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1. A kutatási téma bemutatása 
A tégla az egyik legrégebbi idık óta használt építıanyag, mégis a falazatok viselkedése 

kevésbé ismert. Hazánkban a mostanában épült épületek esetében a falazott szerkezetek 
alkalmazási területe nem olyan sokszínő, mint a tengerentúlon vagy Nyugat-Európában. 
Magyarországon a közepes szintszámú falazott épületeket vasbeton vázzal együtt építik, ahol 
a téglafalazatnak csak vázkitöltı szerepe van. Az említett területeken gyakran építenek 4-10 
emeletes teherbíró falszerkezeteket vasbeton keretváz nélkül. Ez legtöbbször vasalt téglafalak 
építésével valósítható meg, mely olcsóbb és gyorsabb eljárás, mint az itthon alkalmazott 
vasbeton falazati rendszerek. A falazatok elegendı nyomószilárdsággal rendelkeznek ahhoz, 
hogy a közepes szintszámú épületekben keletkezı nyomóerıket megfelelı biztonsággal 
közvetítsék az alapozásig. A vízszintes irányú terhekkel (pl. szél, földrengés) szembeni 
ellenállásuk és alakváltozási képességük azonban csekély. Magyarországon az elmúlt 
évtizedig a földrengés miatti követelményeket nem volt szükséges a tervezéskor ellenırizni. 
Az Eurocode 8 bevezetésével a tervezési követelmények - csak téglafalazat alkalmazásával - 
nehézkesen elégíthetıek ki már a 2-3 emeletesnél magasabb épületek esetében is [5]. Ha 
függılegesen vagy vízszintesen betonacélt helyezünk el a hézagokban, a fal alakváltozási 
képessége megnı, teherbírása és rendkívüli terhekkel (ütközés, földrengés, rezgések) 
szembeni ellenállása is kedvezıen változik.  

2. A kutatás célja 
A kutatás során az alábbi célokat tőztem ki: 
1. A nemzetközi falazati rendszerek áttekintése során kiderült [6, 7], hogy néhány országban 

(Spanyolország, Svájc, Portugália, Olaszország, Amerika, stb.) gyakran alkalmaznak a 
közepes szintszámú épületek esetében vasbeton keretek helyett vasalt falakat vasbeton 
födémmel kombinálva. Ezen országok falazóelemei mechanikai tulajdonságukban, 
méretükben, anyagukban és kialakításukban is különböznek a hazai falazóelemektıl. 
Ezért elsıdleges célom volt egy olyan vasalt falazati rendszer alkalmazási lehetıségének 
vizsgálata, amely a magyarországi tégla- és habarcstípusokhoz, valamint a kialakult 
építési gyakorlathoz igazodva biztosít nagyobb alakváltozási képességet a téglafalaknak, 
így lehetıség nyílik alkalmazásukra a nagyobb szintszámú épületek esetében is. 

2. Az új szerkezeti rendszer kedvezı nyírási viselkedésének igazolása kísérletekkel, amelyek 
célja a különbözı vasalási irányok (vízszintes, függıleges, és mindkét irányú) nyírási 
ellenállásra gyakorolt hatásának meghatározása. A nyomási és a fal síkjára merıleges 
tönkremenetel vizsgálata nem része a kutatásnak. 

3. Az új rendszerhez alkalmazott magyar tégla és habarcs hiányzó mechanikai jellemzıinek 
meghatározása. 

4. Az anyagvizsgálati és szerkezeti kísérletek alapján célom egy olyan numerikus modell 
létrehozása, amelynek viselkedése a kísérleti eredmények alapján verifikálható. A létre-
hozott modellel vizsgálhatóvá válnak egyéb, más módon nehézkesen, vagy költségesen 
vizsgálható paraméterek (a téglakötés hatása, a vasalás optimális helye a falazatban stb.). 

3. Az új szerkezeti rendszer bemutatása 
A vasalt falazatokkal foglalkozó nemzetközi szakirodalomban kizárólag olyan rendszerek 

találhatók, ahol a függıleges vasalás az erre a célra kifejlesztett falazóelem belsejében halad, 
vagy a téglákat olyan speciális kötésben helyezik el, amelynek közepében vasbeton oszlop 
alakítható ki [2]. Mindkét esetben a betonacél körüli üregeket betonnal töltik ki. Ezen falak 
viselkedését és a fent említett pozitív tulajdonságait számos kutató kísérlettel igazolta. 
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Mivel Magyarországon jelenleg nem gyártanak vasalt falak készítésére szolgáló ilyen 
rendszereket, ezért kidolgoztam egy olyan kötéstípust, amely lehetıvé teszi függıleges és 
vízszintes acélbetétek elhelyezését a téglafalban, a téglakötés szabályainak megsértése nélkül. 
A kialakított rendszer az EC6 összes vasalt és vasalás nélküli falakra vonatkozó szerkesztési 
és átlapolási elıírását teljesíti. A kismérető téglából készült kötés kialakítása látható az 1. 

ábrán, melyben a téglák közötti kötési elrendezésbıl adódó kis mérető üregben vasalás 
helyezhetı el. Ez a függıleges vasalás lehorgonyozható az alapozásban és a födémben. A 
vízszintes habarcshézagokban lehetıség van elıregyártott vízszintes vasalás elhelyezésére. Az 
ábrán jelölt üregek soronként kitölthetıek azzal a habarccsal, amellyel a többi habarcsfuga is 
kialakításra kerül. Ez a rendszer az ismert nemzetközi alkalmazásokkal összehasonlítva abban 
különbözik, hogy a vasalás sokkal kisebb üregben, a falazóelemek között helyezkedik el, és 
az üregben fennmaradó rész csak habarccsal tölthetı ki. Hasonló elven alapuló téglakötések 
azonban készültek pillérek kialakítására, melyek a disszertációban bemutatásra kerültek. 

 

77.5
25

467.5 467.5
 

1. ábra Az új rendszer 

Ez a kialakítás más falazati rendszerekkel szemben elınyösebb ott, ahol nagy nyomó- és 
hajlító-húzószilárdságú falakra van szükség bármelyik terhelési irányban: foghíjtelek 
beépítésekor, robbanás-, vagy földrengésveszélyes területeken, tőzfalak, támfalak esetében 
stb. Ezen kívül elınyösen alkalmazható merevítıfalként a 3-5 szintes épületek esetén. A 
kialakítás hátránya, hogy a nagyobb hosszhézag vélhetıen rontja a függıleges teherbírást. 

