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1 Jelölések 

 
ainfill  falat helyettesítő rácsrúd szélessége 

A  általános térfogatelem felülete 

Ad  általános térfogatelem felületén lévő összes mikro repedés és hiba egyenértékű helyettesítő 

területe 

Aeq  falat helyettesítő ferde rácsrúd keresztmetszeti területe 

Ai ; Aj  habarcsréteget helyettesítő rácsrudak keresztmetszeti területe 

li; li,x; li,z az elemi cella geometriai méretei habarcsréteg helyettesítésekor 

hcol  vasbeton oszlopok szintmagassága a keretgerendák középvonalai által kijelölt statikai vázon 

hinf  vázkitöltő fal magassága 

bw  vázkitöltő fal vastagsága 

βs  ferde nyomott rácsrúd vízszintessel bezárt szöge 

d  ferde nyomott rácsrúd hossza 

tinfill  vázkitöltő fal helyettesítő vastagsága 

lspring  rugóelemek egymástól mért tengelytávolsága 

vmortar  falazóhabarcs átlagos szélessége 

I   vasbeton oszlop inercianyomatéka 

Ib  vasbeton gerenda inercianyomatéka 

E  vasbeton keret rugalmassági modulusa 

fc.eq  helyettesítő ferde rácsrúd nyomószilárdságának értéke 

∆d  kitöltött keret tetőponti eltolódása 

Einfill  vázkitöltő fal rugalmassági modulusa használhatósági határállapotban 

Esec,infill  vázkitöltő fal rugalmassági húr-modulusa 

Einfill.0  fal rugalmassági modulusa a fekvő fúgákkal párhuzamos irányban 

Einfill.90  fal rugalmassági modulusa az álló fúgákkal párhuzamos irányban 

Esec fal szerkezetanalízisben EC6 szerint figyelembe vehető kezdeti rugalmassági (húr-)modulusa 

fekvőhézagokra merőleges irányú nyomás esetén 

Einfill.β fal ferde nyomott rácsrúd irányában értelmezett rugalmassági modulusa 

Einfill-β fellazulási ponthoz tartozó rugalmassági modulusa bilineáris anyagmodell esetén 

Einfill-peak fal tönkremeneteléhez tartozó helyettesítő rugalmassági húr-modulusa 

Es betonacél rugalmassági modulusa 

Em falazóhabarcs rugalmassági modulusa 

Ei ; Ej  habarcsréteget helyettesítő rácsrudak rugalmassági modulusa 

Gm falazóhabarcs nyírási modulusa 

Ginfill  fal nyírási modulusa 

ν0-90  fal Poisson tényezője 

fbr falazóelem Gyártó által megadott átlagos nyomószilárdsága 

fb  falazóelem szabványos átlagos nyomószilárdsága EC6 szerint 

fm  falazóhabarcs átlagos nyomószilárdsága 
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fmd habarcsréteg nyomószilárdságának tervezési értéke 

fvd  habarcsréteg nyírószilárdságának tervezési értéke 

finfill-β falazat fellazulási pontjához tartozó nyomószilárdság értéke 

finfill-90 fal nyomószilárdságának értéke fekvő fúgára merőleges irányban 

fc.eq  helyettesítő ferde rácsrúd nyomószilárdságának értéke 

e’c  helyettesítő rácsrúdban fellépő átlagos feszültség értéke a tönkremenetelkor rugalmas számítás 

esetén (az eredeti jelölést őriztem meg) 

fck beton nyomószilárdságának karakterisztikus értéke 

fyk betonacél folyási határának karakterisztikus értéke 

V  tetőponti külső vízszintes erő 

Vpeak tönkremenetelhez tartozó külső vízszintes erő 

Si ; Sj  habarcsréteget helyettesítő rácsrudakban ébredő normálerő 

E(δpl) általános közbenső állapothoz tartozó külső potenciális energia 

E(δmax) tönkremenetelhez tartozó külső potenciális energia 

{etot}  teljes alakváltozás vektor 

{eel}  rugalmas alakváltozás vektor 

{epl}  képlékeny alakváltozás vektor 

δpl képlékeny tetőponti eltolódás 

γ  szögtorzulás 

∆m,x ∆m,x falazóhabarcs eltolódásai 

∆s,x ∆s,x falazóhabarcsot helyettesítő rácsrudak eltolódásai 

 [Dc
ck] merevségi mátrix a repedési felületre merőlegesen 

K  falazóhabarcstól és falazóelem típusától függő állandó 

ρspring  rugóállandó 

βt  paraméter a megnyílt repedés által közvetített nyíróerő-hányad definiálásához 

��→  n normálishoz tartozó károsodási változó 

D skalár károsodási paraméter 

f(D) teljes károsodást helyettesítő függvény 

λh  Smith által definiált dimenziótalanított paraméter a helyettesítő rácsrúdra vonatkozóan 
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2 Bevezetés 

Napjainkban a nemzetközi és a hazai mérnöki gyakorlatban a monolit vasbeton pillérvázas 

épületek globális térbeli merevségét többnyire kapcsolt, vagy önálló merevítő falas 

rendszerrel biztosítják. Az általános tervezői gyakorlatban a merevítő falakat legtöbbször 

monolit vasbeton falként alakítják ki. A vasbeton keretvázakat kitöltő téglafalazatok hatását 

többnyire nem veszik figyelembe, azokat, mint másodlagos, nem teherhordó szerepű 

szerkezetként kezelik. A vasbeton keretváz az általános függőleges és vízszintes hatásokkal 

szembeni, a tervezésben aktuálisan felhasznált szabvány előírásainak megfelelő biztonsággal 

való viselésére kerül megtervezésre, és elhanyagolják a jelentős többletteherbírást biztosító 

falazott vázkitöltő szerkezeti elemeket. Ugyanakkor a vázkitöltő falak hatására új 

tönkremeneteli módok is kialakulhatnak, melyek a tervezés során nem kerülnek 

figyelembevételre. 

A meglehetősen komplex tervezési problémával és az általánosan alkalmazható 

eljárásokkal az 1950-es évek óta számos cikk (Holmes, 1961; Smith 1966, Smith és Carter, 

1969; Saneinejad és Hobbs, 1995) foglalkozott. A többszintes vasbeton pillérvázas épületek 

elterjedésével a korábbi javaslatokat, melyek szerint a kisebb P-∆ hatás (a rövidítések, 

jelölések feloldását az 1. Jelölések fejezet tartalmazza) elérése érdekében merevebb kitöltő 

falazatok alkalmazandók, a mostanra egyre duktilisabb szerkezeti elemeket igénylő 

földrengés-biztosabb szerkezeti kialakítások, elvárások részben kezdik megváltoztatni. A 

napjainkban mindinkább előtérbe kerülő földrengéshatásra való méretezés során egyre 

nagyobb hangsúlyt kapnak a vízszintes hatásokkal szembeni teherbírást és a szerkezeti 

duktilitást növelő elemek, így a méretezett vázkitöltő téglafalak is. Az elmúlt pár évtizedben 

leginkább a földrengésveszélyes országok kutatói (Törökország, Japán, Dél-Amerikai 

országok) foglalkoztak részletesen a probléma feldolgozásával (Puyol et al., 2008; Murty, 

Jain, 2000; Baran, Sevil, 2010). Magyarországon a viszonylag ritka és kisebb intenzitású 

földrengések miatt a témában meglehetősen kevés kutatás indult. 

Az Eurocode szabványsorozat földrengéssel foglalkozó 8. fejezete a nem méretezett 

vázkitöltő falakat nem szerkezeti elemnek tekinti (Dulácska, 2009). A vázkitöltő falak 

ugyanakkor a teljes épület globális dinamikai válaszát rendkívüli mértékben befolyásolják, 

mindamellett a kitöltő fal nélkül méretezett keretvázban is új tönkremeneteli formák 

alakulhatnak ki (pl. a keretoszlopok nyírási tönkremenetele a kitöltő falak átlós merevítő 

hatásából keletkező nyíróerők miatt). Az EC8 „Kitöltő falazatos keretekre vonatkozó 
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kiegészítő intézkedések” – MSZ EN 1998-1:2008 4.3.6. fejezete korlátozott alkalmazási 

körben teszi érvényessé a kitöltő fallal együttdolgozó magas duktilitású (DCH) keretekre 

vonatkozó előírásokat. Az Eurocode szabványsorozat hazánkban közelmúltban történt 

bevezetésével ez a szerkezeti probléma hangsúlyosabban kerül elő a kutatásban és a 

mindennapi tervezési gyakorlatban is. 

Így jelen dolgozat elsődlegesen a teherhordó vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek 

viselkedésének pontosabb megismerését és mérnöki szempontú leírását tűzi ki célul. 

2.1 Kiindulási feltevések 

A dolgozatban egy szokványos kialakítású, pl. középmagas épület teljes globális merevítő 

rendszerének egy általános, tetszőlegesen kiragadott egyetlen vázkitöltő téglafallal merevített 

vasbeton keretének közbenső szintjeit vizsgáljuk, mint önálló merevítő egységet. Az általános 

közbenső merevítő egység viselkedését kizárólag saját síkjában ható erőhatásokra vizsgáljuk a 

többi merevítő elemtől és annak esetleges hatásától függetlenül, a síkra merőleges 

erőhatásokat nem vesszük figyelembe, azokat elhanyagoljuk. A függőleges, oszlopok 

hossztengelyének irányában ható terheléseket az oszlop középtengelyében központosan 

hatónak feltételezzük. A kialakuló szintenkénti, jelen esetben teljes vízszintes eltolódásokkal 

külpontossá válhatnak, válnak. Feltételezzük, hogy a vázkitöltő falak építése a vasbeton 

szerkezetek elsődlegesen kialakuló lehajlásainak megjelenését követően kerülnek beépítésre 

és kiékelésre, fentről lefelé haladva. A födémgerendákról leadódó függőleges terheléseket 

nem vesszük figyelembe.  

A vízszintes terhelések esetében azzal a közelítéssel élünk, hogy azok hatásvonala 

tökéletesen vízszintes és kizárólag a födémszintek magasságában lévő gerenda 

középvonalában hat. A mindennapi mérnöki gyakorlatban használatos 2D-s végeselemes 

szoftverek alkalmazhatósági keretei között fejlesztett végeselemes modellek esetén a kis 

elmozdulások elve kerül alkalmazásra, míg a fejlett analízis esetén a nagy elmozdulások elve 

érvényesül. 

A felhasznált és alkalmazott lineáris, illetve nemlineáris anyagjellemzők esetén 

egytengelyű terheléses eredményeket használunk fel, pl.: tégla, vagy habarcs anyagjellemzői. 
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2.2 Kutatás célja 

A mindennapi mérnöki tervezési gyakorlatban a vázkitöltő téglafallal merevített monolit 

vasbeton keretváz méretezését többnyire a „hagyományos” módszerként ismert helyettesítő 

ferde rácsrúd modellel végzik. Ez a módszer erősen közelítőnek mondható, mivel a terhelő 

erők és a teljes merevítő szerkezet eltolódásai közötti kapcsolatot lineárisan írja le. Így az 

eltolódás végértékének meghatározása válik közelítően lehetségessé, a merevítő rendszer 

viselkedése megfelelő pontossággal nincs modellezve. A vasbeton keret és a téglafal közötti 

kapcsolat egyáltalán nem modellezhető, csupán ideális csuklót vehetünk figyelembe, ami a 

valóságos viselkedéstől jelentősen eltér. 

A kutatás célja, hogy a praktizáló mérnökök számára olyan különböző bonyolultságú és 

szoftverigényű modellezési és méretezési eljárásokat dolgozzunk ki, amellyel a téglafallal 

merevített vasbeton keretek viselkedését pontosabban lehet leírni, illetve a tényleges tervezés 

precízebben elvégezhető legyen mind egyirányú, mind ciklikus terhelés esetén. A 

meglehetősen komplex, nagy területet magába foglaló cél elérése érdekében, több egymásra 

épülő kutatói feladat szisztematikus elvégzése vált szükségessé: 

I. A jelenlegi kutatási trendhez illeszkedő, kicsinyített méretarányú laboratóriumi 

kísérletek elvégzése mind egyirányú monoton növekvő, mind ciklikusan változó 

irányú, vízszintes tetőponti terheléssel, amellyel a kitöltő fal és a vasbeton keretváz 

viselkedésének leírása, a különböző viselkedési fázisok pontosabb megismerése. 

II. Különböző felépítésű és bonyolultságú új numerikus modellek megalkotása, 

melyek a hagyományos helyettesítő rácsrudas modellt pontosítják. 

III. A megalkotott numerikus modellek és a laboratóriumi körülmények között 

elvégzett kísérletek eredményeinek összehasonlítása, a numerikus modellek 

verifikálása egyirányú monoton növekvő kvázi-statikus terhelés esetén. Az 

Eurocode 6 szabványsorozat általános téglafalakra vonatkozó előírásai 

alkalmazhatóságának felülvizsgálata a vízkitöltő falak esetére, illetve a szükségessé 

váló javaslatok megtétele az alkalmazhatóság érdekében. 

IV. A megalkotott numerikus modellek és a laboratóriumi kísérletek eredményeinek 

összehasonlítása, a numerikus modellek verifikálása ciklikusan változó irányú és 

nagyságú kvázi-statikus terhelés esetén. Az Eurocode 6 szabványsorozat általános 

téglafalakra vonatkozó előírásai alkalmazhatóságának felülvizsgálata a vázkitöltő 

falak esetére, illetve ciklikusan változó terhelés esetére a szükségessé váló 

javaslatok megtétele az alkalmazhatóság érdekében. 
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V. Végül egy teljes terhelési történet esetén a merevítő szerkezet ciklikus halmozódó 

károsodásának leírása, méretezési algoritmus megadása, mellyel a külső vízszintes 

erők és a tetőponti eltolódások közötti kapcsolat megfelelő pontossággal leírható. 

2.3 Értekezés felépítése 

Az elvégzett kutatási munka alapvetően két elkülöníthető egységből áll. A 4. fejezetben, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék 

Laboratóriumában megtervezett és elvégzett kísérletsorozatot mutatunk be. A közelmúltban 

publikált szakirodalmi művekhez (Baran, Sevil, 2010; Braz-Cesar et al., 2008; Puglisi et al., 

2009a és 2009b) illeszkedő kísérleti elrendezésben egyirányú monoton növekvő, valamint 

ciklikusan változó irányú és nagyságú vízszintes tetőponti teherrel terhelt, vázkitöltő 

téglafallal merevített, közel M=1:3 kicsinyítési arányú, két szint magasságú, egyhajós 

vasbeton keretek laboratóriumi vizsgálatát foglalja magába. A kísérleti program általános 

célja a magyarországi hagyományos kisméretű téglából készített vázkitöltő fallal merevített 

vasbeton keretek statikus egyirányú és ciklikus hatásra való vizsgálata és elemzése. A teljes 

kísérletsorozat célja 15 darab kísérleti elem vizsgálata. 9 darab kísérleti elem egyirányú, 

monoton növekvő, vízszintes teherrel terhelt vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keret 

laboratóriumi vizsgálatának eredményei alapján, 6 darab elem ciklikusan változó nagyságú és 

irányú vízszintes teherrel terhelt elrendezésű laboratóriumi kísérletét is elvégeztünk. 

A második részben modellalkotási eljárásokkal a praktizáló mérnök által alkalmazott és a 

tudományos célokra kifejlesztett végeselemes program segítségével vizsgáljuk a két 

különböző szerkezeti elem együttes viselkedésének jellemző szakaszait, teherbírását, tetőponti 

eltolódását. A 6. fejezetben bemutatott tudományos célokra kifejlesztett végeselemes 

szoftverrel elvégezhető bonyolultabb, de fejlettebb modellezési eljárás mellett, egy a 

kereskedelmi forgalomban lévő szoftverrel is modellezzük a merevítő szerkezet viselkedését. 

A nemlineáris numerikus vizsgálatokat az 5. és 6. fejezetben mutatjuk be. A dolgozatban 

összehasonlítunk több különböző bonyolultságú és időigényű numerikus számítási eredményt. 

A téglafalat a klasszikus helyettesítő csuklós rácsrúddal, vagy síkbeli alakváltozás állapotú 

tárcsaelemekkel, vagy sík és 3D-s héjelemekkel, a vasbeton keretet, pedig rúd-, vagy 

bordaelemekkel, illetve 3D-s végeselemekkel modelleztük. Nemlineárisan viselkedő rugók és 

kontaktelemek felhasználásával a vasbeton keret és a téglafal közötti kapcsolat is 

modellezhetővé válik. Az eredmények ellenőrzéséhez és verifikálásához a laboratóriumban 

elvégzett kísérletsorozat eredményeit használjuk fel. 
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3 Irodalmi áttekintés 

Számos analitikus és kísérleti vizsgálat bizonyítja, hogy a vázkitöltő téglafallal merevített 

vasbeton keretváz együttes merevsége és teherbírása jelentősen nagyobb, mint az önálló 

keretvázaké. A merevség és az önsúly növelése mellett a vázkitöltő falazatok a teljes épület 

statikai vázát és globális dinamikai válaszát, valamint energiaelnyelő képességét is jelentősen 

megváltoztatják (Magenes és Pampanin, 2004; Bell és Davidson, 2001; Puyol et al., 2008; 

Dincel, 2009). A kitöltő fal befolyásolja a lokális és a globális tönkremeneteli módot 

egyaránt. Új és a keretek esetében alapvetően nem várt, nem tervezett tönkremeneteli formák 

jelenhetnek meg (Shing és Mehrabi, 2002), mint például a vasbeton pillérek nyírási 

tönkremenetele, vagy a lokális összemorzsolódás. 

3.1 Kifalazott keretek alapvető viselkedésének megismerése 

Az épületekben alkalmazott vázkitöltő falak jelentős vízszintes merevítő hatásának 

jelentőségére legelőször az amerikai Empire State Building (New York City, Amerikai 

Egyesült Államok) megépítést követő viselkedése hívta fel a figyelmet. A mintegy 90 km/h 

szélsebességű viharokat követően a 29. és 41. emeletek közötti szintek helyiségeinek 

vázkitöltő tégla falain a közel átlós irányú repedések mellett úgynevezett „kontúrrepedések” 

is megjelentek (Rathburn 1938), ugyanakkor az acél teherhordó szerkezeten és a 

kapcsolatokon károsodás nem volt észlelhető. A kérdés tisztázására végzett mérések 

eredményei alapján megállapították, hogy a teljes épületmerevséget a teherátadóan kiékelt 

vázkitöltő falak jelentősen megváltoztatták, növelték (Rathburn 1938).  

A vázkitöltő fallal merevített keretekkel kapcsolatos első publikációkat Polyakov (1957, 

1960) tette közzé. A kis- és nagyméretű kísérletek eredményeit összefoglalva Polyakov a 

vázkitöltő téglafal és az azt körbeölelő keretváz vízszintes hatással szembeni viselkedését 

három stádiumra osztotta (1. ábra). A kezdeti I. stádiumban a vázkitöltő fal és a keret a 

viszonylag kis terhek hatására nem válik el egymástól, és egy „kvázi” monolitikus rendszert 

alkotnak (1/a. ábra). Az I. stádium végét az úgynevezett „kontúrrepedések” megjelenése jelzi 

(1/b. ábra), amikor a keret és a vázkitöltő fal a sarkoktól kiindulva egymástól elválik.  

A II. stádiumban a vékony repedés a vízszintes teher növekedésével egyre inkább megnyílik, 

valamint az elválás hossza is egyidejűleg nő, ezzel a merevítő rendszer a vázkitöltő fal és a 

keret különálló egységeire „esik szét”, melyek továbbra is kölcsönhatásban vannak 

egymással. Ezzel egyidejűleg, habár kissé később megjelenve az egyre növekvő vízszintes erő 



 

hatására a vázkitöltő falban átlós irány

mentén a falazat tönkremenetele bekövetkezik, így elérve a Polyakov által definiált 

stádiumot, a tönkremenetelt. 

 
 a) I. stádium 

1. ábra Vázkitöltő fallal merevített keretek

Polyakov moszkvai kísérleteivel közel egy

hatását az angol Thomas (1953) és Wood (1958), 

Cohen (1955) is kísérletekkel bizonyította egyhajós, egyszintes vasbeton keretek esetén.

3.2 Klasszikus helyettesítő ferde nyomott rácsr

Polyakov vizsgálatait követően Holmes (1961) a vázkitöltő téglafalat egy ferde, lineárisan 

rugalmas viselkedésű, nyomott rácsrúddal 

anyagjellemzői megegyeztek a falazatéval, szélessége pedig az átló hosszának h

2. ábra

Smith (1966), illetve Smith és Carter

keretváz és a kitöltő falazat merevségi arányának függvényében adták meg

mérnöki méretezés szempontjából a

nyomott rácsrúd által felvehető maximáli

hogy a merevítő rendszer alakváltozásainak leírására és a fal tönkremeneteléhez tartozó 

vízszintes erőnél kisebb, azaz zömében a használhatósági határállapotokban fellépő esetekben 

kielégítő eredményt adna. A helyettesítő ferde rácsrúd keresztmetszeti méretei az alábbiak 

szerint számíthatók (Smith 1962, 1966, Smith 
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hatására a vázkitöltő falban átlós irányultságú repedezettség alakul ki (1/c.

n a falazat tönkremenetele bekövetkezik, így elérve a Polyakov által definiált 

 

  
b) II. stádium c) III. stádium

lal merevített keretek viselkedési szakaszai Polyakov szerint (

Polyakov moszkvai kísérleteivel közel egy időben a relatív vékony falak jelentős merevítő 

hatását az angol Thomas (1953) és Wood (1958), valamint az amerikai Whitney, Anderson és

Cohen (1955) is kísérletekkel bizonyította egyhajós, egyszintes vasbeton keretek esetén.

