét túlbecsüli, ezért a vmin= 0,035 k3/2 fck
1/2 kifejezés helyett az 

összefüggés vmin= κ1/γc k
3/2 fck

1/2 alakban, κ1= 0,035 helyettesítéssel, történő felírását 

javasoltam. 

Ezek alapján, a hajlított vasbeton keresztmetszet fajlagos nyírási ellenállásra vonatkozóan, az 

alábbi téziseket mondtam ki: 

1. tézis: Megmutattam, hogy a berepedt vasbeton keresztmetszet nyomott övében a 

nyírófeszültségek eloszlását két komponens összege adja. Egyik a repedéscsúcs 

szingularitásának eleme, a másik a normálfeszültségek keresztmetszeten belüli eloszlásától 

független, parabolikus eloszlás.  

 1/a  Megmutattam, hogy elszigetelt repedések esetében a nyírófeszültségek 

eloszlásában a repedéscsúcs szingularitása dominál, vasbeton szerkezetekre 

jellemző összefüggő repedésrendszer kialakulása esetén azonban a 

nyírófeszültségek parabola eloszlása válik meghatározóvá. 

 1/b Igazoltam, hogy a berepedt vasbeton keresztmetszet képlékenyedő nyomott övében 

a képlékeny alakváltozások hatására módosult normálfeszültség eloszlásból a 

nyírófeszültségek eloszlásának változása nem következik. 

2. tézis:  Megmutattam, hogy a hajlításra berepedt keresztmetszet nyomott-nyírt 

betonzónájának (továbbiakban a nyomott-nyírt betonzóna) nyírási teherbírásaként számított 

érték a nyírásra vasalatlan négyszög keresztmetszetű vasbeton gerenda nyírási 

teherbírásának olyan értékét adja meg, amely a számítások során mindig felvehető 

biztonságos alsó korlát. A nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának számításához a 

nyomott zóna magassága a hajlításra berepedt keresztmetszet nyomott övének magasságával 
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kell egyezzen, a nyomott zónában a beton nyírószilárdságát pedig a Mohr-Coulomb törési 

feltételből kell számítani. Bizonyítottam, hogy nyírásra vasalatlan négyszög keresztmetszetű 

vasbeton gerendák esetében, az Eurocode 2 szerinti szemi-empirikus összefüggésekben csak a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása jelenik meg.  

 2/a  Megmutattam, hogy a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása a 

keresztmetszet fajlagos szögelfordulásnak függvényében áll elő. Továbbá, hogy a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása, a nyírási teherbírás függvényként 

előálló értékei helyett, egyszerű közelítő összefüggések segítségével is számítható. 

Ez utóbbi esetben azonban a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírása a 

rugalmas berepedt, valamint a nyomatéki törés állapotokra vonatkozóan két, 

eltérő közelítő összefüggés alkalmazásával áll elő. A nyírási teherbírás értékét 

adó valamennyi kifejezésnek, legyen az függvény vagy közelítő összefüggés, ún. 

mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell, amely tényezőnek a nyomott-nyírt 

betonzóna keresztmetszeti mérete és a beton nyírószilárdsága közötti kapcsolatot 

kell leírnia.  

 2/b  Igazoltam, hogy az Eurocode 2 szabványnak a nyírásra vasalatlan négyszög 

keresztmetszetű vasbeton gerendák nyírási teherbírására 

VRd,c= CRd,c k (100ρl fck)
1/3

 b d kifejezéssel megadott értéke nem más, mint a 

nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának rugalmas-berepedt állapotban 

számított értéke. Továbbá, hogy a nyírási teherbírás VRd,c= vmin b d kifejezéssel 

számított értéke pedig a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának a 

minimális húzott vashányad mellett, rugalmas-berepedt állapotban számított 

értéke. Így bizonyítottam, hogy a szabvány szemi-empirikus összefüggéseiben sem 

a repedésmentes, sem pedig a nyomatéki törés állapotában lévő keresztmetszet 

nyírási teherbírása nem jelenik meg.  