4. Az új szerkezeti rendszer falainak kísérleti vizsgálata 

Kilenc falból álló kísérleti sorozatot végeztem el azért, hogy összehasonlítsam az új 
rendszer és egy hagyományos fal nyírási teherbírását. A kísérleti elrendezés látható a 2. 

ábrán. A 200 kN függıleges erıvel történı leterhelés után egy irányban mőködı, vízszintes 
erıvel végeztem terhelési és tehermentesítési ciklusokat. A vizsgálatok során a falak 
geometriai mérete, az alkalmazott függıleges erı nagysága és helye, irányonként a vasalás 
helye és mennyisége állandó 
volt. A vasalás iránya és a 
habarcs nyomószilárdsága 
változott. Minden vasalási 
elrendezést két habarcstípus-
sal vizsgáltam: egy a tégla 
nyomószilárdságánál gyen-
gébb, és egy (gyártó minısí-
tése szerint) azzal megegye-
zı nyomószilárdságú ha-
barccsal. A vízszintes erıt és 
az elmozdulást regisztráltam 
az erıbevezetéssel ellentétes 
oldalon. 

25
0 
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Acél keret Hidraulikus sajtó 

Lehorgonyzás Beton alap 

2. ábra A kísérleti elrendezés 
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Az alábbi megállapításokat tettem:  

� Az új rendszerben készült, csak függılegesen vasalt fal elsı repedései közel 
ugyanakkora erınél jelennek meg, mint a vasalás nélküli fal esetében, a nagyobb 
habarcshézag ellenére. A függıleges vasalást tartalmazó fal nem megy tönkre azonnal, az 
átlós repedés megjelenése után a vasalás aktiválódik (csaphatás), majd az általa biztosított 
nyíróerı felvétele után tönkremegy. A repedéskép különbözı az eltérı kötéstípus miatt. 

� A vízszintes vasalás növeli a nyírási teherbírást („kengyel”). Még a gyengébb 
habarcstípus esetében is, az elsı repedések késıbb jelennek meg, mint a vasalás nélküli 
esetben. A vízszintes vasalás módosítja a repedésképet, csökkenti a repedéstágasságot és 
növeli a kezdeti nyírási merevséget. Az erısebb habarcs esetén nem tapasztaltam 
nagyobb nyírási teherbírást. Ebben az esetben más típusú tönkremeneteli mód következett 
be (csúszás), amely egyértelmően megelızhetı függıleges vasalás beépítésével.  

� A mindkét irányban vasalt fal „örökli” a kedvezı tulajdonságokat az egy irányban 
vasalt falaktól: az elsı repedések késıbb jelennek meg, a nyírási teherbírás növekszik, a 
repedés nemcsak egy tégla-habarcs kapcsolatban keletkezik, hanem több, egymással 
párhuzamos kapcsolatban, a repedéstágasság csökken. Az erısebb habarccsal készült 
rendszer esetében elérhetı egy olyan tönkremeneteli mód, amely nem károsítja a falat. Az 
alapozás kiszakadt a rögzítésbıl, és az egész fal merevtestszerően mozdult el. Ezt a 
tönkremeneteli módot neveztem el billenésnek. 

� A vasalás nélküli fallal összehasonlítva az új rendszer esetében még a gyengébb 
falazatnál is 21 %-kal nagyobb teher esetén jelentkezett az elsı repedés, és 2-szer 
nagyobb alakváltozásnál, mint a vasalás nélküli fal esetében. 

� Összefoglalva az új szerkezeti rendszer nyírási teherbírása és alakváltozási képessége 
számottevıen nagyobb, mint a kialakításában hasonló, vasalatlan falé. 

Az 1. táblázat összegzi a jellemzı teherbírási és alakváltozási értékeket. Az elvégzett 
kísérletek alapján a vasalt falak szilárdsági tönkremeneteli módjait tipizáltam. Ez korábban 
hiányzott a szakirodalomból. A megkülönböztetett tönkremeneteli módok (csúszás, 1. típusú 
átlós repedés, 2. típusú átlós repedés, „Z” alakú repedés és billenés) láthatóak a 3. ábrán.  

1. táblázat A kísérletek során mért erık és elmozdulások 

Típus 
Elsı 

repedés 
Max. teher 

Max. elmozdulás 
(maradó teherbírás)

Erı 25 mm 
elmozd.-nál 

Kezdeti 
merevség 

M3 kN mm kN mm mm  kN kN kN/mm 
Habarcs nélkül   89 12,6 41 76 80 121 
Vasalás nélkül 145 3,2 154 4,6 26 129 128 144 
Függılegesen 121 3,4 161 60,7 60 161 133 111 
Vízszintesen 173 6,6 180 16,9 67 163 166 170 

Mindkét irányban 176 6,5 252 60,8 60  252 189 170 
M10 
Vasalás nélkül 180 3,7 193 4,8 31 143 142 106 
Függılegesen 176 5,3 213 39 42 231 196 106 
Vízszintesen 192 4,4 193 4,4 38 171 173 220 

Mindkét irányban 200 5,0 331 32 32; 38 331;378 304 220 
 

A vasalt falazatok tégla és habarcs kapcsolatának tönkremeneteli módjait az elvégzett 
kísérletek alapján csoportosítottam (4. ábra). (Korábban hiányzott a szakirodalomból.) 
Megállapítottam, hogy ezek a tönkremenetelek megegyeznek a vasalatlan falak 
kapcsolatainak nyírási tönkremeneteleivel. A kísérleti eredmények részletes bemutatására [1, 
8, 9, 10, 11]-ben került sor. 
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3. ábra Vasalt és vasalás nélküli falazatok szilárdsági tönkremeneteli módjai és törésképei 

 
4. ábra Vasalt falazatok tégla-habarcs kapcsolatának tönkremeneteli módjai 

5. Falkomponensek vizsgálata 

A rendelkezésre álló tégla- és habarcsjellemzık segítségével egyértelmően nem dönthetı 
el, hogy a Magyarországon használt elemek milyen mechanikai tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A nemzetközi irodalmat tanulmányozva azt tapasztaltam, hogy a gyártási 
technológia (kitolásos, vagy zsaluformás rendszer) jelentısen befolyásolja a tégla 
nyomószilárdságát. Vizsgálatokat végeztem a tégla méret és irányfüggı tulajdonságainak 
meghatározására. A gyártási irányokban eltérı nyomószilárdságnak az alábbi esetekben van 
kiemelt jelentısége: 1. ha az elem orientációja a falazatban eltérı, 2. ha a falazatot nem csak 
függıleges irányú terhelés éri, 3. régebbi épületek falai szilárdságának meghatározásánál. 