Klasszikus helyettesítő ferde nyomott rácsrudas modell 

Polyakov vizsgálatait követően Holmes (1961) a vázkitöltő téglafalat egy ferde, lineárisan 

, nyomott rácsrúddal javasolta helyettesíteni (2. ábra)

anyagjellemzői megegyeztek a falazatéval, szélessége pedig az átló hosszának h

 
2. ábra Helyettesítő ferde nyomott rácsrúd sémája 

), illetve Smith és Carter (1969) a helyettesítő rácsrúd szélességét már a 

keretváz és a kitöltő falazat merevségi arányának függvényében adták meg

mérnöki méretezés szempontjából a mai napig viszonylag pontos közelítést

nyomott rácsrúd által felvehető maximális erő nagyságára. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, 

hogy a merevítő rendszer alakváltozásainak leírására és a fal tönkremeneteléhez tartozó 

vízszintes erőnél kisebb, azaz zömében a használhatósági határállapotokban fellépő esetekben 

A helyettesítő ferde rácsrúd keresztmetszeti méretei az alábbiak 

(Smith 1962, 1966, Smith és Carter 1969): 

 

(1/c. ábra), melynek 

n a falazat tönkremenetele bekövetkezik, így elérve a Polyakov által definiált végső III. 

 
c) III. stádium 

(Polyakov 1957) 

időben a relatív vékony falak jelentős merevítő 

az amerikai Whitney, Anderson és 

Cohen (1955) is kísérletekkel bizonyította egyhajós, egyszintes vasbeton keretek esetén. 

Polyakov vizsgálatait követően Holmes (1961) a vázkitöltő téglafalat egy ferde, lineárisan 

(2. ábra), melynek 

anyagjellemzői megegyeztek a falazatéval, szélessége pedig az átló hosszának harmada. 

tesítő rácsrúd szélességét már a 

keretváz és a kitöltő falazat merevségi arányának függvényében adták meg, mely a gyakorlati 

közelítést ad a helyettesítő 

Ugyanakkor ez nem azt jelenti, 

hogy a merevítő rendszer alakváltozásainak leírására és a fal tönkremeneteléhez tartozó 

vízszintes erőnél kisebb, azaz zömében a használhatósági határállapotokban fellépő esetekben 

A helyettesítő ferde rácsrúd keresztmetszeti méretei az alábbiak 
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a������ = 0.175	(λ	h���)��.�	d, 

λ = 	 ��������	� 	!��("#$)��%h��&
'

, 

ahol ainfill a helyettesítő rácsrúd szélessége, λ helyettesítő merevségi paraméter, hcol a 

vasbeton oszlopok szintmagassága a keretgerendák középvonalai által kijelölt statikai 

vázon, Einfill a fal rugalmassági modulusa, bw a fal vastagsága, βs a ferde nyomott 

rácsrúd vízszintessel bezárt szöge, E a vasbeton keret rugalmassági modulusa, I a 

vasbeton oszlop inercianyomatéka, hinf a fal magassága, d a rácsrúd hossza. 

Hetenyi (1946) az önálló keretgerenda rugalmas alakváltozásának leírására ajánlást 

fogalmazott meg, mely ugyan meglehetősen egyszerűnek tűnő, azonban mégis viszonylag jó 

közelítő eredményt ad a vázkitöltő tégla és a vasbeton keret összenyomódó hosszára (α): 

∝= π2λ 
Smith (2) felhasználásával bevezetett egy λh dimenziótalanított összefüggést, paramétert: 

λ ∗ h��� = h��� 	 ∗ ��������	� !��("#$)	��%,��&
'

. 

Ennek segítségével megállapította, hogy amennyiben a λh paraméter 3,8 érték feletti, úgy a 

fal teherbírását a keret kevesebb, mint 5 %-kal emeli csupán meg. Ezzel szemben azokban az 

esetekben, amikor a λh paraméter 3,8 értéknél kisebb, a keret hatása a teljes szerkezeti egység 

teherbírása szempontjából egyre meghatározóbb, a csökkenő érték a teljes ellenállást 

rohamosan növeli. 

Holmes (1961) a vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek tönkremeneteléhez tartozó 

külső vízszintes erő nagyságát (H), a Smith által bevezetett helyettesítő rácsrudas modell 

felhasználásával az alábbiak szerint ajánlotta kiszámítani: 

H = "�	�	%	./0 	,��&
,/1�2 	3%45646 	��!#$	7 ��!#$

+ A.:	f�..: 	cos β!, 
ahol e’c a helyettesítő rácsrúdban fellépő átlagos feszültség értéke a tönkremenetelkor 

rugalmas számítás esetén (az eredeti jelölést őriztük meg), Aeq a helyettesítő ferde 

rácsrúd keresztmetszeti területe, fc.eq a helyettesítő ferde rácsrúd nyomószilárdságának 

értéke, hcol a vasbeton oszlopok szintmagassága a keretgerendák középvonalai által 

kijelölt statikai vázon, βs a ferde nyomott rácsrúd vízszintessel bezárt szöge, E a 

vasbeton keret rugalmassági modulusa, I a vasbeton oszlop inercianyomatéka, Ib a 

vasbeton gerenda inercianyomatéka, hinf a fal magassága. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Mainstone (1971, 1974) kutatásaiban már empirikus eredményekkel pontosította a korábbi 

alapvetően analitikus megoldásokat. A lineárisan rugalmas elmélettel kapott eredmények 

azonban a tényleges laborkísérleti eredményektől több helyen jelentősen eltértek, így az 1970-

es évektől kezdve a lineárisan rugalmas elméletet nemlineáris elméletekkel kezdték 

pontosítani (Wood, 1978; May 1981; Dawe et al., 1989). 

Saneinejad és Hobbs 1995-ben publikálta összefoglaló művét, melyben a korábbi kísérleti 

és analitikus eredmények felhasználásával a téglafallal és betonpanellel kitöltött 

acélszerkezetű keretek méretezésére adtak meg méretezési eljárást zárt képletek formájában 

(3. ábra). 

 
3. ábra Keret és vázkitöltő fal deformációi (részlet) (Saneinejad és Hobbs 1995 eredeti ábrája) 
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Shing és Mehrabi (2002) az egy szint magasságú és egyhajós vázkitöltő téglafallal 

merevített keretek legjellemzőbb tönkremeneteli módjait definiálták (4. ábra).  

 
4. ábra: Jellemző tönkremeneteli mechanizmusok (Shing és Mehrabi, 2002 eredeti ábrája) 

Shing és Mehrabi (2002) olyan egyszerűsített alapmodelleket határozott meg, amelyek 

használatával a tönkremenetelhez tartozó teherbírás értékek gyorsan és könnyen 

meghatározhatók (5. ábra). A különböző tönkremenetelt okozó erők nagyságát viszonylag 

egyszerű, zárt képletekkel leírták (Shing és Mehrabi 2002). A tényleges teherbírást a 

legkisebb számítható értékkel definiálták. 

 
5. ábra: Elemi mechanikai megfontolásokat tartalmazó modellek az ún. erős merevítő vázkitöltő falak esetére 

(Shing és Mehrabi, 2002 eredeti ábrája) 
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Az analitikus eredmények alapján a téglafal megcsúszásával a vasbeton pillérben kialakuló 

nyírási tönkremenetelt mutató (2) jelű, és a szinte minden fekvőhézag menti megcsúszással 

kialakuló (5) jelű tönkremeneteli módok dominálnak az ún. erős és gyenge kitöltő falazatok 

esetén (6. ábra). 

 
6. ábra: Az egy szint magas, egy hajós vázkitöltő téglafallal merevített keretek tönkremeneteli módjai  

(Shing és Mehrabi, 2002 eredeti ábrája) 

A Smith által definiált helyettesítő rácsrudas modellt felhasználó kutatások (Saneinejad és 

Hobbs 1995; El-Dakhakhni et al. 2003) a vázkitöltő téglafalak figyelembe vehető 

anyagjellemzőinek felvételére is számos ajánlást fogalmaztak meg, leginkább a helyettesítő 

rácsrúd által kijelölt irányban. Saneinejad és Hobbs nemlineáris végeselemes analízisek 

eredményeként, valamint a korábbi kutatások alapján a vázkitöltő fal szekáns rugalmassági 

modulusát az alábbiak szerint adta meg: 

E!.�.������ = A∗B/.CD∆F , 

ahol Esec,infill a vázkitöltő fal rugalmassági húr-modulusa, fc.eq a helyettesítő ferde rácsrúd 

nyomószilárdságának értéke, ∆d a kitöltött keret tetőponti eltolódása. 

A kitöltő fal kezdeti rugalmassági modulusát a húr-modulus kétszereseként javasolták 

felvenni. 

El-Dakhakhni et al. (2003) a helyettesítő rúdirányú (β) rugalmassági modulust már az 

általános falakra jellemző két főirányú, álló- és fekvő fúgákkal párhuzamos irányú 

rugalmassági modulusok segítségével definiálták: 

GHIJHKK.L =	 M
N

OP�QPRR.STUV'(L)5W�
XYSZ[SOP�QPRR.S5

N
\P�QPRR]TUVX(L)VHIX(L)5

N
OP�QPRR.[SVHI'(L)

, 

ahol Einfill.0 és Einfill.90 a fal rugalmassági modulusai a fekvő és álló fúgákkal párhuzamos 

irányokban, ν0-90 a Poisson tényező, Ginfill a nyírási modulus. 

  

(6) 

(7) 



 -16-  

3.3 Napjaink numerikus kutatásai 

Napjainkra a ciklikusan változó irányú és nagyságú vízszintes kvázi-statikus erővel terhelt 

ún. erős vázkitöltő fallal kitöltött keretek vizsgálata került előtérbe. A nemzetközi 

szakirodalomban a tudományos és a mindennapi mérnöki tervezéshez használatos szoftverek 

felhasználásával számos analitikus és numerikus modell került publikálásra (Das, D. et al. 

2004; Dukuze, 2000; Asteris, 2003, 2008; Lourenço et al., 2006; Puglisi et al., 2009a, 2009b; 

Koutromanos et al., 2011; Fiore et al., 2012) egyirányú vízszintes monoton növekvő kvázi-

statikus, illetve ciklikusan változó irányú terhelés esetére. 

Asteris (2003, 2008) kutatásaiban a Smith által definiált helyettesítő rácsrudas modellt 

használja. A helyettesítő rácsrúd anyagjellemzőinek, feszültség-alakváltozás diagramjainak 

pontosításával ugyanakkor kizárólag a teljes merevítő szerkezet tetőponti eltolódásaira ad 

eredményeket egyirányú terhelés esetén. Baran és Sevil (2010), Puglisi et al. (2009a, 2009b) 

és Perera (2005) is a helyettesítő rácsrudas modellt alkalmazza kutatásaiban, azonban már 

ciklikusan változó irányú vízszintes terhelés esetére. A helyettesítő rácsrúd mellett 

nemlineáris viselkedést szimuláló végeselemeket építenek be a modellbe, mellyel a ciklikus 

terhelés következtében kialakuló morzsolódás figyelembe vehető. A helyettesítő rácsrudas 

modell határait azonban jól mutatja, hogy kizárólag a merevítő rendszer külső válasza 

modellezhető vele, a lokális károsodások és viselkedés nem. A modellekbe beépített 

képlékeny maradó alakváltozást szimuláló elemeket minden esetben a felhasznált tudományos 

szoftver elem-specifikációjából választják meg, általános modellezési eljárást, algoritmust 

nem adnak meg. Tasnimi és Mohebkhah (2011) a klasszikus helyettesítő rácsrudas modell 

egy nyomott rácsrúdját több rácsrúdból építi fel. A modellalkotással a vázkitöltő falban lévő 

nyílások hatása vehető figyelembe. Hátránya, hogy a szerzők az acélszerkezetű kereteket 

kizárólag egyirányú terhelésre vizsgálják. Braz-Cesar et al. (2008) szintén több elemből építik 

fel a vázkitöltő falazat modelljét, melybe egy képlékeny alakváltozást modellező elemet is 

beiktatnak. Különböző modellek segítségével ciklikus terhelésű, egyszintes merevített 

vasbeton keret burkoló erő-eltolódás diagramját állítják elő, azonban csak a betonelemeket, 

keretet vizsgálják. 

Lourenço et al. (2006) által bemutatott ún. „strut-and-tie” (STM) modell átmenetet képez a 

klasszikus helyettesítő rácsrudas és a felületi elemeket használó modellek között. Lényege, 

hogy síkbeli, vagy térbeli hálót alkotnak rövid rudak segítségével. Ha a külső vízszintes erő 

hatására az egyes rudakban kialakuló rúderők elérik a falazatra jellemző húzó teherbírási 
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határukat, akkor az adott rudat „átvágják” (a végeselemet törlik) és újra elvégzik a számítást 

(újrafuttatják). Így a merevítő rendszer külső válasza mellett a repedések követése is 

lehetséges a modell segítségével. Az ismertetett eljárást a szerzők acélszerkezetű váz 

merevítése esetén mutatták be. Az eljárás legnagyobb hátránya, hogy az azonos külső erőre 

készített egymást követő futtatások eredménye egy „fűrész-fog”-szerű külső erő- tetőponti 

eltolódás diagramot eredményez, mely csak a tényleges viselkedés burkolóábrájaként 

kezelhető. Ciklikus terhelés modellezésére a publikált módon nem alkalmas a modell. 

Das et al. (2004), Dukuze (2000), valamint Pina-Henriques és Lourenço (2004) 

kutatásaiban a téglafal modellezésére alapvetően mikro-modelleket alkotnak. Ezek a modellek 

felület- és testelemeket használnak. A falak vázkitöltő falakként való modellezését nem 

célozzák a kutatások, bonyolultságuk és szoftverigényük miatt használhatóságuk erősen 

korlátozott a gyakorló mérnök számára. Az elért eredmények, így a falazat helyettesítő 

kontinuummal történő helyettesítése, nagyon fontosak és felhasználhatók az általános falakra 

vonatkozó további kutatásokban és a mérnöki gyakorlatban. 

Hao et al. (2002) kutatásaiban a vázkitöltő falakat és a vasbeton keretet felületelemekkel 

modellezik, a ciklikus károsodás leírására energia elven definiált károsodási függvénnyel 

teszik alkalmazhatóvá a makro-modellt. A bemutatott modellalkotási eljárás kísérleti 

eredményekkel való összehasonlítását nem végzik el a szerzők, csak a modell 

alkalmazhatóságát állapítják meg általános anyagjellemzők figyelembevételével. Perera 

(2005) hasonló energia elven meghatározott károsodási függvénnyel írja le a ciklikusan 

halmozódó degradálódást, de klasszikus helyettesítő rácsrudas modell használatával. Kapott 

numerikus eredményeit kísérleti eredményekkel összehasonlítja. A teljes terhelési történetre 

elkészített számítási eredmények a kezdeti viselkedési szakaszban viszonylag jók, burkoló 

ábraként kezelhetők, azonban azt követően nagy eltérést mutatnak a tényleges viselkedéshez 

képest. Koutromanos et al. (2011) numerikus eredményei a kezdeti és tönkremeneteli 

viselkedési szakaszokban jó összhangban állnak az általuk elvégzett kísérletek mérési 

eredményeivel. Mind a vasbeton szerkezetekben, mind a vázkitöltő téglafalban kialakuló 

lokális károsodások figyelemmel kísérhetők. A ciklikus degradálódást károsodási 

függvénnyel írják le. A publikált eredmények azonban a szerkezet várható használati 

viselkedési (közbenső) szakaszában nem adnak jó közelítést. 
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3.4 Napjaink kísérleti kutatásai 

A vízszintes teherrel terhelt, vázkitöltő téglafallal merevített acél- (Mehrabi et al., 1996; 

Seah, 1998; Tasnimi, Mohebkhah, 2011) és vasbeton keretek (Murty, Jain, 2000; Baran, 

Sevil, 2010) kísérleti vizsgálata is elterjedt. A napjainkban publikált laboratóriumi kísérletek 

mindegyike alapvetően a fejlesztett végeselemes numerikus modellek verifikálásához készült. 

Smith és kortársai által végzett laboratóriumi, sok esetben M=1:1 méretarányú kísérletek 

során a kontúrrepedések és első átlós repedések megjelenését, valamint a különböző lokális és 

globális tönkremeneteli formákat leírták egyirányú, vízszintes terhelés esetén. Az azóta 

elvégzett kísérletek esetében a vázkitöltő fallal merevített keretek teljes szerkezeti válaszának 

leírása került mindinkább előtérbe, és a szerkezeti viselkedés szempontjából fontos használati 

teherszinten kialakuló jellegzetes repedések és károsodások, viselkedési jellemzők kísérleti 

megfigyelése háttérbe szorult. A legfrissebb tudományos kísérletek során a ciklikus teherre 

adott ténylegesen látható és megfigyelhető szerkezeti viselkedés nem kerül dokumentálásra. 

Koutromanos et al. (2011) kizárólag a külső vízszintes erő- tetőponti eltolódás diagramot és 

kitűntetett pontjait (ferde repedés megjelenése, tönkremenetel) adja meg, nem törekszik a 

viselkedés leírására. Baran és Sevil (2010) az elvégzett kísérletek mérési eredményeit 

numerikusan elemzi, de a szerkezet tényleges viselkedését nem figyeli meg. A szerkezetre 

jellemző „fellazulási pont”-ot (részben) a végeselemes számítási és mérési eredmények 

alapján definiálja, a tényleges fizikai megjelenését nem elemzi. A mérési „ponthalmaz” és a 

megfigyelhető viselkedés között az összefüggéseket nem tárja fel. A falban kialakuló 

repedések „útját” nem követi. Tasnimi és Mohebkhah (2011) a laboratóriumi kísérletek során 

már a megfigyelhető repedés-terjedést rögzíti, azonban más mérési eredményekkel 

összefüggést nem ad meg. 

4 Laboratóriumi kísérleti program 

4.1 Bevezetés 

A vázkitöltő téglafallal merevített, két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak 

vízszintes hatásokkal szembeni viselkedésének vizsgálatára 15 próbatestből álló laboratóriumi 

kísérleti sorozatot terveztünk meg és hajtottunk végre. A kísérletsorozat célja, hogy a 

nemzetközi kutatási trendhez illeszkedően a vázkitöltő fallal merevített keret 

földrengéshatással, azaz ciklikusan változó irányú hatással szembeni viselkedését elemezze, 

kiváltképpen a kitöltő fal úgynevezett „fellazulási pont” -jához (Baran, Sevil, 2010) tartozó 
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külső vízszintes tetőponti erőnél kisebb, illetve nagyobb intenzitású terhelések esetén. Első 

lépésként az egyirányú tetőponti teherrel terhelt kísérleti elemek laboratóriumi kísérleteit 

végeztük el. Célunk, hogy a „fellazulási pont”-hoz tartozó tényleges fizikai jelenséget 

gyakorlati szempontból definiáljuk. Az egyirányú monoton növekvő vízszintes teherrel terhelt 

vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek laboratóriumi vizsgálatának eredményeit 

alapul véve terveztük meg és végeztük el a ciklikusan változó irányú és nagyságú tetőponti 

erővel terhelt elrendezésű keretek vizsgálatait. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok mérési 

eredményeit és az azokból levonható következtetéseket mutatjuk be ebben a fejezetben. 

4.2 Kísérleti elemek ismertetése 

A közelmúltban publikált szakirodalomhoz (Baran, Sevil, 2010; Braz-Cesar et al., 2008) 

illeszkedő kísérleti elrendezésben végeztük el a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton 

keretek laborvizsgálatát. Az egyes vasbeton keretvázak geometriai kialakítása és vasalása 

minden esetben azonos volt (7. ábra). 

 

7. ábra: Vasbeton keretváz geometriai méretei és vasalási vázlata 

A vasbeton keretvázakat előregyártó üzemben gyártották (Gyártó: BVM Épelem Kft.). A 

keret tervezése és kialakítása során a hazánkban többnyire alkalmazott gyakorlati 

szempontokat vettük alapul, azaz nyomatékbíró pillér-gerenda kapcsolatokat terveztünk és 

gyártattunk. A gerendák hajlító merevsége (Iger/ℓ= 109,27 cm3) nagyságrendileg nagyobb, 
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mint az oszlopoké (Iger/ℓ= 18,58 cm3), valamint „szokványos”-nak mondható anyagjellemzőjű 

betont és betonacélt használtunk fel (1. táblázat). 

Felhasznált anyag Jel Karakterisztikus szilárdsági érték Ellenőrzés módja 
Beton C20/25 fck= 20 N/mm2 gyári próbakocka 
Betonacél S500B fyk= 500 N/mm2 szállítói igazolás 

1. táblázat: Vasbeton keretváz tervezett anyagjellemzői 

A vasbeton keretváz utólagosan laboratóriumi körülmények között került kifalazásra. A 

falazáshoz használt hagyományos kisméretű, 6,5*12*25 cm-es téglaelemek a mérethatás 

figyelembevétele érdekében a hosszabbik oldal mentén harmadolásra kerültek (8. ábra). 