 2/c  Bizonyítottam, hogy a nyírási teherbírásnak az Eurocode 2 szabványban megadott 

VRd,c= vmin b d összefüggés alapján számított értéke a nyírási teherbírás értékét 

túlbecsüli, ezért a vmin összefüggést, vmin= 0,035 k3/2 fck
1/2 helyett, 

vmin= κ1/γc k
3/2 fck

1/2 alakban, κ1= 0,035 helyettesítéssel kell felírni.  

Az 1. és 2. tézishez tartozó kutatási eredmények a [26] és [31] publikációkban jelentek meg. 

A nyomott öv nyírási ellenállásának vasbeton szilárdságtani hátterére támaszkodva, a kísérleti 

eredmények statisztikai elemzését követően, arra a következtetésre jutottam, hogy az 

átszúródási teherbírásban a membrán erők jelentős szerepet képviselnek, ezért az oszlopfej 
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környezetében kialakuló erőjáték, a rugalmas lemezelmélet adta eredmények helyett, a lapos 

héjak hajlításelmélete alapján meghatározott eredményekkel pontosabban vizsgálható. Azaz 

az oszlopfej környezetének erőjátéka visszavezethető egy olyan lapos héj erőjátékára, ahol a 

keresett héjalak a lemez két határoló síkja közé esik. Ezen feltevés következtében az 

ellenőrzési kerület helyzete is számíthatóvá vált. 

A hajlított lapos héj vizsgálata azt mutatta, hogy a membrán teherviselés nagysága csupán a 

relatív ívmagasság f/t értékétől függ. A további számítások a feltevés helyességét igazolták, és 

az alsó korláthoz rendelt f/t= 0,95…1,00 értéke mellett rcont= c + 1,40…1,54d, az f/t= 1,32 

várható érték esetén pedig rcont= c + 2,44d adódott, amely értékek igen jó egyezést mutattak a 

törőerőből visszaszámított átszúródási kerület helyével. Ezzel az egyezéssel viszont a kísérleti 

eredményeken alapuló átszúródási kerület helyzetére vonatkozóan is sikerült elméleti 

igazolást adnom. 

A nyomott betonzóna nyírási teherbírásának meghatározásához használt modell és a lapos 

héjak hajlításelmélete alapján átszúródási modellt alkottam, amely modell azt mutatta, hogy 

az átszúródási ellenállásnak felső korlátosnak kell lennie. A számítások arra az eredményre 

vezettek, hogy az átszúródási teherbírás értéke átszúródási vasalással ellátott esetekben sem 

lehet VRcs= 1,44…1,59VRc értéknél nagyobb. Ezzel igazoltam az Eurocode 2 szabványban 

meghatározott felső korlátot, ahol kmax VRc szerepel, és a kmax javasolt értéke 1,5. A modell 

azonban azt is megmutatta, hogy a felső korlát értéke a kialakuló töréskúp hajlásától függ, így 

azt az átszúródási vasalás kialakításától is függővé kell tenni. 

A felállított átszúródási modellből az is következett, de az átszúródási felső korlát létezése is 

ezt igazolta, hogy az Eurocode 2 szabvány teherbírásokat összegző vRd,cs= 0,75 vRd,c + vRd,s 

összefüggése elvileg helytelen, abba 0,75 vRd,c helyett 1,00 vRd,c írandó. A modell értelmében a 

teherbírások VRd,cs= VRd,c + VRd,s alakban történő összegzése csak a hajlított lapos héjak 

alapösszefüggései alapján végezhető el. 

Ezek alapján, az átszúródási kerületre vonatkozóan és azzal összefüggésben, az alábbi tézist 

mondtam ki: 

3. tézis: Megmutattam, hogy az átszúródási ellenállás számításához a fejkörnyéki 

igénybevételek - a rugalmas lemezelmélet adta eredmények helyett - a lapos héjak 

hajlításelmélete alapján meghatározott eredményekkel pontosabban vizsgálhatók.  

 3/a  Megmutattam, hogy a vasbeton lemez keresztmetszetének berepedése 

következtében az oszlopfej környezetének erőjátéka visszavezethető egy olyan 
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fiktív lapos héj erőjátékára, amelyhez tartozó keresett héjalak a lemez két határoló 

síkja közé esik.  

 3/b  Megállapítottam, hogy a membrán teherviselés nagysága csupán a relatív 

ívmagasság f/t értékétől függ, amely érték az átszúródási teherbírás számítása 

során alsó korlátként f/t= 0,95…1,00 értékkel vehető fel.  