5.1. A tégla nyomószilárdságának meghatározása 
A falazóelem nyomószilárdságának meghatározása nemcsak azért fontos, mert a falazat 

nyomószilárdságának számításhoz szükséges, hanem mert számos helyen az EC6 falazatokra 
vonatkozó összefüggéseiben a tégla normalizált, szabványos nyomószilárdsága, 

norm
tégla,cf szerepel. Ez az érték egy 10 cm élhosszúságú falazóelem kocka fiktív 

nyomószilárdsága, amely a legtöbb falazóelem esetében közvetlenül nem mérhetı. A fent 
említett okok miatt több mint 100 kísérleti elemen az alábbiakat határoztam meg [3]:  

Vasalás nélküli és 
Függılegesen vasalt 

Nyomás 

Csúszás 

Átlós törés 1. 

„Z” törés 

Átlós törés 2. 

Vízszintesen vasalt 

Vízszintesen és  
Mindkét irányban vasalt 

Vasalás nélküli 

Billenés 
Mindkét irányban vasalt 
Falazat jellemzı tönkre-
meneteli módja 

III

d) e)  

a) 

A falazat típusa 
Tönkremenetel 

Gyengébb 
habarcs 

Erısebb 
habarcs 

Vasalás nélküli b, d b, c, d 
Függılegesen vasalt b, d b, c, d 
Vízszintesen vasalt a, b, c, d b, d 
Mindkét irányban a, b, c, d, e - 

 

b) c) 
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1. Azonos mérető, 24 db 5x5x5 cm-es kockán, azonos mérési elrendezéssel vizsgáltam a 
tégla nyomószilárdságát a 3 (A, B és C) gyártási irányban. Azt tapasztaltam, hogy mindhárom 
irányban eltérı a nyomószilárdság átlagértéke. Ezt az 
állítást Welch-próbával igazoltam: annak a 
valószínősége, hogy ez az eltérés az 5. ábrán jelzett A 
és C irány között fennáll, 99,5%. Ugyanez a B és C 
irány között 94,3, az A és C irány között legalább 
95,8%. Vagyis a minták azt mutatják, hogy a tégla 
anizotrop, szálas szerkezető, és az anizotrópiát 
vélhetıen a gyártási eljárás fıirányai okozzák: Az A irány, a kitolási irány szilárdsága a 
legnagyobb, ebben az irányban tömörödik a legjobban az agyag a gyártás során, a B irány 
szilárdsága a legkisebb, ez az irány a vágási irány (B-C sík). Mivel a vizsgált és a gyártási 
irányok egybeesnek a tégla éleivel, a továbbiakban ezt az eltérést orthotropiának tekintem. 
A terhelési irány változása 16-30 % módosulást okoz a nyomószilárdság átlagértékében, 
amely abban a nagyságrendben van, ahol a próbatest méretének hatása. 

2. Az egyforma mérető, de a téglán belül különbözı helyrıl származó minták esetében 
vizsgáltam annak hatását, hogy keményebb-e a tégla külsı kérege. Nem állapítható meg 
szignifikáns eltérés a különbözı helyrıl származó mintákban. 

3. Egy 14 mintán végzett kísérleti sorozatból megállapítottam, hogy a tégla felületének 
csiszolásával a nyers felülető minták nyomószilárdsága mintegy 25 %-kal (35,1 N/mm2-rıl 
44,2 N/mm2-re) nı, ugyanakkor relatív szórásuk jelentısen emelkedik (3,2 %-ról 12,1 %-ra). 

4. Megállapítottam 3x11 mintán elvégzett vizsgálatból, hogy létezik egy optimális 
nagyságú terhelési felület a tégla esetében is, amelynél a nagyobb és kisebb felületen terhelt 
minták is kisebb nyomószilárdságot adnak. Megállapítottam, hogy a terhelési felület 
csökkenésével a minták relatív szórása nı.  

5. Egész téglákon végzett, szabványos kísérleti vizsgálataim alapján megállapítottam, 
hogy a leggyengébb szilárdsági irányban a legnagyobb a relatív szórás, azonban a mérethatás 
dominanciája miatt az orthotropia nem jelenik meg. A különbözı irányokban az alak- és 
mérethatás miatt különbözı tönkremenetelek figyelhetıek meg a 6. ábrán és a 3. táblázatban. 

 
6. ábra Az A irány nyomási, a B irány nyírási és a C irány tönkremenetele 

6. Az elvégzett kísérletek alapján megállapítottam, hogy a nyomószilárdságot leginkább 
befolyásoló paraméter a próbatest magassága. Egyforma átmérıjő mintákon elvégzett 
kísérletek alapján meghatároztam, hogy a tégla nyomószilárdsága a h magasságtól  

fc,tégla=C/h
k, (5) 

alakban függ, ahol C konstans, k értéke pedig 0.8-1 között változik. A korábban elvégzett 
kísérletek eredményeibıl elkülönítve a fenti hatásokat, ugyanez az összefüggés adódik. 

C C 

A A 

B B 

3. táblázat 

 
Min-
ták 

v 
[mm] 

w 
[mm] 

h  
[mm] 

Átlag fc,tégla 
[N/mm2] 

Szórás 
[N/mm2] 

Relatív 
szórás [%] 

A 5 118 248 55,5 45,3 6,23 13,73 
B 5 64 246 111 16,73 4,76 28,45 
C 5 64 119 235 10,48 2,26 21,56 
 

5. ábra A három definiált fıirány 
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7. Roncsolásmentes kísérleti vizsgálatot végeztem N-típusú Schmidt-kalapácsos 
keménységméréssel, és megállapítottam, hogy a Dulácska, Józsa és Borosnyói által 2000-ben 
adott összefüggés, valamint a Dulácska által 2008-ban adott összefüggés az általunk vizsgált 
visszapattanási tartományban, vízszintes ütésirány esetén megadja a tégla A irányú, 
szabványos nyomószilárdságának értékét. Összefüggéseket adtam vízszintes ütésirányú 
visszapattanási érték és a B illetve C irányú normalizált nyomószilárdság között.  