 

8. ábra: Hagyományos kisméretű téglaelem 

A felhasznált kisméretű tégla Gyártó által megadott átlagos nyomószilárdsága: 

fbr= 10 N/mm2, melyből az Eurocode-6 szerint a falazóelem szabványos átlagos 

nyomószilárdsága kiszámítható, fb= 8,57 N/mm2. A falazóelemek közötti fekvő és álló 

hézagok egyaránt, teljes felületen kitöltésre kerültek. A falazóhabarcs átlagos vastagsága 3-

3,5 mm. A kísérleti keretek felülről lefelé kerültek kifalazásra, azaz először a felső szint, majd 

az alsó szint falazata épült meg. 

Az esettanulmányokat is felhasználó szakirodalmi publikációk (Dulácska, 2009; Dincel, 

2009) alapján megállapítható, hogy normál falazatok esetén a falazóelem és a falazóhabarcs 

nyomószilárdságának arányában alapvetően különböző szerkezeti tönkremenetelek 

alakulhatnak ki. Ha a falazóhabarcs nyomószilárdsága a falazóelem nyomószilárdságának 

közelítően felénél kisebb, úgy alapvetően a falazóhabarcs tönkremenetele várható 

elsődlegesen vízszintes teher hatására, míg amennyiben megközelíti a két szilárdsági érték 

egymást, úgy a ferde repedések a falazóelemeken is átfuthatnak. Ez a gyakorlati megfigyelés 

Shing és Mehrabi (2002) analitikus alapmodelljeinek is megfelel. Mindezek tükrében a 

falazáshoz két különböző nyomószilárdságú, de azonos gyártmányú falazóhabarcs került 

felhasználásra (2. táblázat). 

Falazóhabarcs jele Nyomószilárdság 
átlagos értéke 

Baumit M30 / M3 fm= 3 N/mm2 
Baumit M100 / M10 fm= 10 N/mm2 

2. táblázat: Falazóhabarcs tervezett anyagjellemzői 
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A vasbeton keretben felhasznált anyagok, így a beton és betonacél, mind a falazóelem 

közvetlenül laborban mért anyagjellemzői megfeleltek a tervezett értékeknek, attól jelentős 

eltérés nem volt kimutatható, ezzel szemben a falazóhabarcs nyomószilárdsága nem érte el a 

tervezett szilárdsági jellemzőket sem a monoton egyirányban, sem a ciklikusan változó 

irányban terhelt kísérleti elemek esetén (3. táblázat). 

Egyirányú monoton terhelés Ciklikusan változó irányú terhelés 

Kísérleti 
elem jele 

Nyomószilárdság 
mért értéke 
fm [N/mm2] 

Kísérleti 
elem jele 

Nyomószilárdság 
mért értéke 
fm [N/mm2] 

Km1-1 2,3 Kc1-1 2,4 

Km1-2 2,7 Kc1-2 4,2 

Km1-3 3,3 Kc1-3 2,0 

Km2-1 9,3 Kc2-1 8,1 

Km2-2 8,0 Kc2-2 7,8 

Km2-3 8,5 Kc2-3 8,0 

3. táblázat: Falazóhabarcs tényleges anyagjellemzői 

A vázkitöltő fal a vasbeton kerethez folytonosan kiékelésre került 3-5 mm vastagságú 

rozsdamentes acéllemezek felhasználásával. A kiékelés során törekedtünk arra, hogy a fal a 

lehető legnagyobb felületen legyen kiékelve (9. ábra), ennek jelentőségére Lourenço et al. 

(2006) mutattak rá. 

 

9. ábra: Kifalazott kísérleti keret 
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4.3 Kísérleti program ismertetése 

A kísérleti program egyik célja a magyarországi hagyományos kisméretű téglából készített 

vázkitöltő falazattal merevített vasbeton keretek földrengéshatásra való vizsgálata és 

elemzése. A két kísérletsorozat mindösszesen 15 darab kísérleti elem vizsgálatát célozta meg 

az alábbi paraméterek, elrendezések mellett (4. táblázat). 

Jel Kísérleti elem leírása 
Kísérleti elemek 

száma 
Terhelés jellege 

K0 Üres vasbeton keret 
3 db monoton 

egyirányú 
Km1 Kifalazott keret M3 habarccsal 

3 db monoton 
egyirányú 

Km2 Kifalazott keret M10 habarccsal 
3 db monoton 

egyirányú 
Kc1 Kifalazott keret M3 habarccsal 3 db ciklikusan változó 
Kc2 Kifalazott keret M10 habarccsal 3 db ciklikusan változó 

4. táblázat: Tervezett kísérleti elrendezések 

Első lépésben a K0 jelű üres, vázkitöltő falazat nélküli kereteket vizsgáltuk „nulladik” 

referencia kísérletekként. Ezt követte az egyirányú, monoton növekvő vízszintes tetőponti 

teherrel tönkremenetelig terhelt keretek (Km jelű) vizsgálata. A teljes kísérletsorozatot a 

ciklikusan változó irányú és nagyságú erővel terhelt keretek (Kc jelű) vizsgálata zárta. 

4.4 Monoton egyirányú erővel terhelt keretek kísérleti vizsgálatai 

4.4.1 Terhelés menete 

A Km1 (3 db) jelű kereteket, egyirányú vízszintes, monoton növekvő teherrel, 6 kg/s 

terhelési sebességgel tönkremenetelig terheltük. A Km2 (3 db) jelű kereteket esetén 

egyirányú, de 2 tehermentesítést-újraterhelést is tartalmazó tetőponti vízszintes terhelés 

történt. Különböző nyomószilárdságú falazóhabarcsot alkalmaztunk azért, hogy így a 

különböző falmerevségű vázkitöltések hatását vizsgálhassuk. A K0 jelű üres, vázkitöltő 

falazat nélküli keretek terhelése során 6 kg/s terhelési sebességű monoton növekvő terhelést 

alkalmaztunk. 

  



 

4.4.2 Terhelési elrendezés bemutatása

Az egyirányú vízszintes, statikus terhelésű kísérlet

magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak a merev padozathoz kerültek leerősítésre kiegészítő 

acélszerkezetek segítségével. Mind a változó nagyságú tetőponti vízszintes irányú terhelést, 

mind a keretoszlopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók 

segítségével hoztuk létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez 

csatlakoztak (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: 

Az állandó, 100 kN függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódása egy 

megfelelően kis súrlódási együtthatójú csúsztató sín segítségével 

kiküszöbölhetővé vált a kísérleti elem vízszintes tetőponti eltolódása következtében a 

függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló vízszintes értelmű erőkomponensek 

megjelenése. 

4.4.3 Méréstechnika 

A BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerke

Laboratóriumban a kísérleti elemeket terhelő sajtók által létrehozott vízszintes, illetve 

függőleges erők, pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése 

mellett a két szint magasságú keret tetőponti el

mérővel (gyártó: HBM) mértük a legfelső keretgerenda középvonalának magasságában. A 

változó nagyságú vízszintes teher függvényében a teljes keret tetőponti eltolódása közvetlenül 
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bemutatása 

Az egyirányú vízszintes, statikus terhelésű kísérleti elrendezések esetén a két 

magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak a merev padozathoz kerültek leerősítésre kiegészítő 

segítségével. Mind a változó nagyságú tetőponti vízszintes irányú terhelést, 

mind a keretoszlopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók 

segítségével hoztuk létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez 

 Függőleges és vízszintes hidraulikus sajtók elrendezése

függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódása egy 

megfelelően kis súrlódási együtthatójú csúsztató sín segítségével 

a kísérleti elem vízszintes tetőponti eltolódása következtében a 

függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló vízszintes értelmű erőkomponensek 

mérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék Szerkezetvizsgáló 

Laboratóriumban a kísérleti elemeket terhelő sajtók által létrehozott vízszintes, illetve 

függőleges erők, pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése 

mellett a két szint magasságú keret tetőponti eltolódását W100 típusú induktív elmozdulás 

HBM) mértük a legfelső keretgerenda középvonalának magasságában. A 

változó nagyságú vízszintes teher függvényében a teljes keret tetőponti eltolódása közvetlenül 

 

i elrendezések esetén a két szint 

magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak a merev padozathoz kerültek leerősítésre kiegészítő 

segítségével. Mind a változó nagyságú tetőponti vízszintes irányú terhelést, 

mind a keretoszlopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók 

segítségével hoztuk létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez 

Függőleges és vízszintes hidraulikus sajtók elrendezése 

függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódása egy 

megfelelően kis súrlódási együtthatójú csúsztató sín segítségével biztosítottuk, így 

a kísérleti elem vízszintes tetőponti eltolódása következtében a 

függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló vízszintes értelmű erőkomponensek 

zetek Tanszék Szerkezetvizsgáló 

Laboratóriumban a kísérleti elemeket terhelő sajtók által létrehozott vízszintes, illetve 

függőleges erők, pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése 

tolódását W100 típusú induktív elmozdulás 

HBM) mértük a legfelső keretgerenda középvonalának magasságában. A 

változó nagyságú vízszintes teher függvényében a teljes keret tetőponti eltolódása közvetlenül 



 

mérhetővé vált erő-eltolódás függvé

erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A fal és a keret relatív elmozdulásait a 

11. ábrán látható elrendezésben, 8 helyen (1e

elmozdulás mérőkkel mértük. A felső falmező falsíkból való kitérését a helyettesítő nyomott 

rácsrúd átlós irányában szintén elektromos elmozdulás mérőkkel 

pontokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra: Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei

Az összesen 16 darab mérési pont az alkalmazott 2 db Spider

kapacitását kitöltötte, ezért került sor a fal

szerkezetre nézve aszimmetrikus

a várható károsodások, az azt megelőző elv

mérési pontok a szükséges zónákban kijelölhetők voltak.
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eltolódás függvény formájában, melyet számítógépes szoftverrel (2 db 

erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A fal és a keret relatív elmozdulásait a 

látható elrendezésben, 8 helyen (1e-től 8e-ig) W1 és W1/2 típusú induktív 

elmozdulás mérőkkel mértük. A felső falmező falsíkból való kitérését a helyettesítő nyomott 

szintén elektromos elmozdulás mérőkkel mértük az 1k

Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei

sszesen 16 darab mérési pont az alkalmazott 2 db Spider típusú erősítő teljes 

kapacitását kitöltötte, ezért került sor a fal-keret relatív eltolódásainak mérése során a teljes 

trikus mérési pontok kijelölésére. Ugyanakkor a terhelés irányát és 

a várható károsodások, az azt megelőző elválások, eltolódások jellegét figyelembe véve a 

mérési pontok a szükséges zónákban kijelölhetők voltak. 

 

 

ny formájában, melyet számítógépes szoftverrel (2 db 

erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A fal és a keret relatív elmozdulásait a 

ig) W1 és W1/2 típusú induktív 

elmozdulás mérőkkel mértük. A felső falmező falsíkból való kitérését a helyettesítő nyomott 

mértük az 1k-től 5k-ig jelzett 

Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei 

típusú erősítő teljes 

keret relatív eltolódásainak mérése során a teljes 

mérési pontok kijelölésére. Ugyanakkor a terhelés irányát és 

álások, eltolódások jellegét figyelembe véve a 



 

4.4.4 Mérési eredmények 

Az elvégzett egyirányú terheléses 9 darab kísérlet (3db K0, 3 db Km1, 3 db Km2) 

viszonylag sok mérési ponton adódó eredményeinek telj

eredmények talán átfogóbb képet adhatnak az elvégzett munka eredményéről

jellemző adatokat, diagramokat mutat

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek jellegzetes viselkedését a 

eltolódás – vízszintes külső erő diagram jellemzi

követően, az ún. kontúrrepedések megjelenésével egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló 

repedések megjelenésével fellazuló szakaszok

”yield force”-nak (Baran, Sevil, 2010)

követi az elmozdulás vezérelt tönkremenetel. 

elvégzett kísérletek alapján a vázkitöltő fal nyomott átlós zónája mentén kialakuló összefüggő 

és egymásba érő folytonos 

fellazulási pontját a szakirodalom 

ban fogadja el, ezt követően jelentős képlékeny alakváltozások jelennek meg a falban. A 

fellazulási pontot követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül

repedéskép egy szakaszából kiindulva

téglasorok egymáshoz képesti relatív megcsúszásával. Ennek következtében a keret és a fal 

merevségének aránya erőteljesen megváltozik, eltorzul, a fal 

erő egyre nagyobb részét a keret kezdi felvenni, míg a vasbeton keretv

nyírásra) tönkre nem megy (12. 

 (a) Km1 – 1 jelű elem
12. ábra:
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Az elvégzett egyirányú terheléses 9 darab kísérlet (3db K0, 3 db Km1, 3 db Km2) 

viszonylag sok mérési ponton adódó eredményeinek teljes körű bemutatása 

eredmények talán átfogóbb képet adhatnak az elvégzett munka eredményéről

jellemző adatokat, diagramokat mutatjuk csak be. 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek jellegzetes viselkedését a 

vízszintes külső erő diagram jellemzi. A kezdeti, viszonylag merev vise

repedések megjelenésével egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló 

repedések megjelenésével fellazuló szakaszok figyelhetők meg, mely (

nak (Baran, Sevil, 2010)) a „fellazulási pont”-nak nevezett fel

követi az elmozdulás vezérelt tönkremenetel. A fellazulási pont gyakorlati szempontból

a vázkitöltő fal nyomott átlós zónája mentén kialakuló összefüggő 

folytonos repedéskép (12./b ábra) kialakulásával definiálható. 

a szakirodalom (Baran, Sevil, 2010) a tönkremenetelhez tartozó erő 

l, ezt követően jelentős képlékeny alakváltozások jelennek meg a falban. A 

követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül

repedéskép egy szakaszából kiindulva a falazóelemek fokozatos tönkremenetelével, vagy 

téglasorok egymáshoz képesti relatív megcsúszásával. Ennek következtében a keret és a fal 

merevségének aránya erőteljesen megváltozik, eltorzul, a fal fellazul, a vízszintes 

egyre nagyobb részét a keret kezdi felvenni, míg a vasbeton keretv

2. ábra). 

 

1 jelű elem (b) Km1 – 2 jelű elem
. ábra: Tipikus tönkremeneteli módok és repedésképek 

 

Az elvégzett egyirányú terheléses 9 darab kísérlet (3db K0, 3 db Km1, 3 db Km2) 

es körű bemutatása helyett a jellemző 

eredmények talán átfogóbb képet adhatnak az elvégzett munka eredményéről. Továbbiakban a 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek jellegzetes viselkedését a tetőponti 

. A kezdeti, viszonylag merev viselkedést 

repedések megjelenésével egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló 

(a szakirodalomban 

fellazulásig tart, ezt 

A fellazulási pont gyakorlati szempontból, az 

a vázkitöltő fal nyomott átlós zónája mentén kialakuló összefüggő 

definiálható. A fal 

a tönkremenetelhez tartozó erő 70%-

l, ezt követően jelentős képlékeny alakváltozások jelennek meg a falban. A 

követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül a már kialakult 

a falazóelemek fokozatos tönkremenetelével, vagy a 

téglasorok egymáshoz képesti relatív megcsúszásával. Ennek következtében a keret és a fal 

, a vízszintes tetőponti 

egyre nagyobb részét a keret kezdi felvenni, míg a vasbeton keretváz (jellemzően 

 

2 jelű elem 
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A 13. ábrán az üres keretek erő-eltolódás diagramját mutatjuk be, melynél látható, hogy az 

egyetlen tönkremenetelig terhelt keret (K0-1) tönkremeneteléhez tartozó maximális erő 

27,8 kN, a hozzátartozó tetőponti eltolódás pedig 46,68 mm volt (5. táblázat), a másik két 

esetben a vasbeton keretek első repedéseinek észlelését követően tehermentesítés történt.  

 

13. ábra: Jellemző erő-eltolódás diagram üres keret esetén 

Elem jele 
Tetőponti eltolódás [mm] 

V= 15 kN V= 27,8 kN 
K0-1 4,86 46,68 
K0-2 5,37 - 
K0-3 6,72 - 

5. táblázat: Üres keretek mérési eredményei 

A 14. ábrán a Km1 és Km2 jelű kísérletsorozat erő-eltolódás diagramjait adjuk meg, az 

első esetben monoton növekvő, míg a második esetben egyirányú, de tehermentesítést-

újraterhelést (80 kN és 110 kN) is tartalmazó terhelés esetén. 

  
14. ábra: Jellemző erő-eltolódás diagramok falazattal merevített keretek esetén 

Minden esetben a vasbeton keretváz nyírási tönkremenetelével ért véget a kísérlet, mely az 

előzetes várakozásokkal teljes mértékben összhangban volt. 
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A tönkremenetelhez tartozó maximális vízszintes erő megközelítőleg a 3-5-szeresére nőtt 

meg (14. ábra) a vázkitöltő téglafal beépítésének és kiékelésének hatására, mely jelentősnek 

mondható. 

Ugyanakkor a tönkremenetelhez tartozó tetőponti vízszintes eltolódások, egyetlen 

falazattal merevített próbatest kivételével, nem érték el, illetve nem haladták meg az üres 

keretnél mért értéket (6. táblázat). 

Elem jele 
Törőteher 

[kN] 
Tetőponti eltolódás [mm] 
V= 78 kN V= törésnél 

Km1-1 135,25 7,65 37,4 
Km1-2 107,35 5,92 50,23 
Km1-3 150,54 4,10 - 

 V= 95 kN V= törésnél 
Km2-1 131,59 10,61 40,79 
Km2-2 92,23 - 33,82 
Km2-3 122,08 12,37 43,27 

6. táblázat: Egyirányú monoton terhelés mérési eredményei 

A különböző nyomószilárdságú falazóhabarcsokkal kialakított vázkitöltő falazatok 

vizsgálatait összehasonlítva megállapítható, hogy a szerkezet által a tönkremenetelig felvett 

külső vízszintes erő nagysága nem nő meg (6. táblázat), inkább a fal fellazulási pontjának 

elérésével és a fal megcsúszásával a falmerevség csökken rohamosan, így a keretre háruló 

teherhányad nő meg jelentősen. A fellazulási pont eléréséig ugyan a nagyobb merevségű fal 

hatására a vasbeton keretek kisebb eltolódásokat szenvednek (6. táblázat), mint a gyengébb 

fallal kitöltött keretek, azonban a fal fellazulási pontját követően gyorsabb és ridegebb 

tönkremenetel alakul ki, vagyis a vasbeton keret kisebb duktilitásúvá válik az erősebb 

vázkitöltő fal hatására. 

A fellazulási pont nem egyezik meg az első repedés kialakulásával. Az első repedés („first 

crack”) a fellazulási pontot megelőzően kialakul. A fellazulási pont és az első repedés közötti 

jelentős különbség az, hogy az első repedés esetén még nem beszélhetünk folytonosan 

egybefüggő repedésképről a nyomott átló mentén, csupán az első átlós irányultságú 

repedezettség alakul ki. 

4.4.5 Megállapítások 

Az elvégzett kísérletsorozat a következő, ciklikusan változó irányú teherrel terhelt 

próbatestek vizsgálatával kapcsolatban hasznos és fontos alapinformációkat adott, különösen 

a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek fellazulási pont környéki viselkedésének 

megértésében. A további laborvizsgálatokat az elvégzett kísérletsorozat megalapozta. A 
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vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek egyirányú vízszintes statikus teherrel való 

terhelésével elvégzett laborkísérletek alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

• a vázkitöltő téglafal merevítő hatására a keret által felvett vízszintes tetőponti erők az 

üres keretek által felvetteknél jelentősen nagyobbak, az elvégzett kísérletek alapján 

mintegy 3,5-5-szörösére nőttek (5. és 6. táblázat), 

• a vázkitöltő fal beépítésével a tönkremenetelhez tartozó tetőponti eltolódások az üres 

keretekéhez képest kisebbek (5. és 6. táblázat), 

• azonos kialakítású és vasalású vasbeton keretek esetén a falazóhabarcs 

nyomószilárdságának, azaz az ún. erős vázkitöltő fal falmerevségének növelésével a 

tönkremenetelhez tartozó vízszintes tetőponti erők nem nőnek meg, sőt több esetben 

csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor a tetőponti eltolódások jelentősen kisebbekké 

válnak, 

• a szakirodalmi kutatásokkal összhangban (Baran, Sevil, 2010; Braz-Cesar et al., 2008) 

gyakorlati szempontból is definiáltam a vázkitöltő fal „fellazulási pontját” (angolul: 

yield force), mely a fal átlós nyomott zónája mentén kialakuló, összefüggő és 

egymásba érő repedéskép megjelenését jelenti (nem egyezik meg a „first crack” 

jelentésével). A fellazulási pontot követően a kialakult repedéskép mentén a növekvő 

vízszintes tetőponti teher hatására a tönkremenetel felgyorsul, 

• a nagyobb falmerevséggel rendelkező kitöltő falak esetén a fellazulási pont elérését 

követően kisebb teherbírás-növekedés figyelhető meg, a tönkremenetel ridegebb, 

kisebb képlékeny alakváltozással jár, mint a kisebb falmerevségű fal alkalmazásával, 

• a vázkitöltő fal merevségének növelésével a kitöltött vasbeton keretek merevsége 

csupán a falra jellemző fellazulási pontig növekszik egyértelműen, azt követően a 

teljes szerkezet rendkívül gyors tönkremenetele figyelhető meg, mely így jelentős 

tartalékot nem képez, 

• a falmerevség növelésével a tetőponti eltolódások mértéke jelentősen csökken, mely a 

fellazulási pontig akár hasznosnak is mondható, azonban annak túllépése esetén 

megfigyelhető, hogy az egyre ridegebb tönkremenetel, és a fellazulási pontot követő 

teherbírás csökkenés miatt a merevített keret duktilitása is csökken. 