 3/c  A relatív ívmagasság alsó korlátjának f/t= 0,95…1,00 értékéből 

rcont= c +  1,40…1,54d, az  f/t= 1,32 várható értékéből pedig rcont= c +  2,44d 

átszúródási kerületeket számítottam. A számított értékek gyakorlatilag 

megegyeztek a törőerőből visszaszámított átszúródási kerület helyének 1,5d alsó 

és 2,5d várható értékével. Ezzel elméleti magyarázatot adtam az átszúródási 

kerület kísérleti eredmények alapján meghatározott helyzetére vonatkozóan.  

 3/d  Igazoltam, hogy az oszlopreakció koncentrált erővel történő közelítése c/a= 0,195 

arányig 2% alatti hibát okoz a membrán teherviselés számított értékében, így a 

gyakorlatban használt arányok mellett ezen közelítés elfogadható. 

 3/e  A nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának meghatározásához használt 

modell és a lapos héjak hajlításelmélete alapján átszúródási modellt alkottam, és 

megmutattam, hogy az átszúródási teherbírásnak felső korlátosnak kell lennie. A 

felső korlátot VRcs= 1,44…1,59VRc értéknek számítottam, ezzel igazoltam az 

Eurocode 2 szabványban meghatározott felső korlátot, ahol VRcs= kmax VRc 

kifejezésben a kmax javasolt értéke 1,5.   

 3/f  Az általam felállított átszúródási modell és az átszúródási felső korlát létezése 

alapján igazoltam, hogy az Eurocode 2 szabvány teherbírásokat összegző 

vRd,cs= 0,75 vRd,c +  vRd,s összefüggése elvileg helytelen, abba 0,75 vRd,c helyett 

1,00 vRd,c írandó. 

A 3. tézishez tartozó kutatási eredmények [31], [37] és a [41] publikációkban jelentek meg. 
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10. További kutatási lehet őségek  

A kutatás további lehetőségeit, a disszertáció felépítésének megfelelően, az alábbiakban 

foglalom össze. 

A nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírásának számítható értékeit elsősorban kéttámaszú 

elrendezésű gerendakísérletek törési eredményeivel tudtam összehasonlítani, így a modell 

által a képlékeny csuklók környezetében megjósolt csökkenő nyírási teherbírás helyességét 

ellenőrizni nem tudtam. Ezzel kapcsolatosan olyan háromtámaszú gerendakísérletekre lesz 

szükség, ahol a középső támasz felett képlékeny nyomatékátrendeződésre van lehetőség, és a 

támasz mellett nyírótörés tud kialakulni. 

További részletes vizsgálatokat igényel a τ= f(σ) törési feltétel is, ugyanis az a 

betonszilárdság függvényében változhat. A beton szilárdságán túl, a vizsgálati paraméterek 

között az adalékanyag szemcsenagyságnak is meg kell jelennie, hiszen a törési feltétel és a 

törés pillanatában kialakuló csúszólap érdessége egymástól nem lehet független. Ebben a 

vonatkozásban kapcsolat látszik Guandalini empirikus összefüggésével [32], amelyben a 

szemcseátmérő is szerepel. 

Amint azt láthattuk, a nyomott-nyírt betonzóna nyírási teherbírását adó összefüggésnek 

mérethatás tényezőt is tartalmaznia kell, de a kevés számú, nagy magasságú tartón végzett 

gerendakísérlet folytán az összefüggés felállítására nem vállalkoztam. Ez az összefüggés több 

kísérleti eredmény bevonásával természetesen megadható.  