fnorm,B
c,tégla =Ri

2/160                                                               (6) 

fnorm,C
c,tégla =Ri

2/130                                                               (7) 

5.2. A tégla rugalmassági modulusának meghatározása 
A kismérető tömör tégla rugalmassági modulusára a szakirodalomban számos adat 

található, melynek értékei 900-20 000 N/mm2 közé tehetık. A helyes érték megállapításának 
érdekében kétféle mérési módszerrel, négyféle kialakítású, összesen 32 db próbatesten 
méréseket végeztem a Hidak és Szerkezetek Tanszék és az Építıanyagok és Mérnökgeológia 
Tanszék Laboratóriumában. A négyféle mérési elrendezésbıl az itt ismertetett két típust 
javaslom használni. A hengeres próbatesteken végzett rugalmassági modulus mérése azonban 
csak akkor szolgáltat megfelelı eredményt, ha a minták magasság/átmérı aránya 2 körüli, 
amely megegyezik a beton próbatesteken végzett kísérletek alapján kapott összefüggések 
eredményeivel [3,4]. 

1. A henger alakú próbatestekre ragasztott bélyeges mérésekbıl kiderült, hogy a Poisson-
tényezı és a rugalmassági modulus értéke is változik a terhelés során, az egyes irányokban 
eltérı mértékben (7. ábra). A terhelés kezdetekor a téglában már meglevı repedések 
záródnak, ezért a rugalmassági modulus nı, a Poisson-tényezı csökken. Ha már minden 
repedés záródott, a két tényezı értéke közel állandónak tekinthetı. A tönkremenetel elıtt a 
Possion-tényezı nı, a rugalmassági modulus csökken. A leginkább repedezett, B irányban a 
legnagyobb a változás mértéke, a legerısebb, A irányban a legkisebb. A szakirodalomban ezt 
a jelenséget számos kutató észlelte repedezett, kıbıl fúrt minták esetén. 
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7. ábra A Poisson-tényezı és rugalmassági modulus változása A irányban 

2. Egy a teflonhoz hasonló, kis súrlódási tényezıvel rendelkezı lemez segítségével, hasáb 
alakú próbatesten, induktív alakváltozásmérıvel végzett mérések segítségével meghatároztam 
a tégla rugalmassági modulusát B és a C irányban. A mérési eredményeket mutatja a 4. 

táblázat. Megállapítottam, hogy ugyanaz a kétféle eredménycsoport található, amely a 
szakirodalomban is fellelhetı. A kétféle eredmény oka a tönkremenetel különbözısége (8 a és 
b és 9 a és b ábra). A kétféle tönkremenetel látható a 8. a és b ábrán. Míg az a eset 
súrlódásmentes tönkremenetel függıleges repedésekkel, addig a b eset egészen különleges, 
nyomási tönkremenetel vízszintes repedésekkel. A b tönkremenetel azonban egész téglák 
esetében nem fordul elı. A vágás miatt az eredetileg körkörös alakban elhelyezkedı 
repedések egy része vízszintesen kerül be a mintába, amely mentén a próbatest tönkremegy.  
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A kapott eredmények alapján tömör téglák rugalmassági modulusának meghatározása az 

alábbi mérési módszer javasolható:  
A téglából vágjunk ki 5x5x10 cm3 nagyságú hasábokat. Két oldalon felszerelt induktív 

adóval mérjük az alakváltozást. Végezzük a mérést addig, amíg legalább 4 olyan 
tönkremenetelt kapunk, amely esetében párhuzamos, függıleges repedések tapasztalhatók. A 
mérések statisztikai elemzése során megkapható a megfelelı rugalmassági modulus.  
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9. a és b ábra A σ-ε diagram a kétféle tönkremenetel esetében 

A mérésekbıl megállapítható, hogy a tégla adott irányba esı szabványos 
nyomószilárdságának 1000-szerese az adott irányba esı rugalmassági modulus. Mivel azt 
tapasztaltam, hogy a B és C irány orthotropiájának aránya megegyezik a B és C irány 
normalizált nyomószilárdsági arányával (a különbözıség valószínősége legalább 90,5%), 
ezért az A irányú rugalmassági modulus is megkapható. 

5.3. A tégla egyéb mechanikai jellemzıinek meghatározása 
Az egész tégla hajlító-húzószilárdságát 3-pontos hajlítással meghatározva, 13 mérésbıl az 

eredmények 2,5-6 N/mm2 között változnak, melyek átlagértéke 4,28 N/mm2, relatív szórása 
48,8 %. Két tégla között a súrlódási szög értékét mérve 38-40° közötti értékeket kaptam. 

5.4. A habarcs nyomószilárdságának, hajlító-húzószilárdságának és 
rugalmassági modulusának meghatározása 

A habarcsok mechanikai tulajdonságai a téglához hasonlóan eltérıek a szakirodalomban, 
aminek oka a különbözı összetétel. Mivel az általam használt habarcs összetevıi számomra 
nem ismertek (gyártási titok), ezért szabványos vizsgálati eljárással megvizsgáltam a 
nyomószilárdságot és a hajlító-húzószilárdságot. Szabványos mérető (4x4x16 cm3) és ennél 
nagyobb (7x7x21 cm3) próbatesten a korábban ismertetett mérési eljárással meghatároztam a 
habarcs rugalmassági modulusát. Megállapítottam, hogy a habarcs hajlító-húzószilárdsága kb. 
1/3-a a nyomószilárdságnak, ha mindkét jellemzıt szabványos eljárás szerint határozzuk meg. 

a b 

8. a és b ábra 1C1 és 2B2 próbatestek repedésképei 

4. táblázat Eredmények 

Jel Etégla [N/mm2] 
1B4 11 014 
2B1 15 334 
1B1 15 785 
2B2 3 198 
1B3 1 956 
2B3 2 477 
1C1 16 114 
2C1 15 593 
1C2 20 177 
2C2 3 752 
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A habarcs kezdeti rugalmassági modulusa kb. 1000-szerese a szabványos eljárás szerint 
meghatározott nyomószilárdságnak. A nagyobb minták esetében a nyomási alakváltozás 
maximális értéke 4-5 ‰, a kisebb minták esetében 2,5-3 ‰ (10. ábra). A 5. táblázat a két 
alkotóelemre kapott jellemzıket foglalja össze. 