Meg kell jegyezzük, hogy a szakirodalomban publikált (Baran, Sevil, 2010; Braz-Cesar et 

al., 2008; Puglisi et al., 2009) kísérletekkel egybevágó, azoknak megfelelő kísérletsorozat 

került elvégzésre. A szakirodalmi kutatás során fellelt eredményekhez a kapott eredmények 

illeszkednek. 



 

4.5 Ciklikusan változó irányú és nagyságú erővel terhelt keretek kísérleti vizsgálatai

4.5.1 Terhelési elrendezés bemutatása

A két szint magasságú, egyhajós, vasbeton keretvázak terhelési elrendezése alapvetően 

megegyezett a korábban ismertetett

különbség a kétirányú erőhatások létrehozása miatt szükségessé váló második sajtó volt. Mind 

a változó nagyságú és ciklikusan változó irányú tetőponti vízszintes terhelést, mind a 

keretoszlopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók segítségével 

hoztunk létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez csatlakoztak (

ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: 

A ciklikusan változó irányú terhelést két, egymással ellentétes irányban működő, a kísérleti 

keret bal-, illetve jobboldali tetőpontjánál elhelyezett sajtóval hozt

terhelést adó sajtó teljes tehermentesítését követően a másik irányú sajtóval terhelt

vasbeton keretet, így létrehozva a kétirányú erőhatásokat.

Az állandó 100 kN függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódá

ezekben a kísérletekben is biztosít

eltolódása következtében a függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló, vízszintes 

értelmű erőkomponensek megjelenését.
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Ciklikusan változó irányú és nagyságú erővel terhelt keretek kísérleti vizsgálatai

bemutatása 

A két szint magasságú, egyhajós, vasbeton keretvázak terhelési elrendezése alapvetően 

ismertetett egyirányú kísérletsorozatnál alkalmazott

különbség a kétirányú erőhatások létrehozása miatt szükségessé váló második sajtó volt. Mind 

a változó nagyságú és ciklikusan változó irányú tetőponti vízszintes terhelést, mind a 

lopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók segítségével 

létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez csatlakoztak (

 Függőleges és vízszintes hidraulikus sajtók elrendezése

A ciklikusan változó irányú terhelést két, egymással ellentétes irányban működő, a kísérleti 

, illetve jobboldali tetőpontjánál elhelyezett sajtóval hoztunk létre. Az egyik irányú 

terhelést adó sajtó teljes tehermentesítését követően a másik irányú sajtóval terhelt

vasbeton keretet, így létrehozva a kétirányú erőhatásokat. 

Az állandó 100 kN függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódá

ezekben a kísérletekben is biztosított, ami kiküszöbölte a kísérleti elem vízszintes tetőponti 

eltolódása következtében a függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló, vízszintes 

értelmű erőkomponensek megjelenését. 

 

Ciklikusan változó irányú és nagyságú erővel terhelt keretek kísérleti vizsgálatai 

A két szint magasságú, egyhajós, vasbeton keretvázak terhelési elrendezése alapvetően 

kísérletsorozatnál alkalmazottal, az egyetlen 

különbség a kétirányú erőhatások létrehozása miatt szükségessé váló második sajtó volt. Mind 

a változó nagyságú és ciklikusan változó irányú tetőponti vízszintes terhelést, mind a 

lopokat centrikusan terhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók segítségével 

létre, melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez csatlakoztak (15. 

elrendezése 

A ciklikusan változó irányú terhelést két, egymással ellentétes irányban működő, a kísérleti 

létre. Az egyik irányú 

terhelést adó sajtó teljes tehermentesítését követően a másik irányú sajtóval terheltük a 

Az állandó 100 kN függőleges terhelést biztosító sajtók vízszintes értelmű eltolódása 

e a kísérleti elem vízszintes tetőponti 

eltolódása következtében a függőleges erők esetleges elferdüléséből kialakuló, vízszintes 



 

4.5.2 Méréstechnika 

A kísérleti elemeket terhelő sajtók által létrehozott tetőponti vízszintes és függőleges erők, 

pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése mellett a két szint 

magas-ságú keret tetőponti eltolódását W100 típusú induktív elmozdulás mérővel (gyártó: 

HBM) mértük a legfelső keretgerenda magasságában. A változó nagyságú és változó irányú, 

azaz pozitív és negatív előjellel megkülönböztetett vízszintes teher függvényében a teljes 

keret tetőponti eltolódása erő

amit számítógépes szoftverrel (két erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A 

kitöltő fal és a keret relatív elmozdulásait a 

10e-ig) W1 és W1/2 típusú induktív elmozdulásmérőkkel mért

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra: Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei

Az alkalmazott két Spider típusú erősítő 

mérési pont (16. ábra): 

- 1e-től 10e-ig jelzett pontokban relatív 

- függőleges sajtókban lévő nyomás (erő) mérése (állandó)

- vízszintes sajtókban lévő nyomás (erő) mérése (változó)

- tetőponti eltolódások mérése

Ezért jelöltünk ki a fal-keret relatív eltolódásainak mérése

pontokat. A kétirányú terhelés 

szükséges volt. 
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ket terhelő sajtók által létrehozott tetőponti vízszintes és függőleges erők, 

pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése mellett a két szint 

ságú keret tetőponti eltolódását W100 típusú induktív elmozdulás mérővel (gyártó: 

BM) mértük a legfelső keretgerenda magasságában. A változó nagyságú és változó irányú, 

azaz pozitív és negatív előjellel megkülönböztetett vízszintes teher függvényében a teljes 

keret tetőponti eltolódása erő-eltolódás függvény formájában közvetlenül mérhe

amit számítógépes szoftverrel (két erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A 

kitöltő fal és a keret relatív elmozdulásait a 16. ábrán látható elrendezésben, 10 helyen (1e

ig) W1 és W1/2 típusú induktív elmozdulásmérőkkel mértük. 

Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei

Spider típusú erősítő szinte teljes kapacitását kitöltötte

ig jelzett pontokban relatív eltolódások mérése 10 db,

függőleges sajtókban lévő nyomás (erő) mérése (állandó) 1db, 

vízszintes sajtókban lévő nyomás (erő) mérése (változó) 2 db, 

tetőponti eltolódások mérése 1 db. 

keret relatív eltolódásainak mérésekor a felső szinten 

terhelés miatt a mérési pontok szimmetrikus elhelyezése mindenképpen 

 

ket terhelő sajtók által létrehozott tetőponti vízszintes és függőleges erők, 

pontosabban a sajtókban lévő olajnyomás nagyságának közvetlen mérése mellett a két szint 

ságú keret tetőponti eltolódását W100 típusú induktív elmozdulás mérővel (gyártó: 

BM) mértük a legfelső keretgerenda magasságában. A változó nagyságú és változó irányú, 

azaz pozitív és negatív előjellel megkülönböztetett vízszintes teher függvényében a teljes 

eltolódás függvény formájában közvetlenül mérhetővé vált, 

amit számítógépes szoftverrel (két erősítő típusa: Spider8) folyamatosan rögzítettünk. A 

látható elrendezésben, 10 helyen (1e-től 

Mérési pontok elrendezési vázlata és a tényleges kialakítás fényképei 

teljes kapacitását kitöltötte az összesen 14 

10 db, 

 

 

a felső szinten mérési 

miatt a mérési pontok szimmetrikus elhelyezése mindenképpen 
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4.5.3 Terhelés menete 

Az egyirányú, monoton növekvő erővel terhelt kísérletsorozat segítségével definiált 

fellazulási ponthoz tartozó külső vízszintes tetőponti erő alapján határoztuk meg a terhelési 

menetet előzetesen. A vázkitöltő téglafal tönkremeneteléhez tartozó erő 70%-ánál definiált 

fellazulási pontot a kezdeti, viszonylag merev viselkedést, az ún. kontúrrepedések 

megjelenését követően a vázkitöltő fal nyomott átlós zónája mentén kialakuló összefüggő és 

egymásba érő folytonos repedéskép jellemzi. Kialakulásával egyre kisebb merevségű, a 

falban kialakuló újabb repedések megjelenésével fellazuló szakaszok figyelhetők meg. Ezt 

követően jelentős képlékeny alakváltozások jelennek meg a falban. A jelenség kialakulása 

előtti és a fellazulást követő állapot viselkedésének vizsgálata érdekében az egyes terhelési 

ciklusokban elérendő külső vízszintes erő nagyságát az előméretezés során számítással úgy 

határoztuk meg, hogy azok a fellazulást okozó erőnél éppen kisebbek, illetve nagyobbak 

legyenek (7. táblázat).  

Jel 
Tervezett 

habarcs jele 

Fal fellazulási 
pontjához tartozó 

külső, vízszintes erő 
becsült nagysága [kN] 

Kc1 M3 78 
Kc2 M10 105 
7. táblázat: A fellazulási pontokhoz tartozó erők értékei 

Az előméretezés során a vázkitöltő téglafal EC6 szerinti anyagjellemzőit kiszámítottuk, a 

(2) egyenlet alapján a helyettesítő rácsrúd keresztmetszeti méretét és a teherbírást 

meghatároztuk. Ennek segítségével számítottuk ki a falazat fellazulási pontjához tartozó külső 

erő nagyságát. A 3. táblázatban látható, hogy a ténylegesen beépített falazóhabarcs szilárdsági 

jellemzői több esetben jelentősen eltértek a tervezett értéktől, így a közvetlen mérésekből 

származó jellemzők felhasználásával a fal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes erő 

nagyságát módosítottuk (8. táblázat). 

Jel 
Fellazulási ponthoz tartozó 
módosított külső, vízszintes 

erő nagysága [kN] 
Kc1-1 75 
Kc1-2 85 
Kc1-3 72 
Kc2-1 94 
Kc2-2 90 
Kc2-3 92 

8. táblázat: A fellazulási pontokhoz tartozó erők a tényleges habarcsjellemzők miatt módosítva 
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Az előméretezés alapján megtervezett terhelési történeteket az egyes kísérletek 

végrehajtása során nem kellett módosítani. Az egyes kísérleti elemeknél alkalmazott tényleges 

terheléstörténetet a 17. ábrán adjuk meg részletesen. A 17. ábrán a fellazulási ponthoz tartozó 

külső erőt piros vonallal jelöltük.  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Az egyes terhelési történetek grafikonjai (a fellazuláshoz tartozó teher értéke piros vonallal jelölve) 

4.5.4 Mérési eredmények 

Az elvégzett hat (3 db Kc1, 3 db Kc2), ciklikusan változó irányú terheléses kísérlet 

eredményéről a legátfogóbb képet adó, kifejezetten jellemző és lényeges adatokat, 

diagramokat mutatjuk be a továbbiakban. 
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A tetőponti eltolódás - vízszintes külső erő diagram jellemzi leginkább a vázkitöltő 

téglafallal merevített vasbeton keret viselkedését. A fal fellazulási pontjának nevezett 

fellazulási szakasz előtti és utáni szerkezeti viselkedés vizsgálatát célzó kísérletek eredményei 

a 18. ábra grafikonjain láthatók. A fellazuláshoz tartozó erőket piros vonallal jelöltük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kc1-1 jelű próbatest mérési eredménye b) Kc1-2 jelű próbatest mérési eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Kc1-3 jelű próbatest mérési eredménye d) Kc2-1 jelű próbatest mérési eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kc2-2 jelű próbatest mérési eredménye f) Kc2-3 jelű próbatest mérési eredménye 

18. ábra: Jellemző erő-eltolódás diagramok (a fellazuláshoz tartozó teher értéke piros vonallal jelölve) 
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Az egyes kísérletek végrehajtása közben, a gyakorlati szempontból szemrevételezéssel 

összefüggő, folytonos átlós repedéskép kialakulásával jellemezhető fellazulási ponthoz 

tartozó vízszintes külső erőt minden kísérleti elem esetén a laboratóriumi vizsgálat során 

határoztuk meg (9. táblázat). 

Jel 

Fal fellazulási pontjához 
tartozó külső, vízszintes erő 
hozzávetőleges nagysága a 

kísérletekből [kN] 
Kc1-1 ~75 
Kc1-2 ~92 
Kc1-3 ~70 
Kc2-1 ~95 
Kc2-2 ~90 
Kc2-3 ~90 

9. táblázat: Fellazulási ponthoz tartozó erő értékei kísérletekből 

Az előzetes számítások alapján becsült külső vízszintes erők értékei meglehetősen jó 

egyezést mutatnak a kísérleti eredményekkel. A kísérletek során az összefüggő repedéskép 

kialakulásának szemrevételezéssel történő megítélése nem precíz és méréstechnikailag 

elfogadható eredmény, így ezek tájékoztató mérési adatként kezelendők. Gyakorlati oldalról 

történő elemzés szempontjából ugyanakkor mindenképpen érdemi megfigyelés. 

Megállapítható, hogy a vázkitöltő fal fellazulását, azaz az egymásba érő repedéskép 

kialakulását megelőző viselkedés jelentősen eltér a fellazulási pont feletti szakaszt jellemző 

viselkedéstől. A fellazulási ponthoz tartozó külső vízszintes erőnél kisebb ciklikus hatások 

esetén az egymást követő terhelési lépcsőkben egymásra halmozódó maradó alakváltozások 

jelentősen kisebbek, mint a fellazulást követő viselkedési szakaszban. A Kc1-1 jelű kísérleti 

elem esetében a számított és gyakorlati szempontból meghatározott fellazulási ponthoz 

tartozó külső vízszintes erőnél (75 kN) kissé nagyobb ciklikusan változó irányú erő (80 kN) 

hatására az egymást követő ciklusokban megjelenő maradó alakváltozás-többlet mintegy 1,5 

mm. A Kc1-2 jelű próbatest mérési eredményeit vizsgálva ugyanezen maradó 

eltolódásnövekmény 80 kN nagyságú külső erő egymást követő ciklusaiban közel ~0,4 mm, 

90 kN intenzitású erő esetében mintegy ~0,5 mm, majd a fellazulási pontot követően 100 kN 

nagyágú erőnél ~1,1 mm maradó, halmozódó alakváltozást mértünk. A különbözőség a 18. 

ábra b jelű diagramján is jól megfigyelhető. A Kc1-3 jelű kísérleti elem esetében az egyik 

irányú erő (76 kN - jobboldali sajtó) a fellazulást okozó erőnél (~70 kN) nagyobb, míg a 

másik irányú erő (65 kN - baloldali sajtó) annál kisebb volt. A nagyobb intenzitású erő esetén 

a ciklusokban halmozódó többleteltolódás rendre közel ~1,4 mm, míg ugyanez a kisebb 



 -35-  

nagyságú tetőponti erő esetén csupán mintegy 0,3 mm volt. A nagyobb szilárdságú falazó 

habarccsal készített Kc2-1 jelű elem esetében a fellazulást okozó külső erőnél (95 kN) kisebb 

erőknél a halmozódó eltolódások ciklusonként az alábbiak szerint alakultak: 70 kN-nál 

~0,3°mm, 80 kN-nál ~0,35 mm, 85 kN-nál ~0,40 mm. 95 kN nagyságú külső erő esetében 

már ~1,3 mm többletalakváltozás volt mérhető ciklusonként, ami 100 kN intenzitású külső 

erőnél mintegy 1,6 mm-re, illetve 105 kN nagyságú erőnél ~1,8 mm-re nőtt. Hasonló 

tendencia a Kc2-2 próbatest vizsgálata során is látható volt. A fellazuláshoz tartozó mintegy 

90 kN nagyságú erőnél kisebb külső erő (80 kN) esetében a maradó tetőponti eltolódás 

halmozódása ~0,4 mm, míg 90 kN-nál már ~1,2 mm, és 100 kN-nál közel ~3,5 mm volt 

ciklusonként. A Kc2-3 jelű elem esetében a várható fellazulást okozó erőnél (90 kN) 

jelentősen kisebb, 70 kN nagyságú külső vízszintes erőnél a keret tetőponti vízszintes 

eltolódásának ciklusonként mért növekménye mintegy ~0,3 mm volt. 80 kN intenzitású külső 

erőnél ez ~0,5 mm-re, majd 90 kN-nál 1,1 mm-re, míg 100 kN-nál 1,8 mm-re nőtt meg. 

Jel Erő [kN] 
Ciklusokban halmozódó 
tetőponti eltolódás [mm] 

Kc1-1 80 1,5 

Kc1-2 
80 0,4 
90 0,5 
100 1,1 

Kc1-3 
65 0,3 
76 1,4 

Kc2-1 

70 0,3 
80 0,35 
85 0,4 
95 1,3 
100 1,6 
105 1,8 

Kc2-2 
80 0,4 
90 1,2 
100 3,5 

Kc2-3 

70 0,3 
80 0,5 
90 1,1 
100 1,8 

10. táblázat: Ciklusokban halmozódó tetőponti eltolódások 

A vázkitöltő fal fellazulási pontját megelőzően a közel azonos nagyságú, ciklikusan 

változó irányú erő hatására lassabb degradálódás, tönkremenetel figyelhető meg, mely 

legszemléletesebben az egymást követő ciklusokban halmozódó vízszintes tetőponti maradó 

eltolódás értékével jellemezhető (10. táblázat). Megfigyelhető továbbá a 18. ábra a-b-c és d-



 

e-f diagramjainak összehasonlító elemzése során, hogy a fal fellazulását megelőzően az 

azonos külső teherintenzitáshoz tartozó tetőponti vízszintes eltolódások jelentősen, mintegy 

30-40 %-kal kisebbek a kisebb szilárdságú falazó habarccsal

A fal fellazulását jellemző összefüggő repedéskép kialakulását követően a nagyobb tetőponti 

vízszintes erők hatására az egymást követő ciklusokban mérhető tetőponti eltolódások 

különbsége jelentősen nagyobb, mintegy két

esetén is a tönkremenetel oka a 

19. ábra: Jellemző tönkremenetel fotója (Kc

4.5.5 Megállapítások 

Az elvégzett kísérletsorozat a ciklikusan változó irányú, kvázi

próbatestek ún. fellazulási pont környéki, így az összefüggő átlós repedés kialakulását 

megelőző és azt követő viselkedésének megértéséhez és jellemzéséhez elengedhet

alapinformációkat adott. A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek ciklikusan 

változó, kétirányú vízszintes kvázi

kísérletek alapján az alábbi megállapításokat tes

• a vázkitöltő téglafal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erőnél 

nagyobb erők esetén az egyes egymást követő ciklusokban halmozódó tetőponti 

vízszintes eltolódás növekmények mintegy két

fellazulás előtt mérhető értékek

• azonos kialakítású keretek esetén a falazóhabarcs nyomószilárdságának növelésével a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erők megnőnek, 

az egybefüggő, átlós repedéskép ezzel megegyezően magasabb 

alakul ki (9. táblázat), 
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diagramjainak összehasonlító elemzése során, hogy a fal fellazulását megelőzően az 

azonos külső teherintenzitáshoz tartozó tetőponti vízszintes eltolódások jelentősen, mintegy 

bek a kisebb szilárdságú falazó habarccsal készített kísérleti

A fal fellazulását jellemző összefüggő repedéskép kialakulását követően a nagyobb tetőponti 

vízszintes erők hatására az egymást követő ciklusokban mérhető tetőponti eltolódások 

különbsége jelentősen nagyobb, mintegy két-, háromszorosa, mint előtte.

tönkremenetel oka a vasbeton keretváz nyírási tönkremenetele volt 

Jellemző tönkremenetel fotója (Kc2-1 és Kc2-2 próbatest)

Az elvégzett kísérletsorozat a ciklikusan változó irányú, kvázi-statikus teherrel terhelt 

próbatestek ún. fellazulási pont környéki, így az összefüggő átlós repedés kialakulását 

megelőző és azt követő viselkedésének megértéséhez és jellemzéséhez elengedhet

alapinformációkat adott. A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek ciklikusan 

változó, kétirányú vízszintes kvázi-statikus teherrel való terhelésével elvégzett laboratóriumi 

kísérletek alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

vázkitöltő téglafal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erőnél 

nagyobb erők esetén az egyes egymást követő ciklusokban halmozódó tetőponti 

vízszintes eltolódás növekmények mintegy két-háromszor nagyobbak, mint a 

ő értékek (10. táblázat), 

azonos kialakítású keretek esetén a falazóhabarcs nyomószilárdságának növelésével a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erők megnőnek, 

az egybefüggő, átlós repedéskép ezzel megegyezően magasabb 

 

 

diagramjainak összehasonlító elemzése során, hogy a fal fellazulását megelőzően az 

azonos külső teherintenzitáshoz tartozó tetőponti vízszintes eltolódások jelentősen, mintegy 

készített kísérleti elemek esetén. 