Az átszúródási kerület vizsgálata a kísérletekhez használt modellek peremvasalásának 

fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezért további kutatásoknak kell vizsgálniuk ennek a 

peremvasalásnak, valamint a gyűrűirányú vasalásnak az átszúródási ellenállásra gyakorolt 

közvetlen hatását. Vizsgálni kell, hogy milyen peremkialakítással modellezhető pontosabban 

a kísérletek során a csatlakozó lemezmezők megtámasztó hatása, és azt, hogy a gyűrűirányú 

vasalás kialakítása, merevsége hogyan befolyásolja az átszúróerő nagyságát. Természetesen 

további vizsgálatokat igényelnek a nem körszimmetrikus esetek is, mint a szélső és 

sarokpillérek, ahol a csatlakozó lemezmezők megtámasztó hatása csak részleges lehet. De 

vizsgálni kell a körtől, ill. négyzettől erősebben eltérő keresztmetszetű oszlopok 

(pengepillérek) átszúródási problémáit is. A gyűrűirányú vasalás hatásának vizsgálata a 

gyakorlat szempontjából is igen fontos, mivel a gyűrűirányú vasak a vasalási sorok között is 
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elhelyezhetők, de hatékony szerepet vállalhatnak a teherviselésben szélső és sarokpillérek 

esetén is, amennyiben azok az oszlop körül körbevezethetők. 

Az átszúródási ellenállás számítására alkotott egyszerű modell, az alakváltozások és az 

lemezben megjelenő normálerő hatásának figyelembevételével, pontosítható. Ezen két hatást 

együtt kell kezelni, hiszen a külpontosan nyomottá váló keresztmetszetben a nyomott 

betonzóna magassága, de a keresztmetszet nyomatékbírása is, megnő, emellett változik a 

fajlagos nyírási ellenállás értéke, ugyanakkor a megnövekedett nyomott betonzóna 

következtében a kialakuló nyomásvonal ívmagassága lecsökken. 

A lemezben kialakuló nyomásfelület vizsgálata a képlékeny lemezelmélet adta eredmények, 

valamint a pontonként alátámasztott lemezek befeszülésével kapcsolatos kísérletek [48] 

összehasonlításában ígérkezik érdekesnek. 

Az átszúródási vasalás felső korlátjának meghatározása során láthattuk, hogy a felső korláthoz 

tartozó kmax értéke az átszúródási vasalással ellátott lemezben kialakuló töréskúp hajlásától 

függ, így az nem független az átszúródási vasalás kialakításától. Ebben a vonatkozásban 

további kutatásoknak kell meghatározniuk azt, hogy milyen átszúródási vasalás mellett 

mekkora lehet ennek a konstansnak az értéke. 

A kutatás eredményeire támaszkodva részletesen kell vizsgálni az Eurocode 2 gerendák 

nyírásvizsgálatára, valamint lemezek nyírási átszúródására javasolt eljárásait, tekintve, hogy 

azok között elvi ellentét feszül. Ugyanis, amíg az átszúródási vasalással ellátott lemezek 

átszúródási ellenállása VR= VRc + VRs alakban számítható, addig a nyírási vasalással ellátott 

gerendák nyírási ellenállása a beton nyírási ellenállását nem tartalmazza. Vizsgálni kell 

továbbá, hogy méretezett nyírási vasalást tartalmazó gerendák esetén a nyírási ellenállás 

hogyan adható meg a fenti alakban, és azt, hogy egy ilyen vizsgálatban a repedés θ 

hajlásszöge milyen értékkel vehető fel biztonságosan. 
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A. Függelék (parciálisan terhelt forgásparaboloid 
erőjátékának közelítése) 

Az alábbiakban közelítő megoldásokat adok meg a parciálisan terhelt forgásparaboloid 

erőjátékának vizsgálatához, amely alapján a lehajlások, és ebből a membrán teherviselés 

nagysága speciális programok nélkül is meghatározható.  

A1. Közelítés rugalmasan ágyazott lemezek kombináci ójaként 

A parciálisan terhelt forgásparaboloid erőjátékának közelítését elsőként a 44. ábra b) és c) 

eseteinek kombinációjaként adom meg, amely kombináció általános alakja  

 ( )[ ] ( ) 20101 wFwFww .appr β+β−=≅ . (A.1) 

Itt F(β0) a terhelt terület β0= c/a arányának függvénye, w1 és w2 pedig a középpontjában P 

koncentrált erővel, valamint a teljes felületén q= P/pa2 megoszló teherrel terhelt, rugalmasan 

ágyazott körlemez eltolódásfüggvénye.  

Az F(β0)-t lineárisnak választva 

 ( ) ( ) 2120101 11 w
a

c
w

a

c
wwww .appr +







 −=β+β−=≅  (A.2) 

adódik. Az így kapott wappr.(1) közelítő függvény r= 0 helyre vonatkozó hibáját – ezzel a 

számítható membrán teherviselés hibáját is – az A.1. ábra mutatja.  