 

5. táblázat A tégla és a habarcs meghatározott jellemzıi 

Tégla: [N/mm2] σ-ε diagram lineáris 
fnormc,tégla A irány 20,0 Súrlódási szög 38-40° 
fnormc,tégla B irány 14,1   
fnormc,tégla C irány 16,8 Habarcs [N/mm2] 

ft,tégla 4,28 fc,habarcs 3,27 
Etégla A irány 20 325 ft,habarcs 1,19 
Etégla B irány 14 044 Ehabarcs 3 117 
Etégla C irány 17 294 εc,habarcs kb. 2,5 ‰ 

εc,tégla ca. 1-1,5 ‰ σ-ε diagram Jelentıs képlékeny tartomány 

6. Diszkrét elemes modell 
A diszkrét elemes modellezés kulcskérdése általában a megfelelı mechanikai 

anyagjellemzık és egyéb, kísérlettel nem meghatározható paraméterek megadása. A 
szakirodalomban fellelhetı, ezekre vonatkozó ellentmondásos és hiányos adatok miatt volt 
szükséges az alkalmazott anyagok mechanikai jellemzıinek meghatározása. 

Megállapítottam, hogy a vasalt és a vasalás nélküli falak esetében is a tönkremenetel 
leginkább a habarcs-tégla kapcsolat felületén következik be és nem a habarcsban, ezért 
lehetıség van a rendelkezésre álló 3 féle falazatot modellezı eljárásból az egyszerősített 
mikromodellezési eljárást választani mindkét vizsgálati esetre. Ebben a modellezési 
technikában a téglák fél habarcsvastagságnyi mérettel megnövelt nagyságban jelennek meg, a 
habarcs helyett egy felületi kapcsolat adja meg az elemek közt átadódó erık nagyságát. (A 
modellezési eljárások részletes ismertetésére a disszertációban került sor.) 

Egy 2D diszkrét elemes modell segítségével ellenıriztem, hogy a modellezési 
paraméterek megfelelı megválasztásával elérhetı a vasalatlan falak esetén szimulálható 
valamennyi vasalt és vasalatlan falra jellemzı tönkremeneteli mód (11. a, b és c ábra). 

 
11. a, b és c ábra A vasalt falak tönkremeneteli módjai 

a) b) c) 

10. ábra A kisebb mérető habarcs próbatestek σ-ε diagramjai 
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A tervezett 3D falmodell megfelelıségének igazolására három feltételt tőztünk ki:  
1. A szakirodalomban jól meghatározott, és a kapcsolati viselkedést megfelelıen bemutató 

kísérletekkel megegyezı kapcsolati viselkedés (kapcsolat nyírási és húzási vizsgálata alapján) 
2. az általam mért tégla anyagjellemzık alkalmazásával kapható és az elvégzett kísérlettel 

megegyezı repedéskép, 
3. a modellezett és a kísérletben felépített, valódi szerkezet ugyanazon pontján alkalmazott 

erı hatására mindkét esetben a szerkezet ugyanakkora alakváltozást szenvedjen. 
A választott 3DEC diszkrét elemes programban a tégla esetére Mohr-Coulomb típusúan 

képlékenyedı anyagmodellt választottam, a kapcsolat viselkedésének leírására Coulomb-
súrlódásos, kohézióval és húzószilárdsággal rendelkezı, a maximális feszültségig lineáris, 
onnan pedig lágyulással rendelkezı kapcsolatot választottam.  

Kétféle típusú paramétert különböztetek meg a modellben: a mechanikai paramétereket, 
melyek az alkalmazott anyagmodell leírásához szükségesek, és a modellezéshez használt 
egyéb, nem anyagi paramétereket, amelyek az alábbiak: megtámasztási mód, terhelés típusa, 
terhelés sebessége, kívánt elmozdulás, alkalmazott ciklusszám, végeselemes háló nagysága, és 
a saját algoritmusokban alkalmazott paraméterek. 

6.1. A kapcsolat húzási vizsgálata 
Mivel a teherlépcsı nagysága fontos szerepet játszik a konvergencia feltételeinek 

biztosításában és értékét a program automatikusan határozza meg, valamint elmozdulásteher 
csak sebességterhek formájában adható meg, a terhelési folyamatokat automatizáltam. FISH 
programozási nyelven terhelési ciklust készítettem, melynek algoritmusa a 12. ábrán látható. 

 
12. ábra A terhelési ciklus 

Azért, hogy a kapcsolatban keletkezı elmozdulásokat és feszültségeket regisztrálni 
tudjam, olyan ciklust készítettem, ami minden egyes számítási lépésnél meghívódik, és értéke 
kiszámítódik. A ciklus algoritmusa látható a 13. ábrán.  

 
13. ábra A feszültségeket és elmozdulásokat számító ciklus 

6.2. A kapcsolat húzási vizsgálatának pontosítása 
Ahogy a 14. ábra mutatja, a teherbírás elıtti lágyulás kivételével a modell követni tudja 

valóságos viselkedést. A tönkremenetel azonban hirtelen következik be, azért, mert a 
modellben a kapcsolat nem tartalmazza a valóságbeli heterogenitást: az anyag egyes részei 
nem ugyanabban a pillanatban mennek tönkre, vagy eltérı mértékben károsodnak. A 
kapcsolat mikrorepedéseket tartalmaz, ami lágyabbá teszi a viselkedést a valóságban, mint a 
modellben.  

1) Menjen végig a ciklus az összes részkapcsolaton, amelyek akkor keletkeznek, amikor 
végeselmekre osztjuk a téglát 

2) Minden részkapcsolaton jegyezze meg a keletkezı normális irányú erıt 
3) Összegezze a ciklus végén ezeket az erıket, és az összeget ossza el a kapcsolat területével 

1) Kiindulási paraméterek: egy lépésben alkalmazni kívánt elmozdulás D, a terhelés 
sebessége V, az az ismétlésszám, ahányszor ismételni kell a megadott elmozdulást 

2) Az az idı, ameddig az alkalmazott elmozdulást alkalmazni kell T, vagyis D=VT, és T=tN, 
ahol t az idılépés nagysága, N az alkalmazott lépések száma 

3) Alkalmazza a kívánt V sebességet az elmozdítani kívánt csomópontokra 
4) Majd terhelje ezzel az elmozdulással T=D/V ideig 
5) Állítsa meg a mozgó csomópontokat 
6) Majd egyensúlyozza ki a szerkezetet egy általam megadott hibahatárig (általában 1-2%) 
7) Végezze el annyiszor, ahányszor definiáltam 
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14. ábra A kapcsolat húzási vizsgálata a 3DEC diszkrét elemes programban 

Azért, hogy modellezni lehessen a kapcsolatban található anyagi hibákat és a lágyuló 
viselkedést, eltérı ft húzószilárdságot és kn normális irányú merevséget (a húzási viselkedést 
leginkább ez a két paraméter befolyásolja) rendeltem a kapcsolat bizonyos részeihez. A FISH 
programozási nyelvben egy olyan algoritmust készítettem, amely a kapcsolat minden részéhez 
megfelelı eloszlás szerint különbözı anyagi tulajdonságokat rendel (15. ábra). 