A fal fellazulását jellemző összefüggő repedéskép kialakulását követően a nagyobb tetőponti 

vízszintes erők hatására az egymást követő ciklusokban mérhető tetőponti eltolódások 

előtte. Ezen kísérletek 

volt (19. ábra). 

 
próbatest) 

statikus teherrel terhelt 

próbatestek ún. fellazulási pont környéki, így az összefüggő átlós repedés kialakulását 

megelőző és azt követő viselkedésének megértéséhez és jellemzéséhez elengedhetetlen 

alapinformációkat adott. A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek ciklikusan 

statikus teherrel való terhelésével elvégzett laboratóriumi 

vázkitöltő téglafal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erőnél 

nagyobb erők esetén az egyes egymást követő ciklusokban halmozódó tetőponti 

háromszor nagyobbak, mint a 

azonos kialakítású keretek esetén a falazóhabarcs nyomószilárdságának növelésével a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes tetőponti erők megnőnek, 

az egybefüggő, átlós repedéskép ezzel megegyezően magasabb teherintenzitásnál 
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• a tényleges anyagjellemzők alapján számítással meghatározott fellazulási ponthoz 

tartozó külső vízszintes erők nagysága és a falban kialakuló átlós összefüggő, 

egymásba érő repedéskép megjelenésénél mérhető külső erő nagysága között kis 

eltérés mutatkozik (8. és 9. táblázat). Habár a szemrevételezéssel megállapítható 

repedéskép közel sem fogadható el pontos mérési eredménynek, azonban rendkívül 

fontos gyakorlati megfigyelés, 

• a vázkitöltő falazat fellazulási pontjához tartozó erőnél kisebb ciklikus terhelés esetén 

a tönkremenetel lassabban, azaz számottevően több ciklus hatására következik be, 

mint az annál nagyobb intenzitású ciklikus terhelések esetén, 

• a ciklikus viselkedésre való gyakorlati méretezés szempontjából a vázkitöltő fal 

fellazulási pontjának elérése, illetve meghaladása, a halmozódó alakváltozások 

gyorsabb növekedése miatt mindenképpen kiemelt jelentőségű. 

A szakirodalmi kutatás során fellelt eredményekhez (Baran, Sevil, 2010; Braz-Cesar et al., 

2008; Puglisi et al., 2009; Koutromanos et al., 2011, Fiore et al., 2012) a kapott eredmények 

illeszkednek. A fellazulási pont környéki viselkedés leírása új tudományos eredmény, mely 

pontosítja a vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek viselkedésének leírását. 
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4.6 I. tézis megfogalmazása 

Megtervezett és végrehajtott 15, ~M=1:3 kicsinyítésű kísérleti elemből álló 

laboratóriumi kísérletsorozat alapján gyakorlati szempontból mind egyirányú, mind 

ciklikusan változó irányú tetőponti vízszintes terhelés esetére definiáltam a vázkitöltő fal 

„fellazulási pontját”, mely a fal átlós nyomott zónája mentén kialakuló, összefüggő és 

egymásba érő repedéskép megjelenését jelenti. 

a) Rámutattam, hogy a vázkitöltő fal „fellazulási pontja” a merevített vasbeton 

keretek vízszintes erők hatására kialakuló kontúrrepedéseinek megjelenése és 

tönkremenetele között definiált II. stádiumot (kontúrrepedések megjelenését követő 

állapot) egyértelműen két elkülöníthető viselkedési szakaszra bontja szét. A 

fellazulási pont előtt az átlós irányú repedések még nem egybefüggőek, míg azt 

követően saroktól-sarokig folytonosak. 

b) Megmutattam, hogy a vázkitöltő fal merevségének növelésével a kitöltött vasbeton 

keret által felvett külső vízszintes tetőponti erő nagysága és merevsége csupán a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjáig növekszik, azonos keretkialakítás mellett a 

tönkremenetelhez tartozó erő nem nő meg, a fellazulást követően a teljes szerkezet 

egyre gyorsabb tönkremenetele figyelhető meg, mely így jelentős tartalékot nem 

képez, a tönkremenetel a fellazulást követően ridegebbé válik, a merevített keret 

duktilitása csökken. 

c) Rámutattam, hogy a ciklikus viselkedésre való gyakorlati méretezés 

szempontjából a vázkitöltő fal fellazulási pontjának elérése, illetve meghaladása, a 

halmozódó alakváltozások gyorsabb növekedése miatt kiemelt jelentőségű. 

Kapcsolódó publikációk: [1] és [4] 
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5 Numerikus vizsgálatok egyirányú terhelés esetén 

Ebben a fejezetben olyan kereskedelmi forgalomban kapható programokkal összeállított 

végeselemes modelleket mutatunk be, amely az egyirányú monoton növekvő, vízszintes 

terhelés esetén a vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek viselkedését pontosabban írja le. 

A numerikus eredményeket az előző pontokban bemutatott laboratóriumi kísérletek 

eredményeivel verifikáltuk. Három, alapvetően különböző bonyolultságú, és számítási időt 

igénylő modellt alkottunk meg. A legegyszerűbb a „Helyettesítő rácsrudas modell”, 

amelyben a vázkitöltő falat egy nyomott rácsrúddal helyettesítettük. A másik bemutatott 

modellalkotási lehetőség egy ún. „Felületi modell”, ahol a vázkitöltő falat héj-, vagy 

tárcsaelemekkel helyettesítettük. A vasbeton keret és a vázkitöltő fal közötti kapcsolatot 

speciális rugó- és kontaktelemek segítségével modelleztük. Végül egy ún. „Pontosított héj 

modell”-t mutatunk be, ahol a vázkitöltő falat alkotó tégla falazóelemek és a falazóhabarcs 

külön-külön kerül modellezésre. A téglát ortotróp héjelemekkel, az álló- és fekvő hézagokat 

kitöltő falazóhabarcsot pedig helyettesítő nyomott rácsrudakkal helyettesítettük. A 

modellezési eljárásokban alkalmazandó anyagjellemzőkre az Eurocode szabványsorozat 

alapján adtunk útmutatást. Ajánlást fogalmaztunk meg az Eurocode 6 alapján a méretezésben 

figyelembe veendő anyagmodell használatára a monoton egyirányú vízszintes erővel terhelt 

vázkitöltő falak számításának esetére. 

5.1 Modellezési eljárások 

5.1.1 Helyettesítő nyomott rácsrudas modell (módosítása a szakirodalmi kutatások alapján) 

A merevítő falakat a mérnöki munkák során nem csak a vízszintes erők biztonsággal való 

viselésére tervezik. Fontos megjegyeznünk, hogy a merevítő rendszer elsődleges feladata, 

hogy a vízszintes hatásokkal szemben megfelelően (bármely szabvány által előírt módon, 

vagy mértékben) merev legyen, a teljes épület merevségét kell biztosítania. Ez a vízszintes 

statikus terhelések esetén azt jelenti, hogy a szabványok előírásainak megfelelően a merevítő 

rendszereket alkotó egyes merevítő elemek vízszintes eltolódásait korlátozzuk, így ezeket a 

lehető legpontosabb módon kell leírnunk. 

A ferde nyomott rácsrudas modell felvételekor a monolit vasbeton szerkezeteket (pillér, 

gerenda) a tényleges geometriai- és anyagjellemzőkkel vesszük figyelembe a számítás során, 

míg a vázkitöltő téglafalakat egy ún. helyettesítő ferde rácsrúddal modellezzük. Ennek a fiktív 

rúdnak a figyelembe vett keresztmetszeti méreteit és anyagjellemzőit minden esetben az 
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alkalmazott szabvány előírásai szerint kell(ene) meghatározni. Az Eurocode 6 

szabványfejezet nem tartalmaz specifikált előírást a vázkitöltő falak méretezésére 

vonatkozóan, csupán az általános falazatokra vonatkozó passzusok használhatók. 

A helyettesítő ferde rácsrúd keresztmetszeti méretei a korábbi 3.2. fejezetben bemutatottak 

alapján az (1) és (2) szerint számíthatók (Smith 1962, 1966, Smith and Carter 1969). A 

vízszintes hatásokat a födémszinteken felvett csomópontokra redukáljuk, majd a mindkét 

végén csuklósan megtámasztott nyomott ferde rácsrúdban meghatározzuk az 

igénybevételeket, a modell statikai vázát a 20. ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra: Ferde nyomott rácsrudas modell statikai váza 

A számításhoz szükséges képletekben (1) (2) szereplő anyagjellemzőket az adott 

alkalmazott szabvány szabályai, előírásai alapján kell meghatározni. A napjainkban 

Magyarországon hatályban lévő EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures 

vasalatlan teherhordó falazataira vonatkozó előírásai az alábbiak: 

• a nyomószilárdság karakterisztikus értéke normál falazóhabarcs alkalmazása 

esetén a nyomófeszültség irányában: 

_̂ = `	 â�.b ĉ�.d 
ahol K értéke a felhasznált falazóhabarcstól és a falazóelem típusától függő 

állandó (táblázatosan definiált az EC6-ban), fb a falazóelem szabványos 

átlagos nyomószilárdsága N/mm2-ben, fm a falazóhabarcs átlagos 

nyomószilárdsága N/mm2-ben. 

• a falazat szerkezetanalízisben figyelembe vehető rugalmassági (húr-)modulusa 

fekvőhézagokra merőleges irányú nyomás esetén: 

GVeT = 1000	 _̂ 

(8) 

(9) 

Vb. keretváz

Helyettesítő
rácsrúd
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• a használhatósági határállapotban történő ellenőrzés esetén az alábbi húr-modulus 

alkalmazható: 

GHIJHKK = 0.6 ∗ GVeT 
• a nyírási modulus: 

gHIJHKK = 0.40	GHIJHKK 
Az Eurocode 6 által megadott σ-ε diagramokat a 21. ábra tartalmazza. 

 (a) Természetes σ-ε diagram (b) Tervezési σ-ε diagram 

21. ábra: σ-ε diagramok EC6 szerint (Eurocode 6 MSz-EN 1996-1-1:2009 (2009)), ahol fd a vasalatlan falazat 

nyomószilárdságának tervezési értéke N/mm2-ben. 

Az Eurocode 6 alapján történő méretezéshez a megadott σ-ε diagramok használhatók, 

melyek egy rugalmas és egy tökéletesen képlékeny szakaszból állnak. A használhatósági 

határállapotban történő ellenőrzéshez, az alakváltozások leírásához további útmutatásokat 

nem tartalmaz a szabványsorozat. 

A megadott formulák és σ-ε diagramok nem elegendők a vázkitöltő falak, és a merevített 

keretek tényleges viselkedésének precíz leírására. Az előbb bemutatott képletek egyszerűen 

használhatók, de használhatóságukat korlátozza, hogy többek közt nem a helyettesítő ferde 

nyomott rácsrúd irányában értelmezendők. El-Dakhakhni et al. (2003) rámutattak arra, hogy 

helyettesítő rácsrudas modellezés esetén a geometriailag kijelölt átlós irányban definiált 

anyagjellemzők meghatározására van szükség. Ha a kitöltő fal alapvetőn anizotróp 

viselkedésű, helyettesíthető a ferde rácsrúd (βs=β) irányában ortotróp viselkedésű anyaggal. A 

(7) képlettel ajánlották kiszámítani a fal rugalmassági modulusát átlós irányban. 

  

(10) 

(11) 
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Hamid és Drysdale (1980), valamint Baran és Sevil (2010) vizsgálta, hogy a vázkitöltő fal 

nyomószilárdsága a helyettesítő rácsrúdban kialakuló erők és az átló vízszintessel bezárt 

szögétől függ. Kutatásaik eredményeként a vázkitöltő fal fellazulásához (yield point) tartozó 

figyelembe vehető finfill-β nyomószilárdságát az átló β irányában az alábbi képlettel ajánlották 

kiszámítani: 

ĤIJHKK�L = 0,7 ∗ ĤIJHKK�j� 

A (12) képletben finfill-90-t helyettesítve az Eurocode 6 által megadott (8) fk –val a fellazulási 

ponthoz tartozó erő az alábbiak szerint számítható: 

ĤIJHKK�L = 0,7 ∗ _̂ 

Nemlineáris végeselemes analízis alapján Saneinejad és Hobbs (1995) a vázkitöltő fallal 

merevített keretek tönkremeneteléhez tartozó húr-modulust javasolta a kezdeti rugalmassági 

modulus feleként figyelembe venni. A tönkremenetelhez tartozó alakváltozások, vízszintes 

eltolódások számításához az alábbi képlet adható a helyettesítő rácsrudas modell esetén: 

GHIJHKK�kel_ = 0.5 ∗	GHIJHKK.L 

A fentiekben ismertetett számítási eljárás továbbra is egyszerűen elvégezhető. 

 
22. ábra: Végeselemes programban definiált helyettesítő rácsrudas modell  

(nemlineáris modell, melyben csak nyomásra dolgozó elemek vannak) 

Ennek a modellnek (22. ábra) talán az egyik legnagyobb hátránya továbbra is az, hogy a 

helyettesítő ferde nyomott rácsrudat ugyan nemlineáris anyagjellemzőkkel definiálhatjuk, 

azonban a rácsrúdban kizárólag tengelyirányú erők (csak nyomás) léphetnek fel, így a 

nyomóerőre merőleges irányú húzás nem vizsgálható a téglafalban. A vasbeton keret és a 

téglafal közötti kapcsolat egyáltalán nem modellezhető, csupán ideális csuklót vehetünk 

figyelembe egy pontban, ami a valóságos viselkedéstől jelentősen eltérhet. 

(12) 

(13) 

(14) 



 -43-  

5.1.2 Felületi modell 

A vasbeton keretvázat többféle vonalelemmel modellezhetjük, de célszerű a nyírási 

alakváltozást is figyelembe vevő elemet alkalmazni. A vázkitöltő téglafalat vagy síkbeli 

alakváltozás állapotú tárcsaelemekkel, vagy sík héjelemekkel modelleztük a tényleges 

elhelyezkedésének megfelelően. A vasbeton keret és a téglafal közötti kapcsolat 

modellezéséhez a csatlakozási élek mentén nemlineárisan viselkedő rugókat és 

kontaktelemeket definiálunk. A merevségi jellemzők egyszerűbb megadása miatt javasolt az 

érintkezési elemek mentén egyenletes végeselem hálóosztást definiálni, ha csak a vízszintes 

eltolódások meghatározása a célunk. Ha a lokális tönkremeneteli módok vizsgálata is cél, 

akkor a sarkok környékén sűrűbb elemkiosztás alkalmazása javasolt a pontosabb eredmények 

elérése érdekében (23. ábra). 

 
23. ábra: Hálózat kialakítása 

A vasbeton keret és a téglafal közötti kapcsolatot modellezéséhez a 24. ábra szerint egy 

rugó- és egy kontaktelemet kapcsolunk „sorba”. A „sorbakapcsolt” elemek közötti csomópont 

oldalirányú eltolódásának fiktív rugós megtámasztására azért van szükség, hogy a szerkezet 

merevségi mátrixa ne váljék szingulárissá. 
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24. ábra: Kapcsolati modell statikai váza 

A kontaktelem feladata, hogy a vasbeton szerkezeti elem és a téglafal csak nyomásra 

dolgozzon együtt. Jelen esetben az alkalmazott végeselemes szoftver adottsága, hogy a 

kontaktelem viselkedésének nemlinearitása csupán azt jelenti, hogy nem képes húzást 

felvenni, de nyomásra tökéletesen lineárisan rugalmasan viselkedik (25. ábra). 

 
25. ábra: Kontaktelem viselkedése 

Az érintkezési felületen fellépő ellenállás felső határértéke a rugóelemhez hozzárendelhető, 

az adott téglafalra jellemző, szabvány szerint számítható (F=A*σ) teherbírás tervezési értéke 

(FRd) (26. ábra). 
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26. ábra: Kontakt- és rugóelem együttes viselkedése 

A végeselemes programokban használt rugó-elemek definiálásához a rugóállandót is meg 

kell adni, mely az alábbiak szerint számítható: 

mVknHIo =	Gc 	pHIJHKK	qVknHIorcUnsln  

ahol Em a falazóhabarcs rugalmassági modulusa, amely közelítőleg helyettesíthető az 

EC6 szerint számított Einfill értékkel (10), tinfill a vázkitöltő fal helyettesítő vastagsága a 

nem folytonos és egyenletes habarcskitöltés miatt, értéke 0.8*bw –ként számítható, lspring 

a rugóelemek egymástól mért tengelytávolsága a VEM modellben (a végeselem-hálótól 

függ), vmortar a falazóhabarcs átlagos szélessége a téglaelemek és a vasbeton keret között 

(kivitelezéstől függ). 

A kapcsolati modell közbenső fiktív rugójának rugóállandója szabadon felvehető 

„elegendően” kis érték, de a szingularitás elkerüléséhez mindenképpen 0-nál nagyobb. A 

rugóelemmel az egyes csomóponti kapcsolatok tönkremenetele modellezhetővé válik, azaz az 

egyes elemek teherbírásának kimerülését követően a szomszédos kapcsolati elemekre a hatás 

„átterhelődik”. 

A vázkitöltő fal anyagjellemzőinek karakterisztikus értékeit a felhasznált szabvány 

előírásai alapján, mint ortotróp viselkedésű anyagra jellemzők értékeket határozhatjuk meg. 

Esetünkben az Eurocode 6 általános vasalatlan falazatokra megadott előírásait, (10) és (11) 

képleteket használjuk fel (27. ábrán). 
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27. ábra: Ortotróp héjelemek az EC6 szerinti anyagjellemzőkkel 

A falazat anyagjellemzőinek meghatározása során az általános falazatokra vonatkozó 

előírások betartásával a vízkitöltő fallal merevített keretek alakváltozásainak precíz leírása 

nem lehetséges, így a korábban bemutatott (12) és (14) javaslatokat ebben az esetben is 

mindenképpen alkalmazni kell, akárcsak a helyettesítő rácsrudas modell esetén. A felépített 

végeselemes modell a 28. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Keret-tégla kapcsolat modellje 

 

 

a) Végeselem háló 

28. ábra: Végeselemes programban definiált felületi modell 

5.1.3 Pontosított héj modell 

A vázkitöltő falazat modellezhető a falazóelemek és a falazóhabarcs rétegek 

modellezésével is. Fontos megjegyeznünk, hogy a numerikus számítások során továbbra is a 

kiselmozdulások elvét alkalmazzuk. 

A mai magyarországi gyakorlat alapján a tényleges teherviselésbe bevont és méretezett 

vázkitöltő falak építése során az ún. hagyományos tömör kisméretű falazóelemek 
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felhasználását preferálják. Az ilyen kisméretű téglaelemek viselkedése jó közelítéssel ortotróp 

anyagmodellel írható le. Az ortotrópiára jellemző két egymásra merőleges kijelölt irányhoz 

tartozó és a beépítési viszonyoknak megfelelő anyagjellemzői a falazóelemnek pontosan 

mérhetők. A gyakorlatban használt „átlagos” falazóhabarcsok pedig „gyengébb” betonként 

modellezhetőek. Az előző 5.1.2. fejezetben alkalmazott, a vasbeton keret és a vázkitöltő 

téglafal kapcsolatát modellező kapcsolati-modellt ebben az esetben is felhasználjuk. 

A falazóelemet egy, vagy több ortotróp héjelemként vesszük figyelembe (29. ábra). Ennek 

megfelelően a két egymásra merőleges irányhoz tartozó rugalmassági modulus és szilárdsági 

értékek, valamint a Poisson-tényező viszonylag könnyedén definiálható, még a falra jellemző 

„helyettesítő” anyagjellemzőkkel is. A téglaelemre vonatkozó alap-adatok laboratóriumi 

körülmények között elvégzett mérések alapján kiadott gyártói, vagy tervezői segédletekben, 

minősítési dokumentumokban adottak, vagy egyedileg meghatározhatók, így a falra jellemző 

értékek is számíthatók (8)-(14). 

 
29. ábra: Falazóelemek ortotróp héj modellje 

A falazóhabarcs jó közelítéssel kizárólag nyomerőket és nyíróerőket tud közvetíteni a 

vázkitöltő falban. A közvetített húzóerő nagysága mindösszesen akkora lehet, mint a 

falazóelem és habarcsréteg között fellépő tapadás nagysága, amely a közvetített 

nyomóerőkhöz viszonyítva elhanyagolható. Nagyon „gyenge” habarcsréteg esetén a 

közvetített húzóerők nagyságának a kis húzószilárdság szabhat határt, de így a falazat a kis 

húzószilárdsági értékekkel járó nyomószilárdsági jellemzők miatt a teherhordó falra 

vonatkozó szabványos előírásokat nem elégíti ki, így nem tekinthető teherbíró vázkitöltő 

falnak. 

A téglaelemek és a habarcsréteg közötti kapcsolat nemlineáris viselkedésű, a habarcsréteg 

a kereskedelemben kapható végeselemes szoftverek által alkalmazott héjelemekkel nem 

modellezhető megfelelően. A tégla-habarcs kapcsolat nemlineáris viselkedésének leírása csak 

nyomásra dolgozó héjelem alkalmazásával lehetséges, mely a mindennapi tervezésben 

használatos szoftverekkel bonyolult és szinte megoldhatatlan probléma. A héjelemek helyett 
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egy helyettesítő rácsrudakból álló modellt fejlesztettünk ki, amely segítségével a kapcsolat 

modellezhetővé válik. A rácsrudak esetén kizárólag normálmerevség definiálható, azaz a 

rugalmassági modulus (E), illetve a keresztmetszeti terület (A) szorzata. A habarcsréteg 

nyírást is közvetít, így a habarcsréteg hosszirányára merőlegesen elhelyezett rácsrúd mellett 

egy ferde rácsrúdra is szükség van (30. és 31. ábra). 