 

A.1. ábra: A wappr.(1) közelítő függvény hibája változó c/a arány mellett 

Az f/t= 0,00…1,00 eseteknek megfelelő görbék a fentiekben megadott görbék között futnak. 

Amint azt a fenti ábra is jól mutatja, a wappr.(1) közelítő összefüggés hibája c/a= 0,50 arány 
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mellett jelentős, az a 40%-hoz közelít. Az ábráról azonban az is leolvasható, hogy a közelítő 

formulának c/a arányon túl az f/t arányt is tartalmaznia kell, ezért a lehajlás függvényét – az 

r= 0 pontban közelítő függvényt – a 

 ( ) ( )[ ] ( ) 20102 1 wtf,Fwtf,Fw .appr β+β−=  (A.3) 

alakban kell felvennünk, ahol F(β0, f/t)= F1(β0) + f/t F2(β0). Itt F1 és F2 egy-egy polinom, 

amelyet a megfelelő pontosság érdekében negyedfokúnak választva  

 4
05

3
04

2
03021 β+β+β+β+= iiiiii bbbbbF . (A.4) 

A polinomokat a hibára két lépésben illesztettem és az alábbi konstansokat határoztam meg  

3119013221721310990000000 1514131211 ,b,b,b,b,b =−====
5667032091613601460000000 2524232221 ,b,b,b,b,b =−==== . 

A konstansoknak az (A.3) összefüggésbe történő visszahelyettesítésével kapott közelítő 

függvény r= 0 helyre vonatkozó hibáját az A.2. ábra mutatja. 

 

A.2. ábra: A wappr.(2) közelítő függvény hibája változó c/a arány mellett  

A fenti ábráról látható, hogy a wappr.(2) függvény hibája f/t= 1,00 esetén 0,27%, a legnagyobb 

hibája pedig f/t= 0,50 esetén 1,66%. A membrán teherviselés hibájából az átszúródási 

ellenállás generált hibája is számítható, amely valamennyi esetben 2,50% alatt marad. 

Tekintettel arra, hogy a wappr.(2) közelítő függvény az r= 0 hely figyelembevételével lett 

megszerkesztve, a függvény hibája r≠ 0 esetekben a fentiekben megadottaknál lényegesen 

nagyobb lehet. Ezen eltérések mérsékléséhez olyan alakfüggvényt kell választanunk, amely a 

wappr.(2) függvény r= 0 pontbeli értékét nem változtatja meg. Az alakfüggvényt másodfokú 

függvényként felvéve, az ahhoz tartozó polinomot a fentiekkel egyezően negyedfokúnak 

választva, az alábbi függvény adódik 

 ( ) ( ) ( )( )alak.appr.appr.appr www += 123  (A.5) 
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03 ,  (A.6) 

amelyben az F3 polinomhoz tartozó konstansok  

47102770648010000000 3534333231 ,b,b,b,b,b ==−=−== . 

Az (A.5) összefüggés adta eredményeket, a legnagyobb hibát mutató f= t esetben és eltérő c/a 

mellett, az A.3. ábra mutatja.  

 

A.3. ábra: A wappr.(3) függvény hibája r/a függvényében változó c/a arányok mellett  

Amint azt a fenti ábra mutatja, a wappr.(3) közelítő függvény legnagyobb hibája c/a= 0,40 

mellett mintegy 4%.  

A2.  Közelítés a lemezelmélet és a membránelmélet m egoldásainak 

kombinációjaként  

A következő közelítő összefüggés levezetéséhez azt fogom kihasználni, hogy a lapos héjak 

hajlításának differenciálegyenlet-rendszere származtatható a vékony lemezek nagy 

lehajlásának alapösszefüggései alapján [39]. Ezért a közelítő összefüggéshez a vékony 

lemezek nagy lehajlásainak egyszerű közelítő megoldásai is felhasználhatók [11], és a 

megoldás a lemezelmélet és a membránelmélet megoldásainak kombinációjaként áll elő.  