 
15. ábra Véletlen tulajdonságokat rendelı algoritmus 

Megállapítottam, hogy a kívánt viselkedés csak a minták normális eloszlás szerint generált 
tulajdonságaival érhetı el, egyenletes eloszlással nem. Ha csak a húzószilárdság, vagy a 
normális irányú merevség rendelkezik valamekkora szórással, akkor a relatív szórásnak 
legalább 60% körüli értéknek kell lennie ahhoz, hogy a kívánt viselkedést szimulálni 
lehessen. Egyéb esetekben csak a teherbírás csökken, a diagram jellege nem változik. A 16. és 
17. ábrákon mindkét paraméternek legalább 30-40 % közötti relatív szórása van, amely 
egybeesik a valós kísérletben tapasztalt szórással. Ebben az esetben legalább 24 kapcsolatra és 
40 féle anyagra van szükség. Ha a kapcsolat 600 részre van felosztva, elegendı 10 féle anyag. 
A diagramok simaságát a paraméterek jelentısen befolyásolják. Az alábbi paraméterek 
hatását (terhelési sebesség, anyagi jellemzık, végeselemes háló nagysága, eloszlás típusa, 
kapcsolati részek száma, anyagok száma, relatív szórás nagysága) [12, 14]-ben vizsgáltam 
meg. A 17. ábrán a valós kísérleti eredmények közé illesztett modellezési eredmények 
láthatók. Az ábrákon jelölt diagramok a különbözı paraméterbeállításokkal nyert 
eredményeket mutatják. 

 
 

1) A téglák részekre osztása, így a kapcsolat is részekre osztódik 
2) A tégla részeit összekapcsolja, a kapcsolat részei külön maradnak 
3) Végeselemes hálót generál a téglára 
4) Véletlenszámot generál standard normális eloszlás szerint (szórás:1, átlagérték: 0) 
5) A megfelelı anyagi paraméterek szórásának és átlagértékének megadása után változtatható 

számú, különbözı anyaghoz tartozó anyagi jellemzıket generál 
    (anyagi paraméter = szórás * véletlenszám + átlagérték) 
6) Ha a keletkezett paraméter nem megfelelı (pl. negatív), akkor újat generál 
7) A részkapcsolatokhoz hozzárendel egy generált anyagot, egyenletes eloszlás szerint 
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Tension test IV.
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16. ábra A viselkedés kn és ft szórásával   17. ábra A definiált anyagtípusok számának hatása 

6.3. A kapcsolat nyírási vizsgálata 
A rendelkezésre álló kísérletek alapján modelleztem a két tégla közötti kapcsolat nyírási 

viselkedését. Mivel ezt a viselkedését az egyszerre mőködı nyomófeszültség nagysága 
befolyásolja, ezért elıször csak egy nyomási szinten ellenıriztem a kapcsolatot. A korábban 
már ismertetett terhelési ciklust alkalmaztam, és a keletkezı feszültséget és elmozdulást a már 
megadott program segítségével regisztráltam. Az anyagi paraméterek vizsgálata látható a 18. 

ábrán. Megállapítottam, hogy a viselkedést leginkább befolyásoló tényezı a c kapcsolati 
kohézió, ft húzószilárdság és a ks kapcsolati nyírási merevség. Ugyanazt a viselkedést 
tapasztaltam, mint a korábbi esetben: a teherbírási csúcs elıtti merevség túl nagy. 
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18. ábra A kapcsolat nyírási vizsgálata  

A számítások során gyakran elıforduló, numerikus problémába ütköztem, amely az 
elmozdulások “visszakanyarodását” okozta akkor is, ha a terhelési irány nem változott. Ezért 
a terhelési folyamat kiegyensúlyozódás utáni részén szükséges volt egy másik algoritmussal 
regisztálni az elmozdulásokat. A 19. ábra mutatja a változók rögzítését az új ciklusban, 
melynek eredményei láthatóak a 20. és 21. ábrán. 

 
19. ábra Az új algoritmus 

1) A kiválasztott csomópontok elmozdítása adott ideig 
2) A csomópontok megállítása és kiegyensúlyozás 
3) Az eredmények regisztrálása 
a. A tégla erıbevezetéssel ellentétes oldalán rögzíti a kiválasztott csomópontokon az 

elmozdulást, majd ezek átlagát számolja 
b. Az alkalmazott erıt kiszámolja úgy, hogy végigmegy az összes olyan csomóponton, 

amit elmozdulással terhelt, és az adott irányba esı csomóponti reakcióerıket összegzi 
4) Új elmozdulás alkalmazása 
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20. ábra A teherbírási csúcsot közelítı merevségek      21. ábra A kezdeti merevség egyezése 

6.4. A falmodell 
A korábban ismertetett gyengébb habarccsal készült falazat szimulációját végeztem el. 

200 kN nagyságú függıleges erıvel történı leterhelés után, a kísérlettel megegyezı nagyságú 
acél terhelılemezen keresztül végeztem el a vízszintes irányú terhelést. A 22. ábra mutatja az 
ehhez szükséges programozási feladatot. A fal alsó síkját befogottnak modelleztem. Az 
elmozdulásokat ugyanazon a helyen rögzítettem a modellben, mint a kísérletben. A 
megalkotott modellel elérhetı a kísérletivel azonos töréskép (23. ábra) és erı-elmozdulás 
diagram (24. ábra). Ugyanaz a viselkedés tapasztalható, mint a kapcsolati viselkedések 
esetében: a tönkremenetel elıtti merevség eltérı a kísérletben tapasztalt értékekhez képest. 