 
30. ábra: Habarcsréteget helyettesítő merőleges és ferde rácsrudas modell sémája 

A vizsgált habarcsréteget megfelelően kicsiny elemi cellákra osztjuk fel (30. ábra). Egy 

általános elemi cellában, melynek geometriai méretei szabadon felvehetők a téglaelemek 

között, két helyettesítő rácsrudat alkalmazunk, melyeknek azonban E*A normálmerevségük 

nem azonos, mert mind a nyomóerőket, mind a nyíróerőket közvetíteni kell tudni. Mind a 

hosszirányra merőleges, mind a ferde rácsrudak helyettesítő normálmerevségének 

meghatározásához egyetlen elemi cella viselkedését vizsgáljuk. 

Írjuk fel egy általános elemi cella egyensúlyi egyenletét (31. ábra): 

 
31. ábra: Habarcsréteget helyettesítő merőleges és ferde rácsrúd modell elemi cellája 

tuH,v:			xH ∙ ĉz ∙ cos ∝	= 	 {̂z ∙ ℓH,v ∙ rHIJ 

tuH,}:			xH ∙ ĉz ∙ sin ∝ 	+	x� ∙ ĉz =	 T̂z ∙ ℓH,v ∙ rHIJ 

(16) 

(17) 
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ahol Ai és Aj a helyettesítő rácsrudak keresztmetszeti területe, fmd a habarcsréteg 

nyomószilárdságának tervezési értéke, fvd a habarcsréteg nyírószilárdságának tervezési 

értéke, vinf a téglaelem (fal) vastagsága, li és li,x ; li,z az elemi cella méretei (31. ábra), Si 

és Sj a rácsrudakban lévő normálerők. 

Fejezzük ki Ai-t (16)-ból és Aj-t (17)-ből: 

xH =	 {̂z ∙ ℓH ∙ rHIJĉz  

x� =	ℓH,v ∙ rHIJ − xH ∙ ℓH,}ℓH  

Helyettesítsük be (18)-at (19)-be: 

x� =	ℓH,v ∙ rHIJ − {̂z ∙ rHIJ ∙ ℓ�,�
ĉz  

A (18) és (20) kifejezésekben kizárólag az elemi cella megválasztásával definiált 

geometriai jellemzők és anyagjellemzők találhatók, így a megadott egyenletekkel a 

helyettesítő rácsrudak keresztmetszeti jellemzői egyértelműen kiszámíthatók. A helyettesítő 

rácsrudas modell vízszintes eltolódásának meg kell egyeznie a nyomott-nyírt elemi cella 

eltolódásával (32. ábra). 

 
32. ábra: Kompatibilitási feltétel 

A kompatibilitási egyenlet az alábbiak szerint írható fel: 

∆cUnsln= ∆Vsn�s 
A lokális koordináta-rendszerben részletezve: 

∆c.v= ∆V.v     és     ∆c.}= ∆V.} 
A helyettesítő rácsrudak helyettesítő rugalmassági modulusainak meghatározásához 

használjuk fel a munka-tételt. 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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33. ábra: Kompatibilitási feltétel lokális „x” irányban 

Először a lokális “x” irányban (33. ábra): 

�	ℓH.} =	 p�"(�)	ℓH.} 	 1G� 	x� +	
1

���"(�)	ℓH 	
1
GH	xH 

Legyen a vízszintes erő egységnyi (F=1), ebben az esetben a szögtorzulásra (γ) az alábbi 

kifejezést kapjuk: 

� = 	 1
gc	rHIJ	ℓH.v	 

ahol Gm a falazóhabarcs nyírási modulusa. 

 
34. ábra: Kompatibilitási feltétel lokális „z” irányban 

Kompatibilitási egyenlet a lokális “z” irányban (34. ábra): 

	 1rHIJ 	
ℓH.}
ℓH.v 	

1
Gc = ℓH.} 	 1G� 	x� 

ahol Em a falazóhabarcs rugalmassági modulusa. 

Felhasználva a falazóhabarcs rugalmassági és nyírási modulusa közötti összefüggést: 

gc =	 Gc2	(1 + �c) 

(23) 

(24) 

(26) 

(25) 
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A helyettesítő rácsrudak helyettesítő rugalmassági modulusait a (27) és (28) egyenletekből 

számíthatjuk ki: 

G� =	Gc	ℓH.v	rHIJx�  

1
GH =	

xHGc	rHIJ 	W
ℓH.}	ℓH.v

ℓHd
	2	(1 + �c) −	 ℓH.}d

ℓHd	ℓH.v] 

Ha a tényleges geometriai és anyagjellemzők rendelkezésünkre állnak, a (18), (20), (27) és 

(28) kifejezések segítségével a modellezéshez szükséges jellemzők kiszámíthatóak. A 

falazóhabarcsot helyettesítő rácsrudas modell minden egyes rácsrúdjának helyettesítő 

normálmerevsége (EiAi és EjAj) meghatározható. 

A teljes modell egyik legjelentősebb előnye, hogy az egyes alkotóelemek (héjelem és 

rácsrudak) anyagjellemzőiből számolja a fal jellemzőit, általános falakra vonatkozó 

előírásokra nincs szükségünk. A pontosított héj modell felépített végeselemes modellje a 35. 

ábrán látható. 

 

 

 

 

 

b) Keret-tégla kapcsolat modellje 

 

 

 

 

a) Végeselem háló 

35. ábra: Végeselemes programban definiált pontosított héj modell 

5.1.4 Alkalmazott VEM program rövid ismertetése 

Az előző pontokban bemutatásra került eljárásokkal a praktizáló mérnök által alkalmazott 

végeselemes program segítségével vizsgáljuk a két különböző szerkezeti elem együttes 

viselkedését, teherbírását, eltolódásait. Célunk az, hogy egy kereskedelmi forgalomban lévő 

szoftverrel a számítás a valóságot jobban megközelítő módon elvégezhető legyen. Jelen 

esetben a Magyarországon leginkább elterjedt AxisVM nevű végeselemes programmal 

hajtottuk végre a modellezést egyirányú, monoton növekvő vízszintes tetőponti statikus 

(27) 

(28) 
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terhelés esetére. A program a felületek modellezésére izoparametrikus 8, vagy 9 csomópontú 

sík négyszögelemeket, illetve 6 csomópontú háromszögelemeket alkalmaz. Az 

alakfüggvényeik másodfokúak. A vonalelemek modellezésére a 3 csomópontú borda 

elemeket javasoljuk, mert azok a nyírási alakváltozás hatását is figyelembe veszik a számítás 

során. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy bármilyen kereskedelmi forgalomban lévő egyéb 

VEM programmal is elvégezhetőek az ismertetett eljárások, csupán a felhasznált 

elemtípusokkal kell rendelkeznie az adott szoftvernek. 

5.2 Numerikus modellalkotás 

A modellezési eljárásokat az előző pontban említett szoftver felhasználásával a 4. 

fejezetben már ismertetett laboratóriumi kísérletsorozathoz illeszkedően felvett geometriájú 

statikai vázon mutatjuk be. A statikai váz és a kapcsolati pontok modellezését az előzőekben 

megadottak szerint definiáltuk. Az elvégzett, és a 4.4 fejezetben bemutatott egyirányú 

monoton növekvő vízszintes tetőponti erővel elvégzett laboratóriumi kísérletekkel való 

összevetés és verifikálás érdekében a kísérleti elemek modellezését mutatjuk be. A vasbeton 

keretvázat mindhárom modellalkotás esetében az 5.1.1 pontban leírtak szerint modellezzük a 

4.2 pontban megadott anyagjellemzők felhasználásával (36. ábra). 

 
 (a) Vasbeton keretváz vasalási sémája (b) Vasbeton keretváz VEM modellje 

36. ábra: Vizsgált vasbeton keretváz geometriai kialakítása 

A laboratóriumi kísérletek során alkalmazott teherelrendezésnek megfelelően állandó 

intenzitású, 100 kN nagyságú függőleges erőt definiáltunk a felső gerenda-oszlop 
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csomópontokra (37. ábra). Ugyanebben a teheresetben vettük figyelembe az önsúly terheket 

is. 

 
(a) kísérleti elem terhei   (b) VEM modell definiált terhei 

37. ábra: Terhelési elrendezések 

Az egyirányú, vízszintes tetőponti erőt a baloldali oszlop és a felső gerenda rúdelemek 

közös csomópontjában vettük fel, a monoton növekvő intenzitást (V) teherlépcsőkben, önálló 

futtatásokkal követtük. A számítások során a függőleges teher vízszintes eltolódásait, 

pontosabban az eltolódások következtében kialakuló másodrendű hatások miatti geometriai 

nemlinearitást a szoftver beépített moduljával követtük. 

A 38. ábrán látható mindhárom modell esetében azonos anyagjellemzőkkel (beton: 

C20/25; téglaelem: fb= 8,57 N/mm2, habarcs: fm= 2,3 N/mm2) előzetes futtatásokat hajtottunk 

végre. 

 
(a) Helyettesítő nyomott rácsrudas modell (b) Felületi modell (c) Pontosított héj modell 

38. ábra: Különböző végeselemes modellek 
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5.3 Javasolt σσσσ-εεεε diagram az eltolódások leírásához egyirányú terhelés esetén 

A szakirodalmi kutatást és az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó előírásait 

felhasználva az egyirányú monoton vízszintes terhelésű vázkitöltő fallal merevített vasbeton 

keretek használhatósági határállapothoz tartozó vízszintes eltolódásainak és külső erő – 

tetőponti eltolódás kapcsolat kiszámításához új módosított σ-ε diagram használata ajánlott. A 

javasolt bilineáris σ-ε diagramot az ortotróp anyagjellemzőket felhasználó „Felületi modell” 

és „Pontosított héj modell” esetén alkalmazzuk. 

Hamid és Drysdale (1980) (12), valamint Seah (1998) formuláját felhasználva, az 

Eurocode falazatokra vonatkozó előírásainak figyelembevételével a fellazulási ponthoz 

tartozó feszültség/szilárdság (finfill-β): 

ĤIJHKK�L = 0,7 ∗ _̂ 

ahol fk a falazat nyomószilárdságának karakterisztikus értéke. 

A tönkremenetelhez tartozó εu= 0,018 nyúlási értéket Baran és Sevil (2010) általános 

téglaelemekből épült falazataira vonatkozó ajánlása alapján vettük fel. A fellazulási ponthoz 

tartozó ε1= 0,002 értéket az Eurocode előírásai tartalmazzák. 

A fellazulási pont feletti, azaz az első összefüggő, átlós repedéskép megjelenését követő 

viszonylag kicsiny tökéletesen képlékeny szakasz elhanyagolásával, egy monoton lineáris 

csökkenő, fellazulási szakasz definiálható egészen a tönkremenetelig (El-Dakhakhani et al. 

2003). Mindezek alapján a teljes szerkezet alakváltozási válaszának, azaz a vízszintes 

eltolódások számításához javasolt bilineáris σ-ε diagramot a 39. ábrán mutatjuk be. 

 

39. ábra: Javasolt bilineáris σ-ε diagram egyirányú monoton növekvő terhelés esetére 

(13) 
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A Pontosított héj modell esetén az előzőekben ismertetettek közvetlenül nem egyértelműen 

alkalmazhatóak, mert azok falazatra, azaz a téglaelem és habarcsrétegek által együttesen 

alkotott „szerkezeti elem”-re vonatkoznak. Ebben az esetben a 39. ábrán javasolt bilineáris 

diagramot a falazóelemet helyettesítő héjelem esetén használjuk fel, a falazóhabarcs esetében 

a tényleges anyagjellemzőkkel dolgozunk. 

A végeselemes programban az alkalmazott σ-ε diagram második, lineárisan csökkenő 

szakaszát az egyes anyagjellemzők rugalmassági modulusainak változtatásával vesszük 

figyelembe. A fellazulási ponthoz tartozó erő/feszültség elérését követően a rugalmassági 

modulust pontról-pontra minden teherlépcsőben újraszámolva és újradefiniálva csökkentjük a 

modellekben. 

5.4 A modellek összehasonlítása 

A modellalkotásokkal az elsődleges célunk a vázkitöltő téglafallal merevített keret, mint 

merevítő rendszerként adott válaszának a modellezése, külső vízszintes erő és a vízszintes 

eltolódásai közötti kapcsolati függvények megadása. 

A 100 kN nagyságú vízszintes tetőponti erőre végrehajtott és az Eurocode 6 előírásai 

szerint meghatározott anyagjellemzőkkel (beton: C20/25; téglaelem: fb= 8,57 N/mm2, 

habarcs:  

fm= 2,3 N/mm2) kapott numerikus, nemlineáris számítások főbb eredményeit a 40., 41. és 42. 

ábrákon mutatjuk be. 

 
(a) Helyettesítő nyomott rácsrudas modell (b) Felületi modell (c) Pontosított héj modell 

40. ábra: Tetőponti vízszintes eltolódások [mm] 
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 (a) Felületi modell (b) Pontosított héj modell 

41. ábra: Főirányokhoz tartozó normálerők (n2) 

 
 (a) Felületi modell (b) Pontosított héj modell 

42. ábra: Normál igénybevételek főirányai 

A bemutatott három különböző modellezési eljárással kapott eredmények összehasonlítás 

alapján kapott tetőponti vízszintes eltolódások nagysága jelentősen különbözik. Az azonos 

alap-anyagjellemzőkkel elvégzett számítások eredményeit a 11. táblázatban adjuk meg. 
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Modell megnevezése Külső 
vízszintes 
erő [kN] 

Tetőponti vízszintes 
eltolódás [mm] 

Helyettesítő rácsrudas modell 
100 

9,144 
Felületi modell 11,052 

Pontosított héj modell 18,703 
11. táblázat: Adott vízszintes teherhez (100 kN) tartozó vízszintes eltolódások a különböző numerikus modellek 

alkalmazásával 

A legnagyobb eltérés, a „Helyettesítő nyomott rácsrudas modell” és a „Pontosított héj 

modell” között van, ami 205 % (9,559 mm). 

5.5 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása 

A numerikus számítások során a laboratóriumban mért, az Eurocode 6 vasalatlan falaira 

vonatkozó általános előírásai alapján meghatározott anyagjellemzőkkel dolgoztunk, melyet 

később a szakirodalmi kutatásokban fellelt és az 5.1.1. pontban már előzőleg ismertetett 

megfontolásokkal módosítottunk. Végül az 5.3 pontban javasolt feszültség-alakváltozás 

diagram szerinti méretezést is elvégeztük. A kapott numerikus eredményeket a laboratóriumi 

kísérletek eredményeivel is összehasonlítottuk. Az egyes vázkitöltő falakra jellemző 

alapadatokat minden egyes kísérleti elem (Km1 és Km2) esetében külön-külön 

meghatároztuk. Erre azért volt szükség, mert a tervezett habarcsszilárdság több esetben 

jelentősen eltért a laboratóriumban mért szilárdsági értékektől (3. táblázat). A végeselemes 

nemlineáris statikai számítások eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. 

Négy különböző számítást hasonlítottunk össze a kísérleti eredményekkel. Az „EC 6 

rácsos” elnevezésű görbét a „Helyettesítő nyomott rácsrudas modell” felhasználásával 

készítettük, az Eurocode 6 általános falazatra vonatkozó előírásai alapján, azaz az abban 

szereplő anyagjellemzők segítségével. Az „EC6 felületi” jelű görbe esetén, ugyanezen 

anyagjellemzők felhasználásával a „Felületi modell” eredményei láthatók. A „Felületi 

modell” és „Pontosított héj modell” görbéjét a javasolt σ-ε diagram segítségével számítottuk. 

A 43., 44. és 45. jelű ábrákon a kisebb szilárdságú habarccsal készített vázkitöltő falakkal 

kitöltött keretek kísérleti és numerikus eredményeinek összehasonlítását mutatjuk be. Piros 

vonallal a falazat számított fellazulási pontjához tartozó külső vízszintes erő nagysága látható. 
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43. ábra: Km1-1 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

 
44. ábra: Km1-2 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

 
45. ábra: Km1-3 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 
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A numerikus és kísérleti eredmények kiértékelése próbatestenként a diagramok 

összehasonlító szemrevételezése alapján: 

• Km1-1 jelű elem: az általam javasolt bilineáris σ-ε diagram használatával a 

„Felületi modell” és „Pontosított héj modell” görbék a kísérleti eredményekkel 

meglehetősen jó összhangban állnak. 

• Km1-2 jelű elem: a kezdeti szakaszban, egészen a fellazulási pontig kisebb eltérés 

mutatkozik a kísérleti és numerikus görbék között, azonban az összefüggő, 

folytonos repedéskép kialakulását követően a számított görbék mindegyike 

jelentős, elfogadhatatlanul nagy eltérést mutat a valós viselkedéstől. Ez nagy 

valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a kísérleti elem vasbeton keretében 

elhelyezett vasszerelés hibás volt, a tönkremenetel helyén az oszlopokban a 

vaspozíciók jelentősen eltértek mind a tervezettől, mind a többi keret 

vasszerelésétől. 

• Km1-3 jelű elem: a „Felületi modell” és „Pontosított héj modell” segítségével 

kapott numerikus eredmények, a javasolt bilineáris σ-ε diagram használatával, 

szintén jó összhangban vannak a kísérleti eredményekkel. A kísérleti elem nem 

tönkremenetelig volt terhelve. 

Jellemző eltéréseket mutató kiragadott pontokban a mért és számított tetőponti vízszintes 

eltolódásokat a 12. táblázatban mutatjuk be. 

Modell és kísérleti elem 
megnevezése 

Külső 
vízszintes 
erő [kN] 

Tetőponti vízszintes eltolódások [mm] 

Mért Számított Eltérés [%] 

EC6 rácsos 
Km1-1 

60 
4,26 5,51 29,3 

Km1-2 - - - 
Km1-3 2,27 4,02 77,1 

EC6 
felületi 

Km1-1 
60 

4,26 6,66 56,3 
Km1-2 - - - 
Km1-3 2,27 4,46 96,5 

Felületi 
modell 

Km1-1 
60 

4,26 5,01 17,6 
Km1-2 - - - 
Km1-3 2,27 3,17 39,65 

Pontosított 
héj modell 

Km1-1 
60 

4,26 4,37 2,6 
Km1-2 - - - 
Km1-3 2,27 2,55 12,3 

12. táblázat: Adott külső teherhez (60 kN) tartozó vízszintes eltolódások összehasonlítása 

A nagyobb szilárdságú habarccsal készített vázkitöltő falakkal merevített keretek kísérleti 

és numerikus eredményeinek összehasonlítását a 46., 47. és 48. jelű ábrák tartalmazzák. A 

számított fellazulási ponthoz tartozó külső vízszintes erő nagyságát piros vonal jelöli. 
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46. ábra: Km2-1 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

 
47. ábra: Km2-2 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

 
48. ábra: Km2-3 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 



 -61-  

Az egyes terhelés-tehermentesítés lépcsőket a végeselemes modellezéssel nem követtük, az 

ismertetett modellalkotással közvetlenül nem szimulálható, a teherlépcsőkben felhalmozódó 

maradó képlékeny alakváltozások nem határozhatók meg a bemutatott eljárással. 

Mindezek tükrében a numerikus és kísérleti eredmények kiértékelése próbatestenként az 

alábbiakban foglalható össze az összehasonlító diagramok vizsgálata alapján: 

• Km2-1 jelű elem: a javasolt bilineáris σ-ε diagram segítségével rendkívül jó 

egyezés mutatkozik leginkább a „Felületi modell” és a „Pontosított héj modell” 

numerikus eredményeinek görbéi és a kísérleti mérési eredmények között. 

• Km2-2 jelű elem: vélhetően szintén a vasbeton keret gyártási hibájának 

köszönhetően a fellazulási pontig tartó első szakaszban, ugyan csak kisebb eltérés 

mutatkozik a kísérleti és numerikus görbék között, azonban a fellazuló szakaszban 

a görbék összehasonlítása tudományos szempontból nem lehetséges. 

• Km2-3 jelű elem: a „Felületi modell” és „Pontosított héj modell” segítségével 

kapott numerikus eredmények, a javasolt bilineáris σ-ε diagram használatával, 

szintén nagyon jó összhangban vannak a kísérleti eredményekkel. 

A mért és számított tetőponti vízszintes eltolódások összehasonlítását a fellazulást követő 

szakaszban a 13. táblázatban mutatjuk be. 

Modell és kísérleti elem 
megnevezése 

Külső 
vízszintes 
erő [kN] 

Tetőponti vízszintes eltolódások [mm] 

Mért Számított Eltérés [%] 

EC6 rácsos 
Km2-1 

100 
13,67 7,89 42,3 

Km2-2 - - - 
Km2-3 15,06 8,65 23,9 

EC6 
felületi 

Km2-1 
100 

13,67 7,95 39,4 
Km2-2 - - - 
Km2-3 15,06 9,12 39,5 

Felületi 
modell 

Km2-1 
100 

13,67 9,87 27,8 
Km2-2 - - - 
Km2-3 15,06 11,54 23,4 

Pontosított 
héj modell 

Km2-1 
100 

13,67 13,54 0,5 
Km2-2 - - - 
Km2-3 15,06 14,22 5,6 

13. táblázat: Adott külső teherhez (100 kN) tartozó vízszintes eltolódások összehasonlítása fellazulás után 

Fontos megjegyeznünk, hogy a közölt numerikus eredmények nem kalibrált eredmények. 