A kis lehajlások elmélete szerint, [40] alapján, a körlemez középpontjának w0,lemez lehajlása  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]0
2

0
2

0

22

000 143734
164

ββν++βν+−ν+
ν+

== = ln
K

cqa
ww rlemez, ,  (A.7) 

a körlemezt membránnak tekintve ugyanezen pont lehajlása pedig  
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Az (A.8) összefüggést [42] felhasználásával vezettem le, abba c= a mennyiséget helyettesítve 

a teljes felületén egyenletesen megoszló teherrel terhelt körmembrán ismert megoldása 

adódik, amely 

 
( )

3

4

0 8

13

Et

aq
w membrán,

ν−= . (A.9) 

A lehajlások (A.7) és (A.8) összefüggéseiből a terhet kifejezve 
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K
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220
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ahol Clemez= 4(3+ν)–(7+3ν)β0
2+4(1+ν)β0

2 lnβ0, és 
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wq membrán,membrán  (A.11) 

mennyiségek számíthatók.  

A w0 lehajlást a q= qlemez + qmembrán egyenletből kifejezve  
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+
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=  (A.12) 

adódik, amelyben  
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Az (A.12) összefüggés fokozatos közelítéssel használható a lehajlás meghatározására. Annak 

szorzótényezője – az összefüggés második tagja – valójában a lemez teherviselést adja. Ez a 

szorzótényező a lemez vastagságához képest kis lehajlások esetén az 1-től alig tér el, így ilyen 

esetekben a membrán teherviselés elhanyagolható.  

Most a lapos héjak hajlításának és a vékony lemezek nagy lehajlásának differenciálegyenlet-

rendszerében rejlő kapcsolatot felhasználva, az (A.12) összefüggés törtjében szereplő w0 

helyett f-et írva, a parciálisan terhelt forgásparaboloid közelítő megoldásához jutunk: 
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A kifejezés f/t≠ 0,00 esetben c→0 mellett, B→∞ következtében, zérushoz tart, ami azt 

mutatja, hogy koncentrált erőt csupán membrán erőkkel egyensúlyozni nem lehet. A 

függvény f= 0 esetben természetesen a parciálisan terhelt körlemez megoldását adja vissza. 
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A kapott wappr.(4) közelítő függvény r= 0 helyre vonatkozó hibáját az A.4. ábra mutatja. A 

függvény hibája, c/a≥ 0,025 esetekre vonatkozóan, 14% alatti.   

 

A.4. ábra: A wappr.(4) függvény hibája változó c/a arányok mellett  

A parciálisan terhelt forgásparaboloid megoldásának ismeretében a wappr.(4) összefüggés az 

alábbi alakban tovább pontosítható 

 ( ) ( ) ( )




 β+= 045 1 .corr.appr.appr F
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f
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ahol a korrekciós tag lineáris  

 ( ) 00 350200 β+−=β ,,F .corr , (A.16) 

vagy hatodfokú polinom   
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A közelítő függvény hibáját lineáris korrekciós tag esetén az A.5. ábra, hatodfokú polinom 

korrekciós tag esetén pedig az A.6. ábra mutatja. 

 

A.5. ábra: A wappr.(5) függvény hibája lineáris korrekciós tag használatával  
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A.6. ábra: A wappr.(5) függvény hibája hatodfokú polinom korrekciós tag használatával  

A fenti ábrák jól mutatják, hogy a korrigált közelítő függvények között csak c/a kis értékei 

esetén van jelentősebb eltérés, ezért c/a≥ 0,150 esetben lineáris, 0,050 ≤c/a< 0,150 

tartományban pedig hatodfokú polinom korrekciós tag alkalmazása javasolható. 

Végezetül azt is meg kell jegyezzem, hogy az átszúrási teherbírás számításakor a membrán 

teherviselés hibáját célszerű minél alacsonyabb értéken tartani, ugyanis ebben az esetben a 

hibának az átszúródási ellenállásra gyakorolt hatása nem lineáris, az a 
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összefüggéssel számítható. Itt δµ a membrán teherbírás hibája, δV pedig az átszúródási 

ellenállás hibája, így µ= 0,600 esetén a membrán teherbírás 5%-os hibájából, azaz δµ= 0,05 

értékből δV= 0,135 adódik, azaz a generált hiba már 13,5%. 
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