 
22. ábra Algoritmus a falazati modellhez 

  
23. ábra Töréskép a kísérletbıl és a modellbıl  

1) Geometria létrehozása: tégla + fél habarcsvastagság + terhelı lemez 
     Paraméter: a tégla mérete, a habarcsréteg vastagsága, hány tégla van egy sorban, milyen    

legyen a kezdı sor 
2) Megtámasztási viszonyok definiálása, belsı végeselemes háló létrehozása 
3) Az anyag- és kapcsolati jellemzık definiálása 
     Paraméter: a kapcsolati jellemzık szórásának lehetısége 
4) Függıleges erı alkalmazása feszültségteherként és kiegyensúlyozás 
     Paraméter: a teher helye, hány ciklusban alkalmazza 
5) Vízszintes terhelés sebességteherrel a korábban ismertetett módon 
     Paraméter: hány ciklusban, 1 ciklusban mekkora elmozdulást, milyen sebességgel alkalmazzon 
6) Kiegyensúlyozás, Paraméter: a hibahatár 
7) Adatok mentése: egy a sebességgel terhelt csomópontokon keletkezı reakcióerık összegét 

számító program, ami a kiválasztott pont elmozdulását és a kiegyensúlyozatlan erık 
nagyságát számítja 
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24. ábra Erı-elmozdulás diagram a modellbıl és a kísérletbıl  

6.5. A falmodell fejlesztése 
A korábban húzási viselkedésre kifejlesztett 

eljárást beépítettem a falmodellbe: a 25. ábrán eltérı 
tónussal jelölt kapcsolati részekhez különbözı 
anyagi tulajdonságokat rendeltem Gauss-eloszlás 
szerint. Az anyagjellemzık és egyéb paraméterek 
bármilyen változtatása esetén sem következett be a 
kívánt jelenség. Javasolható ebben az esetben is a 
kapcsolatok további részekre osztása, és egy 
kapcsolaton belül eltérı anyagjellemzık megadása. 

Futtatásokat végeztem arra az esetre, amikor a 
kialakított falazat eltérı kötéstípussal készül, vagyis a kezdı sor nem futó sor, hanem kötısor. 
A tönkremenetel jellege ugyanolyan, mint a korábbi esetben, átlós repedés alakul ki, azonban 
a teherbírás a 154 kN-ról 136 kN-ra esik vissza. Ez az eredmény megegyezik azzal a sejtéssel, 
amit a téma legelismertebb kutatói kaptak végeselemes modellek segítségével. 

7. Az eredmények alkalmazása, a kutatás egyéb lehetıségei 
Számos téglafal vízszintes terhekkel szembeni viselkedésének vizsgálatával és numerikus 

modelljének összehasonlításával javaslatot tettem a falak modellezési paraméterinek célszerő 
megválasztására. A téglafalazatok numerikus modellezésével foglalkozó vizsgálatokban 
közvetlenül hasznosítható az elvégzett munka. A tégla és habarcs próbatesteken végzett 
kísérletek segítségével meghatározott anyagjellemzık alapját képezhetik további 
kutatásoknak. A továbbiakban szükséges egy olyan nagyobb léptékő modell kialakítása, 
mellyel épületek modellezése lehetséges, és amellyel ellenırizhetı, hogy a bemutatott 
falszerkezeti rendszer alkalmazható merevítıfalként a 3-5 szintes épületek esetében, és 
kielégíti a földrengési tervezésre vonatkozó követelményeket.  
Ezen kívül további kutatási lehetıségként javasolhatók az alábbi témakörök: 
1. A diszkrét elemes modell alkalmazása a vasalás geometriai beépítésével. 
2. A falak modellezhetıek más anyagmodellek megadásával. 
3. A falakban a fekvı- és állóhézagok a valóságban is eltérı tulajdonságokkal 
rendelkeznek, ez a modellben is alkalmazható. 
4. Az állóhézagok alatt létrehozott kapcsolatokkal szimulálható lenne a tégla törése is. 
5. Javasolható a kifejlesztett vasalt falazati rendszer függıleges és síkjára merıleges 
viselkedésének alaposabb megismerése érdekében kísérleteket végezni. 
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8. Új tudományos eredmények 
1. tézis 

Kidolgoztam egy olyan speciális, egyedi, új téglakötési típust a kismérető tégla 
alkalmazására falak esetére, amely lehetıvé teszi függıleges vasalás elhelyezését a téglák 
között a téglakötésnek köszönhetıen kialakuló kis mérető üregben. Megmutattam, hogy ez a 
kötéstípus teljesíti az Eurocode 6 által elıírt, vasalás nélküli és vasalt falak téglakötéseire 
vonatkozó követelményeket. Az új típusú kötésben épített vasalt fal nyírási viselkedésének 
megállapítására kidolgoztam és végrehajtottam 9 olyan téglafal vizsgálatából álló 
kísérletsorozatot, amely alkalmas külön a függıleges és külön a vízszintes vasalás nyírási 
ellenállásra gyakorolt hatásának meghatározására.  

a) Meghatároztam a tönkremenetelt befolyásoló paramétereket (a fal geometriai aránya, a 
terhelı erık aránya, a fal alkotórészeinek szilárdsága, az elhelyezett vasalás iránya, 
mennyisége). Megállapítottam, hogy a repedéskép kialakulása függ a kötés típusától, 
vagyis a téglák eredeti elrendezésétıl. 

b) Összegyőjtöttem, csoportosítottam és rendszereztem a falak lehetséges tönkremeneteli 
módjait különbözı típusú és irányú terhelési esetekre. Rámutattam, hogy a 
szakirodalom nem tárgyalja a vasalt falak szilárdsági tönkremeneteli módjait, ezért a 
korábban ismertetett kísérletek alapján a vasalt falak tönkremeneteleit tipizáltam. 
Meghatároztam az egyes vasalási típusokhoz tartozó tönkremeneteli mechanizmusokat. 
Csoportosítottam a vasalt falak tégla és habarcs közötti kapcsolatának tönkremeneteli 
módjait, és megállapítottam, hogy ezen tönkremenetelek megegyeznek a vasalás nélküli 
falak kapcsolati tönkremeneteleivel. 

c) A kísérletek alapján kimutattam, hogy a kifejlesztett rendszerben az elsı repedések a 
hagyományos fallal összehasonlítva számottevıen nagyobb alakváltozás esetén jelennek 
meg, magasabb teherszinten. Ezzel az építési módszerrel a falak alakváltozási képessége 
és nyírási teherbírása jelentısen növelhetı. Megállapítottam, hogy míg a függıleges 
vasalás nem módosította a falak nyírási merevségét, addig a vízszintes vasalás növelte 
azt az alkalmazott kialakításban. Ezért a repedezett zóna kiterjedése és a repedés-
tágasság is jelentısen kisebb ugyanakkora teherszinten az új típusú rendszer esetében.  