A kivitelezési, gyártási hibát nem tartalmazó próbatestek laboratóriumi kísérleteinek 
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eredménye és a különböző végeselemes modellek eredményei között, leginkább a 

„Pontosított héj modell” esetében meglehetősen kis eltérés mutatkozik a fellazulást követően. 

5.6 Megállapítások 

Az alábbi megállapításokat a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretekkel elvégzett 

laboratóriumi kísérletek eredményei és a numerikus vizsgálatok alapján tesszük. Az 

előzőekben bemutatott három különböző modellezési eljárás eredményeként kapott tetőponti 

vízszintes eltolódás – külső vízszintes erő diagramjait a kísérleti eredményekkel 

összehasonlítottuk. 

A két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretek viselkedésének numerikus modellekkel 

való leírása meglehetősen jó összhangban állt a kísérleti eredményekkel. Különösen a 

vasbeton keret kezdeti merevségére, a vázkitöltő falazat fellazulási pontjára és a 

tönkremenetelhez tartozó külső vízszintes erőkre és tetőponti eltolódásokra sikerült 

elfogadható, a kísérleti eredményekkel összecsengő számítási eredményeket adni a felhasznált 

modellezési eljárások és a javasolt bilineáris anyagmodell felhasználásával. Ez alól két kivétel 

volt (Km1-2 és Km2-2), melyek esetében a gyártási hiba miatt a kapott eredmények, 

leginkább a fellazulási pontot követően jelentősen eltértek. Ez a különbség inkább a vasbeton 

keret előgyártásának minőségi hibájával magyarázható. 

A bemutatott modellezési eljárások és leginkább a méretezésnél figyelembe vehető 

szabványos és ajánlott anyagjellemzők felhasználásával kapott numerikus eredmények 

ugyanakkor egymáshoz képest jelentős eltérést mutattak. A fentiekben bemutatott erő-

eltolódás diagramok vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

• a „Helyettesítő nyomott rácsrudas modell” és a „Felületi modell” esetén, az EC6 

szerinti anyagjellemzők figyelembevétele mellett a vázkitöltő fal fellazulási 

pontjáig tartó első viselkedési szakaszban a kísérleti és a numerikus eredmények 

20% feletti különbséget mutatnak, azonban ezt követően a két diagram 

elfogadhatatlanul nagy eltérést mutat (12. és 13. táblázat), 

• a beton és falazat kapcsolatát rugó- és kontaktelemekkel modellező „Felületi 

modell” és a javasolt bilineáris σ-ε diagram használatával kapott numerikus 

eredmények közel 20%-os eltérést mutatnak mind a kezdeti, mind a fellazulást 

követő viselkedési szakaszokban (12. és 13. táblázat), 

• a habarcsrétegben fellépő nyomást és nyírást helyettesítő nyomott rácsrudakat is 

használó „Pontosított héj modell” esetében az első összefüggő és folytonos repedés 
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kialakulását megelőző viselkedési szakaszban a numerikus és kísérleti eredmények 

között eltérés kevesebb, mint 15%, míg a fellazulási pontot követően a különbség 

pedig nem éri el a 10%-ot (12. és 13. táblázat, valamint 43., 44., 45., 46., 47. és 

48. ábrák). A terhelés-tehermentesítés lépcsők nem kerültek modellezésre. 

A „Helyettesítő nyomott rácsrudas modell” és a „Felületi modell” használata az Eurocode 

6 által javasolt anyagjellemzőkkel nem javasolt, mert a tetőponti eltolódások tekintetében 

meglehetősen nagy, néhol több mint 40%-os különbség mutatkozik a numerikus eredmények 

verifikálásakor a fellazulást követően (12. és 13. táblázat). A vázkitöltő falazat fellazulását 

követően az így számítható vízszintes (tetőponti) eltolódások nem megfelelőek. Ezeket az 

eljárásokat a merevítő rendszer méretezéséhez, a vízszintes alakváltozások meghatározásához 

nem javasoljuk felhasználni. A fellazulást megelőző szakaszra viszonylag pontos 

eredményeket kapunk, de a fellazulási pont a jelenlegi szabványelőírások mellett még 

kialakulhat, így vizsgálata elengedhetetlen. 

A javasolt bilineáris anyagjellemzőkkel és a szakirodalmi megfontolások segítségével 

definiált ortotróp tárcsa-, vagy héj modell (Felületi modell) a bemutatott keret-falazat 

kapcsolati modell használatával együttesen jól közelítő és elfogadható eredményt nyújt a 

merevített vasbeton keret vízszintes válaszának leírására (12. és 13. táblázat). A bemutatott 

modellalkotási folyamat bonyolultabb, de a valóságos vízszintes eltolódásokat jobban közelítő 

eredmények kaphatók eredményül, már a merevítő rendszer fellazulási pontját követő 

szakaszban is. 

A harmadik, egyben a legbonyolultabb végeselemes modell, a „Pontosított héj modell” 

felépítése során szintén felhasználtuk mind a keret-falazat kapcsolat leírásához kifejlesztett 

nemlineáris viselkedést modellező eljárást, mind a javasolt bilineáris σ-ε diagramot. A 

falazóhabarcs rétegeket helyettesítő fiktív rácsrudak definiálásával a szabványok falazatra 

(falazóelem+falazóhabarcs) vonatkozó előírásai helyett, közvetlenül a falazóhabarcs 

anyagjellemzői vehetők figyelembe. Ennek a modellnek a numerikus eredményei közelítették 

a legjobban a kísérleti görbéket. A számítási és a kísérleti erő-eltolódás diagramok közötti 

eltérés a vázkitöltő fal fellazulási pontja alatt ~15%, míg felette 10% volt. 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek vízszintes eltolódásainak 

meghatározásához ajánlott, a kitöltő falazatra vonatkozó bilineáris σ-ε diagramot az Eurocode 

6 vasalatlan, általános falazataira vonatkozó előírásai és a szakirodalmi kutatások 

figyelembevétele mellett határoztuk meg. Ennek és a keret-téglafal kapcsolatának leírására 
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megalkotott eljárás felhasználásával mind a „Felületi modell”, mind a falazóhabarcsot 

helyettesítő rácsrúd modellt használó „Pontosított héj modell” a kísérleti eredményekkel jól 

egybevágó eredményt mutatnak. A két modellezési eljárással kapott eredmények a vázkitöltő 

téglafalakkal merevített vasbeton keretek vízszintes eltolódásait mind a vázkitöltő fal 

fellazulási pontja előtti, mind az azt követő szakaszban a teljes merevítő szerkezet tényleges 

válaszát jól közelítik. A bemutatott módszerek alkalmasak a mindennapi mérnöki 

gyakorlatban való felhasználásra is. 
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5.7 II. és III. tézis megfogalmazása 

II. tézis 

Létrehoztam két modellezési eljárást a mindennapi mérnöki gyakorlatban használatos 

2D-s végeselemes szoftverek alkalmazhatósági keretei között a vázkitöltő téglafalakkal 

merevített monolit vasbeton keretek vízszintes eltolódásainak leírására egyirányú 

monoton növekvő vízszintes külső terhelés esetére, melyek pontosságát kísérleti 

eredményekkel verifikáltam. 

a) A vázkitöltő fal és a vasbeton keret közötti kapcsolat nemlineáris viselkedésének 

leírására létrehoztam egy rugó- és kontaktelem sorba kapcsolásával, valamint egy 

közbenső fiktív rugóelem alkalmazásával előállítható kapcsolati modellt. 

b) Az Eurocode 6 általános vasalatlan, fekvőhézagra merőleges terhelésű falazataira 

vonatkozó előírásai és szakirodalmi ajánlások alapján ortotróp viselkedésű 

vázkitöltő falazatot definiáltam, melynek segítségével rámutattam, hogy az 

Eurocode 6 általános előírásai alapján a vázkitöltő fal fellazulását követő 

viselkedési szakasz nem modellezhető megfelelően vízszintes terhelés esetén. 

c) Megalkottam egy olyan modellezési eljárást, melyben a falazóhabarcsot és a 

falazóelemeket önállóan vettem figyelembe. Megmutattam, hogy a modell 

alkalmas a merevített vasbeton keret vízszintes eltolódásainak leírására. 

d) A falazóhabarcsot helyettesítő, fúgára merőleges és ferde rácsrudakból álló 

modell egyenértékű normálmerevségeit zárt képlettel definiáltam: 

 A� =	 B�F∙ℓ�∙���&B�F ;  
M
�� =	 ��

��	���& 	 [ℓ�.�	ℓ�.�ℓ�2 	2	(1 + ν�) −	
ℓ�.�2

ℓ�2	ℓ�.�] 

 x� =	ℓH,v ∙ rHIJ − xH ∙ ℓP,�
ℓP ;  G� =	 ��	ℓP.�	{P�Q��  

Kapcsolódó publikációk: [2] és [3] 
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III. tézis 

A II. tézisben megfogalmazott numerikus modellek felhasználásával javaslatot tettem az 

Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó rugalmas-képlékeny tervezési feszültség-

alakváltozás diagram módosítására a kitöltő téglafalra vonatkozóan, az egyirányú 

monoton növekvő vízszintes erővel terhelt vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak meghatározásához. A vázkitöltő fal fellazulási pontja 

feletti viszonylag kicsiny tökéletesen képlékeny szakasz elhanyagolásával, egy monoton 

lineárisan csökkenő, fellazulási szakaszt definiáltam egészen a tönkremenetelig. A 

vázkitöltő fal fellazulásához tartozó határt az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó 

szabványos nyomószilárdság karakterisztikus értékének (fk) függvényében definiáltam 

Hamid és Drysdale (1980), valamint Seah (1998) formuláját felhasználva: 

ĤIJHKK�L = 0,7 ∗ _̂ 

A tönkremenetelhez tartozó εu= 0,018 nyúlási értéket Baran és Sevil (2010) általános 

téglaelemekből épült falazatokra vonatkozó ajánlása alapján vettem fel. A fellazulási 

ponthoz tartozó εεεε1= 0,002 értéket az Eurocode előírásait figyelembe véve határoztam 

meg. Mindezek alapján a teljes szerkezet alakváltozási válaszának, azaz a vízszintes 

eltolódások számításához javasolt bilineáris σσσσ-εεεε diagram az alábbi: 

 

Kapcsolódó publikációk: [3] 
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6 Numerikus vizsgálatok ciklikusan változó irányú terhelés esetén 

Ciklikusan változó irányú terhelés esetén az egyes ciklusokban halmozódó, maradó 

alakváltozások jelennek meg a teljes merevítő rendszerben. Az eddig bemutatott modellezési 

eljárásokkal a halmozódó képlékeny alakváltozások, a morzsolódások mértéke nem 

modellezhető. Tudományos célra kifejlesztett ANSYS program segítségével létrehoztunk 

geometriailag és anyagilag nemlineáris 3D végeselemes modellt, amelynek segítségével 

modelleztük a maradó, halmozódó alakváltozásokat. A modell alkalmazhatóságának korlátja a 

numerikus számítás konvergenciájától függ, így elfogadható eredményeket kizárólag a 

fellazulási pontot megelőző viselkedésre ad. A modell pontosságát a 4.5 fejezetben bemutatott 

kísérletsorozat eredményeivel összevetve bizonyítjuk. A maradó képlékeny tetőponti 

eltolódások meghatározásához az előző fejezetben ismertetett 2D-s modelleket pontosítjuk. 

Javaslatot teszünk a visszaterhelésekhez használandó anyagjellemzők használatára, valamint a 

ciklikus morzsolódás figyelembevételének energia elvű módjára. Az eredményeket szintén a 

kísérleti eredményekkel vetjük össze, így azok gyakorlati használhatóságára javaslatot téve az 

Eurocode előírásai mellett. 

6.1 3D-s modellezési eljárás 

Létrehoztunk egy 3D-s modellezési eljárást ANSYS 14 használatával, mellyel a vasbeton 

keret a benne alkalmazott vasszereléssel együtt, valamint a vázkitöltő téglafal nemlineáris 

végeselemes modellel vizsgálható bizonyos határok között (49. ábra). 

 
49. ábra: 3D-s VEM modell általános felépítése 
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A továbbiakban az ANSYS-ban felhasznált és definiált végeselemes modell 

alapparamétereit (ANSYS Inc. 2010) adjuk meg részletesen. 

6.1.1 Alkalmazott végeselem típus ismertetése 

A modellezéshez a numerikus szimulációval foglalkozó szakirodalom (Dere, Dede, 2011; 

Kermani et. al 2010; Gilbert, 2012; Diaz, 2011) és a felhasznált szoftver specifikációinak 

(ANSYS Inc. 2010) áttanulmányozását követően az 50. ábrán látható Solid65 jelű 3D-s 

végeselemet használtuk fel mind a beton, mind a betonacél és mind a téglafal testmodelljének 

definiálásához.  

 
50. ábra: Solid65 jelű téglatest és tetraéder végeselem (ANSYS Inc. 2010) 

A repedés, illetve morzsolódás előtt a képlékenyedés lejátszódik a von Mises, vagy a 

Drucker-Prager- féle képlékenységi feltétel szerint. A dinamikusan keményedő, von Mises 

folyási felület szemléltetését az 51. ábrán láthatjuk: 

 
51. ábra: von Mises képlékenységi feltétel (ANSYS Inc. 2010) 

A Drucker-Prager képlékenységi feltétel felületének szemléltetését a főfeszültségi 

koordináta rendszerben az 52. ábrán láthatjuk. 

 
52. ábra: Drucker-Prager képlékenységi feltétel (ANSYS Inc. 2010) 
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A kiterjesztett Drucker-Prager és a Von Misses képlékenységi feltétel esetén az 52. ábrán 

látható lineárisan rugalmas - tökéletesen képlékeny σ-ε diagram helyett bi-, vagy multi-

lineáris izotróp, illetve kinematikusan keményedő anyagmodell definiálása is lehetséges. A 

Solid65 jelű végeselem esetén lehetőség van a betonacél mennyiségének általánosított 

definiálására a végeselem tulajdonságaként, ezt azonban nem használtuk fel, így a 

hosszirányú vasalást és a kengyelezést önállóan modelleztük (53. ábrán). 

 
53. ábra: Betonacél és beton 3D testmodellje 

6.1.2 Képlékeny alakváltozások és ciklikus morzsolódás 

A 4.3 fejezetben bemutatott kísérleti eredmények alapján azonos nagyságú, de változó 

irányú erő hatására az egyes ciklusokban halmozódó maradó képlékeny alakváltozások 

jelennek mind a fellazulási pont alatt, mind felette egyaránt. A teljes merevítő szerkezet 

vízszintes „kúszása” nagyobb a fellazulási pontot követően. Ez azt jelenti, hogy az Eurocode 

6 előírásait betartva a tisztán lineárisan rugalmas viselkedésűként számított első szakaszban is 

már többlet-alakváltozások alakulnak ki a vázkitöltő falban ciklikus terhelés esetén. 

A bemutatásra kerülő modellalkotási sémával definiált mechanikai anyagmodellek 

segítségével a képlékeny alakváltozások és ciklikus morzsolódás elviekben leírhatóvá válik, 

ennek a konvergencia-hibák szabnak határt. 

6.1.3 Alkalmazott anyagmodellek 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek vízszintes eltolódásainak vizsgálatához 

az ANSYS programban nemlineáris mechanikai anyagmodelleket definiáltunk az alábbiak 

szerint. 
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A betonacél modellezésére bilineáris kinematikusan keményedő (BKIN) anyagmodellt 

használtunk az S500B jelű acélra jellemző Es =210000 N/mm2 nagyságú rugalmassági 

modulus és fyk=500 N/mm2 nagyságú folyáshatár alapadatokkal. Húzásra-nyomásra azonos 

karakterisztikájú, szimmetrikus görbe egyik felét (a szoftver ábrázolási lehetőségei miatt) az 

54. ábra mutatja. 

 
54. ábra: Betonacél alkalmazott mechanikai anyagmodellje 

A beton anyagának definiálásához az Eurocode 2 előírásainak megfelelő természetes σ-ε 

diagramot használtunk, mint multi-lineáris kinematikusan keményedő anyagmodellt az 

ANSYS által preferált külön beton (CONCR) anyagmodellben pontonként megadva. A 

húzásra és nyomásra való különböző viselkedést a felhasznált Solid65 végeselem beállításai 

között is definiáltuk, szintén az EC2 C20/25 szilárdsági jelű betonra vonatkozó előírásaival 

összhangban. A vázkitöltő falat, mint homogenizált felületet modelleztük. Az Eurocode 6 

vasalatlan falazataira vonatkozó előírásainak megfelelő anyagjellemzők segítségével 

kinematikusan keményedő multi-lineáris anyagot (MKIN) definiáltunk, mely húzásra-

nyomásra különböző módon viselkedik. A szabványos σ-ε diagram segítségével a falazat 

fellazulása a 3,5%-os tönkremenetelhez tartozó alakváltozás kritériumig tartó tökéletesen 

képlékeny szakasz segítségével nem, vagy csak nagyon kis mértékben követhető. Így az 5.3 

pontban javasolt bilineáris σ-ε diagram analógiáján az 55. ábra szerinti anyagjellemzőket 

definiáltuk. 

 
55. ábra: Falazat alkalmazott mechanikai anyagmodellje 
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6.1.4 Falazat-keret kapcsolata 

A vázkitöltő fal és vasbeton keret közötti kapcsolatot egy súrlódásos 3D-s felületi kontakt 

elemmel (CONTA173) modelleztük, a súrlódási együtthatót 0,2 értékkel vettük figyelembe. 

6.1.5 Konvergencia 

A közvetlen numerikus eredmények bemutatása előtt a számítás során fellépett 

konvergencia problémákról is szót kell ejtenünk. 

Az első lépésben történt végeselemes hálósűrítéssel a konvergencia hiba nem volt 

egyértelműen kiküszöbölhető, így végül 2,5 cm-es automatikus végeselemes hálót 

használtunk. A vasbeton elemek számításához a szakirodalom által (Kermani et. al 2010) 

ajánlott optimális 9,61 kg-os (0,961 kN!!!) teherlépcsők alkalmazása hosszadalmassá tette 

volna a futtatásokat, így 5,0 kN, illetve 2,5 kN-os teherlépcsőket alkalmaztunk végül. Az 

alkalmazott Solid65 jelű végeselemmel és nemlineáris anyagjellemzőkkel történt számítások 

nagy hardverigénye mellett is az ANSYS által alapbeállításként használt konvergencia 

kritériumokat is módosítanunk kellett. A vasbeton elemek ANSYS-ben való modellezésével 

foglalkozó legújabb szakirodalom (Dere, Dede, 2011; Gilbert, 2012; Diaz, 2011) 

áttanulmányozását követően, az abban ajánlottakat figyelembe véve a kritériumokat 14. 

táblázatban adtuk meg. 

Kritérium Alapbeállítás Módosított Szakirodalomban 
ajánlott max. 

Erő 0,5% 5% 10 % 
Elmozdulás 5% 10% 15 % 

14. táblázat: Módosított konvergencia kritériumok 

A 11. táblázatban megadott kritériumok beállítása esetén sem volt még végrehajtható a 

számítás a teljes terhelési történettel. Ennek oka, hogy az alkalmazott végeselem típus 

merevségi mátrixa ([Dc]) az egy irányban létrejött repedés/morzsolódás megjelenését 

követően, a repedési felületre merőlegesen (ck sík) az 56. ábrán látható formában írható fel. 

 
56. ábra: Egy irányban berepedt Solid65 elem merevségi mátrixa (Ansys Inc. 2010) 
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A rugalmassági modulus (E) és a Poisson tényező (ν) mellett megjelenő βt paraméter a 

megnyílt repedés által közvetített nyíróerő-hányadot jelenti az 56. ábrán. A végeselem 

tulajdonságai között definiálható (keyopt(7)) értékkel egy ún. fiktív húr-modulus definiálható 

(Rt), melynek alapértéke 0,65 (természetesen változtatható) és a konvergencia teljesüléséig 

folyamatosan csökkenve éri el a 0 értéket. Ezzel a berepedés/morzsolódás miatti 

konvergencia-hiba jelentősen csökkenthető, mert a berepedést/morzsolódást követően nem 

azonnal csökken le a feszültség értéke 0-ra, hanem a húzófeszültségek leépülésével (57. 

ábra). 

 
57. ábra: Solid65 típusú elem berepedést követő viselkedése (Ansys Inc. 2010) 

Ezzel a megoldással ugyan az iterációk száma megnövekszik, ami a számítási idő további 

hosszabbodásával jár, de a számítás végrehajthatóvá válik az erős repedezettség 

megjelenéséig. A fellazulási pont kialakulását megelőző viselkedési szakaszra numerikus 

eredmények ezekkel a beállításokkal kaphatók, de ezt követően minden esetben 

konvergencia-hiba lépett fel. A konvergencia-kritériumok további lazításával ugyan elérhető, 

hogy a számítás lefusson, azonban a kapott eredmények megbízhatósága véleményünk szerint 

már nem elfogadható, így a továbbiakban kizárólag a fellazulási pont előtti szakaszt 

vizsgáltuk. 

Meg kell jegyezzük, hogy a számítási idő növekedés igen jelentős mértékű volt még így is, 

a későbbiekben bemutatott számítási eredmények előállítása több, mint 4 teljes napot vett 

igénybe, és meglehetősen nagy teljesítményű számítógépeket igényelt. 