Kapcsolódó publikációk: [1, 2, 9, 10, 11, 12, 16, 17] 

2. tézis 

Kidolgoztam és végrehajtottam egy új módszert a kismérető, tömör tégla szabványos 
nyomószilárdságának meghatározására. 110 kísérleti elemen az alábbi paraméterek hatását 
vizsgáltam: a felület érdessége, a próbatest magassága, szélessége, hosszúsága, a terhelt 
felület mérete és alakja, a mintavételezés típusa (fúrt vagy vágott), a terhelés iránya és a 
beégés hatása.  

a) Összefüggéseket adtam a vizsgált paraméterek szabványos nyomószilárdságra gyakorolt 
hatásának becslésére. Megállapítottam, hogy a fenti tényezık közül a próbatest 
magasságának hatása a legnagyobb, és összefüggéseket adtam a nyomószilárdság-
elemmagasság kapcsolatra. 

b) Mérésekkel igazoltam, hogy a tégla orthotrop viselkedést mutat a nyomószilárdságra 
vonatkozóan. Három karakterisztikus irányt definiáltam, amelyek megegyeznek a 
gyártási technológia 3 fı irányával. Megállapítottam, hogy az irányok szilárdsági 
különbözıségének hatása a nyomószilárdságra nagyságrendben ugyanakkora, mint 
annak a hatása, hogy mekkora próbatestet vizsgálunk.  

Kapcsolódó publikáció: [3] 
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3. tézis 

Henger, kocka és hasáb alakú, összesen 32 darab kismérető téglából származó próbatesten 
kétféle eljárással rugalmassági modulus meghatározására méréseket végeztem. A vizsgálat 
eredményeként: 

a) meghatároztam a rugalmassági modulusok kezdeti értékét, és magyarázatot adtam a 
szakirodalomban található eltérések okaira, valamint javaslatot adtam a rugalmassági 
modulus meghatározásának szabványos vizsgálati eljárására. 

b) Megállapítottam, hogy a tégla mindhárom fıirányú rugalmassági modulusa kb. 1000-
szerese az adott irányba esı szabványos nyomószilárdság értékének. 

c) Megállapítottam, hogy az elızı pontban leírt viselkedésbıl következik, hogy a tégla 
nyomószilárdsági orthotropiája és a rugalmassági modulus orthotropiája megegyezı 
arányú.  

d) Megállapítottam, hogy a terhelési folyamat során az egyes gyártási fıirányokban eltérı 
mértékben változik a Poisson-tényezı. Kimutattam, hogy ennek az az oka, hogy a 
fıirányokban eltérı a repedezettségi állapot.  

Kapcsolódó publikáció: [3, 4] 

4. tézis 

Habarcshasábokon végzett vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a habarcs kezdeti 
rugalmassági modulusának értéke a nyomószilárdság minısítési értékének 1000-szereseként 
vehetı figyelembe. Az elvégzett kísérletek alapján javasoltam egy szabványosítható eljárást a 
habarcs rugalmassági modulusának mérésére.  
Kapcsolódó publikáció: [4] 

5. tézis 

A téglák roncsolásmentes, N-típusú Schmidt-kalapácsos vizsgálati eredményei alapján 
értékeltem a meglevı összefüggések alkalmazhatóságát az általam vizsgált kismérető tégla 
esetére. 

a) Megállapítottam, hogy a vízszintes visszapattanási értékek és a tégla nyomószilárdsága 
közötti kapcsolatot leíró összefüggések a tégla „A” irányú normalizált nyomó-
szilárdságát adják. Az általam vizsgált visszapattanási tartományban a Dulácska-féle 
2008-as, és a Dulácska-Józsa-Borosnyói-féle összefüggés a legmegfelelıbb. 

b) Összefüggést adtam a vízszintes irányú visszapattanási értékek és az azonos irányú 
normalizált nyomószilárdsági értékek között.  

Kapcsolódó publikáció: [3] 

6. tézis 

A 3DEC 3D diszkrét elemes programmal modelleztem a tégla és a habarcs közötti 
kapcsolat húzási és nyírási viselkedését, valamint egy összetett modellben szimuláltam az 
általam elvégzett laborkísérletnél vizsgált, vasalással nem rendelkezı faltest tönkremenetelét. 
Javaslatot tettem az adott feladatra vonatkozó diszkét elemes modell bemenı paramétereinek 
megválasztásához három különbözı viselkedés szimulációja (kapcsolat húzása (1.), nyírása 
(2.), és a falazat vizsgálata (3.)) alapján.  

Igazoltam, hogy a habarcs-tégla kapcsolat viselkedését képlékeny felületként, kohézióval 
és húzószilárdsággal rendelkezı Coulomb-súrlódásos kapcsolatnak modellezve a 
szakirodalmi kísérletekkel és a saját kísérlettel megegyezı eredményt kapunk a teherbírás és a 
kezdeti merevség értékére, valamint a tönkremeneteli repedésképre. 

Megállapítottam, hogy mindhárom esetben a numerikus vizsgálat eredménye a 
tönkremenetel elıtt nem követi a kísérletek során tapasztalt lágyulást. Ezért a kapcsolati elem 
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megfelelı anyagjellemzı paramétereinek valószínőségi alapokon nyugvó módosításával új 
modellezési eljárást dolgoztam ki  

A modell alapján ajánlást adtam az adott feladatra vonatkozó kapcsolati jellemzık 
szórásának és a modell más paramétereinek megfelelı értékeire, mely a kísérleti 
eredményekkel egyezést mutat. Ezt az eljárást a szakirodalmi adatok alapján a húzási 
kísérletekre verifikáltam. 

Megmutattam, hogy a diszkrét elemes modell paramétereinek megfelelı választásával a 
vasalatlan falak diszkrét elemes modellje vasalt falak tönkremeneteli módjainak szimulálására 
is alkalmas.  
Kapcsolódó publikációk: [13, 15, 20] 
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