6.1.6 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek tetőponti eltolódásainak meghatározása 

kizárólag a fellazulási pontot megelőző szakaszban volt kiértékelhetően végrehajtható. A 

számítás eredményeit nem csak a tetőponti eltolódás – külső erő diagramon, hanem az egyes 

jellemző lokális károsodási pontokban is szemléltetjük. Ez utóbbi esetben, az 58. ábrán a 

laboratóriumi kísérletek során kialakuló repedések és a számítási eredmények közti összhang 
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bemutatását próbáljuk előtérbe helyezni azért, hogy a numerikus modell viselkedését is 

bemutassuk. A jellemző főfeszültségi ábrákat az 59. ábrán mutatjuk be. 

 

58. ábra: Numerikus testmodell, repedéskép és lokális kísérleti károsodások összehasonlítása 

 

59. ábra: Főirányokhoz tartozó feszültségek  
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A fejlett végeselemes analízis eredményeként kapott külső vízszintes erő – tetőponti 

eltolódás diagramokat a kísérleti eredményekkel közösen ábrázolva a 60. ábra tartalmazza. 

 

 

 
60. ábra: Kísérleti és numerikus eredmények összehasonlítása 
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6.1.7 Megállapítások 

Az alábbi megállapításokat a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretekkel elvégzett 

laboratóriumi kísérletek eredményei és a 3D-s, nemlineáris numerikus vizsgálatok alapján 

tesszük. Az előzőekben bemutatott modellezési eljárás eredményeként kapott lokális 

károsodásait és a tetőponti vízszintes eltolódás – külső vízszintes erő diagramjait a kísérleti 

eredményekkel összehasonlítottuk. 

A két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretek viselkedésének numerikus modellekkel 

való leírása meglehetősen jó összhangban állt a kísérleti eredményekkel, azonban a fellazulási 

pontot megelőzően megjelenő konvergencia hiba miatt a modellezési eljárás, a modell 

használhatósága sajnos korlátozott.  

A kezdeti alakváltozások által határolt viselkedési szakaszt rendkívül jó pontossággal írja 

le a modell. A lokális károsodások, repedések is nagyon pontosan vizsgálhatók. Ciklikus 

viselkedés modellezéséhez nem használható fel a modell. A szabványos alakváltozási 

határokon túli tényleges viselkedés nem írható le vele. A különösen érdekes viselkedési 

szakaszok egyáltalán nem vizsgálhatók vele, a tényleges ciklikus, illetve 

földrengésvizsgálatokhoz nem használható fel. 

6.2 2D-s módosított modellezési eljárások 

Az 5.1 fejezetben ismertetett „Felületi modell” és „Pontosított héj modell”, valamint az 

5.3 fejezetben a vázkitöltő fal vízszintes eltolódásainak számításához javasolt bilineáris σ-ε 

diagram a vízszintes eltolódásokat meglehetősen jó közelítéssel követte, azonban a maradó 

képlékeny alakváltozások közvetlenül nem voltak számíthatók a modellek segítségével. A 

ciklikus viselkedés modellezéséhez a maradó alakváltozások meghatározása elengedhetetlen. 

6.2.1 Rugalmas és képlékeny alakváltozások 

Az eddig bemutatott 2D-s modellek az egyirányú monoton növekvő terhelés esetén a teljes 

eltolódást adták meg, azaz a rugalmas és a képlékeny alakváltozást együttesen: 

��sUs� = 	 ��eK� +	��kK�, 
ahol {eel} a rugalmas alakváltozás vektor, {epl} a képlékeny alakváltozás vektor. 

Ha a rugalmas alakváltozásokat számítani tudjuk, a már ismert teljes alakváltozások 

segítségével a képlékeny alakváltozások is meghatározhatók: 

(29) 
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��kK� = 	 ��sUs� −	��eK� 
Ez alapján a „Felületi modell” és „Pontosított héj modell” tisztán rugalmas alapon 

meghatározott eredményeit kell kiszámítanunk. 

6.2.2 Alkalmazott anyagmodellek 

Monoton egyirányú terheléses esetben a teljes tetőponti eltolódások, azaz a rugalmas és 

képlékeny alakváltozások együttesen jó közelítéssel leírhatók a javasolt bilineáris σ-ε 

diagrammal. A használt végeselemes program azonban a visszaterhelést önállóan nem képes 

modellezni, így az előző pontban bemutatott (30) kifejezésnek megfelelő numerikus tartalmat 

két „futtatási eredmény” különbségeként kell előállítanunk. A meglévő numerikus 

eredményekből ki kell vonni a tisztán lineárisan rugalmas eredményeket. A lineárisan 

rugalmas viselkedésű anyagok modellezésére elegendő egy rugalmassági modulus definiálása, 

mellyel a rugalmas viselkedés megfelelően leírható. Ez sajnos könnyebbnek hangzik, mint 

amennyire elsőre gondolnánk, mert a lineárisan rugalmas viselkedés megtartása végeselem-

szinten nehezebben koordinálható. Gondoljuk meg, hogy egy a nyomott átló mentén lévő 

végeselem esetén a rugalmas viselkedés határát hamarabb elérjük, mint a húzott sarkok felé 

eső elemek esetén. Ezt az általános végeselem-szintű viselkedés leírást kiküszöbölendő, a 15. 

táblázatban megadott két helyettesítő rugalmassági modulus használatával javasoljuk 

közelíteni a rugalmas alakváltozásokat „Felületi modell” használata esetén a tehermentesítés 

modellezésére. A fellazulási pont kialakulását megelőző tehermentesítés esetén az Eurocode 6 

falakra vonatkozó kezdeti rugalmassági modulusa (Esec) használható, míg azt követően a 

javasolt bilineáris anyagmodell kezdeti rugalmassági modulusa (Einfill-β). 

Tehermentesítés Fellazulási pont 
előtt 

Fellazulási pont után 

Helyettesítő 
rugalmassági modulus 

Esec Einfill-β 

Meghatározható EC6 alapján Javasolt bilineáris 
σ-ε diagram alapján 

15. táblázat: Tehermentesítéshez ajánlott helyettesítő rugalmassági modulusok 

A „Pontosított héj modell” a korábban javasolt bilineáris σ-ε diagram kezdeti 

rugalmassági modulusának (Einfill-β) téglaelemet helyettesítő héjelemre való felhasználásával a 

fellazulási pont kialakulását követő tehermentesítés modellezésére felhasználható, azt 

megelőzően az EC6 szerinti kezdeti rugalmassági modulust ajánlott alkalmazni (15. táblázat). 

(30) 
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6.2.3 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása egyirányú terhelés esetén 

A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek maradó képlékeny tetőponti 

eltolódásainak meghatározásához szükséges rugalmas eltolódások numerikus eredményeit a 

Km2 jelű kísérletsorozat mérési eredményeivel hasonlítjuk össze, ahol terhelés-

tehermentesítés lépcsőket is alkalmaztunk. A számítások során továbbra is az 1., 2. és 3. 

táblázatokban megadott anyagjellemzőkkel dolgozunk.  

Az 6.2.2. fejezetben javasolt számítási eljárás eredményei a különböző rugalmassági 

modulusok alkalmazásával a 61. ábrán láthatók. A vázkitöltő fal számított fellazulási 

pontjához tartozó külső erő nagyságát minden esetben a vízszintes piros vonal jelöli. 

 
(a) Km2-1 jelű próbatest 

 

(b) Km2-2 jelű próbatest 
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(c) Km2-3 jelű próbatest 

61. ábra: Rugalmas tetőponti eltolódások 

A vázkitöltő falazat fellazulását megelőző tehermentesítésekhez tartozó görbék és a 

számított maradó képlékeny alakváltozások kísérleti eredményekkel való összevetése a 62., 

63. és 64. számú ábrákon látható. A fellazulási pontot követően számítható maradó 

alakváltozások a 65. és 66. ábrákon láthatók. 

 
62. ábra: Maradó képlékeny tetőponti eltolódások a fellazulást megelőző tehermentesítésben (Km2-1 próbatest) 
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63. ábra: Maradó képlékeny tetőponti eltolódások a fellazulást megelőző tehermentesítésben (Km2-2 próbatest) 

 
64. ábra: Maradó képlékeny tetőponti eltolódások a fellazulást megelőző tehermentesítésben (Km2-3 próbatest) 

 
65. ábra: Maradó képlékeny tetőponti eltolódások a fellazulást követő tehermentesítésben (Km2-1 próbatest) 
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66. ábra: Maradó képlékeny tetőponti eltolódások a fellazulást követő tehermentesítésben (Km2-3 próbatest) 

A 62., 63., 64., 65. és 66. ábrákon látható számítások pontossága félrevezető lehet, mert 

csupán azt tudjuk leszűrni, hogy önmagában a rugalmas alakváltozások meghatározása 

viszonylag pontosan történik a megadott helyettesítő rugalmassági modulusok segítségével: 

• Km2-1 jelű elem: a javasolt helyettesítő rugalmassági modulusok numerikus 

eredményeinek görbéi és a kísérleti mérési eredmények között kisebb, mint 10%-

os eltérés mutatkozik mind a fellazulás előtt, mind utána. 

• Km2-2 jelű elem: a vasbeton keret gyártási hibájának köszönhetően a fellazulási 

pontig tartó első szakasz vizsgálható csupán, itt is jó összhangban vannak a 

kísérleti és numerikus eredmények, az eltérés 10 % alatti. 

• Km2-3 jelű elem: a numerikus eredmények szintén nagyon jó összhangban vannak 

a kísérleti eredményekkel, az eltérés itt is kevesebb, mint 10 %. 

Ugyanakkor a teljes eljárás akkor válik értelmezhetővé, amennyiben előállítjuk a terhelés-

tehermentesítés ciklusokat is tartalmazó görbéket, hiszen itt a terhelési és tehermentesítési 

hibák már összeadódnak (67., 68., 69. és 70. ábra). 
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67. ábra: Tetőponti eltolódások „Felületi modell” esetén tehermentesítéssel együtt (Km2-1 próbatest) 

 
68. ábra: Tetőponti eltolódások „Pontosított héj modell” esetén tehermentesítéssel együtt (Km2-1 próbatest) 

 
69. ábra: Tetőponti eltolódások „Felületi modell” esetén tehermentesítéssel együtt (Km2-3 próbatest) 
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70. ábra: Tetőponti eltolódások „Pontosított héj modell” esetén tehermentesítéssel együtt (Km2-3 próbatest) 

A bemutatott numerikus és kísérleti eredmények kiértékelése egyirányú terhelés-

tehermentesítés esetén próbatestenként az alábbiakban foglalható össze: 

• Km2-1 jelű elem: a javasolt rugalmassági húr-modulusok segítségével viszonylag 

jó egyezés mutatkozik a „Pontosított héj modell” numerikus eredményeinek 

görbéi és a kísérleti mérési eredmények között, azonban a „Felületi modell” esetén 

a numerikus eredmények sokkal merevebb viselkedést mutatnak. 

• Km2-3 jelű elem: a „Felületi modell” segítségével kapott numerikus eredmények 

nincsenek összhangban a kísérleti eredményekkel. Ezzel szemben a „Pontosított 

héj modell”-lel kapott eredmények ismét jó közelítést adnak a maradó 

alakváltozások meghatározására a fellazulást megelőző viselkedési szakaszban, 

felette azonban kissé eltérő, de elfogadható eredményt kapunk. 

6.2.4 Megállapítások egyirányú terhelés esetén 

Az alábbi megállapításokat a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretekkel elvégzett 

laboratóriumi kísérletek eredményei és a módosított 2D-s numerikus vizsgálatok alapján 

tesszük. Az előzőekben két modellezési eljárás eredményeként kapott maradó képlékeny 

tetőponti vízszintes eltolódások értékeit a kísérleti eredményekkel összehasonlítottuk. 

A két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretek maradó képlékeny eltolódásainak 

„Pontosított héj modell”-lel való leírása meglehetősen jó összhangban állt a kísérleti 

eredményekkel, különösen a vázkitöltő téglafal fellazulását megelőző viselkedési szakasz 

esetén. A fellazulást követően kapott eredmények még elfogadható mértékben tértek el a 

mérési eredményektől. Ugyanakkor megállapítható, hogy „Felületi modell” használatával a 
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valóságosnál sokkal kisebb, mintegy fele akkora maradó eltolódások számíthatók. Ez a nem 

rugalmas eltolódásokra kapott helytelen eredményekkel magyarázható. 

A fentiekben bemutatott erő-eltolódás diagramok (67., 68., 69. és 70. ábra) és 

tehermentesítést követő maradó képlékeny tetőponti eltolódásokat is tartalmazó modellezési 

eljárás vizsgálata alapján az alábbi kijelentéseket tesszük: 

• a „Felületi modell” esetén, a vázkitöltő téglafal fellazulását megelőző viselkedési 

szakaszban az EC6 szerinti rugalmassági modulus, a fellazulást követően a 

bilineáris σ-ε diagram rugalmassági modulusának (15. táblázat) figyelembevétele a 

kísérleti és a numerikus eredmények jelentős különbséget mutatnak a maradó 

képlékeny alakváltozások meghatározására. A numerikus modell közel fele akkora 

képlékeny alakváltozásokat ad, mint a kísérleti eredmények. 

• a „Pontosított héj modell” esetében az első összefüggő és folytonos repedés 

kialakulását megelőző viselkedési szakaszban a numerikus és kísérleti eredmények 

közötti eltérés kevesebb, mint 15%, míg a fellazulási pontot követően a különbség 

nem éri el a 20%-ot a maradó képlékeny eltolódások szempontjából a megadott 

modellezési eljárást alkalmazva.  

A „Felületi modell” használata az Eurocode 6 által megadott és a javasolt bilineáris 

anyagjellemzőkkel nem javasolt, mert a maradó képlékeny tetőponti eltolódások tekintetében 

meglehetősen nagy, több mint 200%-os különbség mutatkozik. A számított vízszintes 

(tetőponti) eltolódások nem megfelelőek, ezeket az eljárásokat a merevítő rendszer 

méretezéséhez, legalábbis a vízszintes maradó képlékeny alakváltozások meghatározásához 

nem használhatók. 

A „Pontosított héj modell” a 15. táblázatban megadott rugalmassági modulusokkal 

pontosabb eredményeket szolgáltat a maradó tetőponti képlékeny eltolódásokra vonatkozóan. 

A számítási és a kísérleti erő-eltolódás diagramok közötti eltérés a vázkitöltő fal fellazulási 

pontja alatt 15%, míg felette 20% volt. A „Pontosított héj modell” használata a kísérleti 

eredményekkel egybevágó eredményeket mutat. A kapott eredmények a vázkitöltő 

téglafalakkal merevített vasbeton keretek vízszintes eltolódásait mind a vázkitöltő fal 

fellazulási pontja előtti, mind az azt követő szakaszban a teljes merevítő szerkezet képlékeny 

maradó eltolódásait is viszonylag jól közelítik. 
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6.2.5 Ciklikus degradálódás, morzsolódás 

Az egyes ciklusokban kialakuló degradáció, a halmozódó morzsolódás figyelembe vételére 

alapvető törésmechanikai megfontolásokat veszünk alapul (Puglisi et al. 2009b, Perera et al., 

2005; Hao et al., 2002). A vázkitöltő falazat kontinuum modellel való egyenértékű 

helyettesítése a szakirodalomban elfogadott megoldás (Lourenço et al. 2006, Asteris 2003; 

2008). 

A fellazulási ponttal kialakuló egybefüggő repedéskép megjelenésével egy folytonos vonal 

(repedés) mentén a falazat gyakorlatilag szétválik. A habarcsréteget helyettesítő rácsrudakkal 

definiált modell ezt a viselkedést is követni tudja, a téglasorok közötti megcsúszás ki tud 

alakulni (71. ábra), így a szerkezeti viselkedés végeselem modellel is leírható. A kapott 

eredmények így már a szeparálódott részek viselkedését is követik.  

 
71. ábra: Téglasorok közötti relatív eltolódások 

A reprezentatív térfogaton (RWA) homogenizált kontinuum egy homogén keresztmetszetű 

fiktív tárcsa, amelynek viselkedése megegyezik a fal viselkedésével. A kontinuum a 

téglasávok elrendezése miatt ortotróp, az ortotrópia kitüntetett merevségi irányai a fekvő, és 

az álló fúgák irányai. 

A homogenizált falban kijelölhető a folytonos közeg egy általános egységnyi 

térfogateleme, melynek kimetszett A felületének n normálisához tartozó ��→ károsodása az 

alábbiak szerint írható fel: 

��→ =	
xzx  

ahol A egy térfogatelem metszeti felülete, Ad az előbb definiált felületen lévő összes 

mikrorepedés és hiba egyenértékű helyettesítő területe (72. ábra) 
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Szabvány Eurocode [H]

Eset : 1. Tk [1] (1,000)
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eX

[mm]

39,646

36,815

33,983

31,151

28,319

25,487

22,655

19,823

16,991

14,159

11,328

8,496

5,664

2,832

0

(31) 
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72. ábra: Károsodás térfogatelemen 

A ��→ károsodási változó értéke ép elem esetén 0, teljesen tönkrement anyag esetén 1. 

Izotróp anyag és károsodás feltételezésével bármely irányú n normálishoz tartozó károsodási 

változó értéke jó közelítéssel ��→ -nek vehető fel, így a károsodás mértéke egy D skalárral 

definiálható minden irányban: 

��→ 	≅ � 

Az A felületre ható F normál erő esetén a klasszikus Cauchy-féle feszültség az alábbiak 

szerint írható fel: 

� = 	ux 

Károsodások figyelembe vételével a ��	valódi feszültségek az alábbiak szerint alakulnak: 

�� = 	 u
x −	xz =	

�
1 − � 

Feltételezve, hogy az ép és károsodott anyag viselkedésének leírásához a Cauchy-féle 

feszültségek a valódi feszültségekkel helyettesíthetőek (Puglisi et al. 2009b, Perera et al., 

2005; Hao et al., 2002), akkor egy károsodott, jelen esetben morzsolódott anyag lineárisan 

rugalmas viselkedése az alábbiak szerint írható fel a károsodási paraméter segítségével: 

�� = 	G	( sUs −	 kK) 
azaz, 

� = (1 − �)	G	( sUs −	 kK) 
A (36) egyenletet a vizsgált problémára alkalmazva a ciklikus morzsolódás figyelembe 

vehető úgy, hogy a rugalmas alakváltozásokat közvetlenül a károsodás mértékével 

megnöveljük. Ezt felhasználva a korábban bemutatott modellezési eljárások alkalmassá 

tehetők a ciklikusan változó nagyságú és irányú terhelésre adott szerkezeti válasz leírására a 

károsodási változó megválasztásával. 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 
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A képlékeny alakváltozások és a károsodás közötti kapcsolat leírására energia elvet 

használunk (Hao et al., 2002; Calvi et al. 2004; Madan et al., 1997, 2008; Perera, 2005; 

Puglisi et al. 2009b). V külső erő és δpl képlékeny tetőponti eltolódás esetén egy általános 

közbenső állapothoz tartozó külső potenciális energiát az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

G(¡kK) = 	¢ £(¡kK)	¤¡kK¥¦R

�
 

A tönkremenetelhez tartozó külső potenciális energia: 

G(¡clv) = 	¢ £(¡kK)	¤¡kK§
�

 

A szerkezet D károsodását (37) és (38) segítségével az alábbiakban adhatjuk meg: 

� =	 G(¡kK)G(¡clv) 
Jelen esetben (39) kifejezés gyakorlati szempontból a külső erő- eltolódás diagramok alatti 

területek hányadosát jelenti. A bemutatott „Pontosított héj modell”-lel történt modellezési 

eljárással az egyirányú terheléses eredmények, diagramok felhasználhatók a fentiek 

számításához, lásd a Km2-1 és Km2-3 jelű kísérleti elemek esetében a 73. és 74. ábrákon. 

 
 (a) 80 kN-nál tehermentesítve (b) 110 kN-nál tehermentesítve 

73. ábra: Görbe alatti terület számítása Km2-1 próbatest esetén 

 
 (a) 80 kN-nál tehermentesítve (b) 110 kN-nál tehermentesítve 

74. ábra: Görbe alatti terület számítása Km2-3 próbatest esetén 

(37) 

(38) 

(39) 
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A numerikus modell és a kísérletek eredmények közötti eltérések a fellazulási pontot 

megelőzően nagyobbak, mint azt követően. Ezt a kísérleti és numerikus görbék alatti területek 

közötti eltérések jól szemléltetik (16. táblázat). 

Eltérés százalékosan 80 kN-nál 110 kN-nál 
Km2-1 esetén 44,63 % 35,39 % 
Km2-3 esetén 44,21 % 32,99 % 

16. táblázat: Tehermentesítéshez ajánlott helyettesítő rugalmassági modulusok 

Az eltérések nagyon jelentősek, további felhasználásuk nem elfogadható. Az eltérés okai, 

hogy a visszaterheléshez tartozó és a numerikusan előállított görbe egy egyenesből álló 

közelítése nem közelíti megfelelően a kísérleti görbét, valamint a kezdeti terhelési szakaszban 

a numerikus görbék nagyobb eltolódást mutatnak, mint a kísérleti eredmények. A ciklikus 

viselkedés leírásához, a károsodási paraméter számításához pontosabb σ-ε diagramokra van 

szükség. 

6.2.6 Javasolt σσσσ-εεεε diagram az eltolódások leírásához ciklikus terhelés esetén 

A 6.2.5. pontban tett megállapítás alapján a ciklikusan változó vízszintes terhelésű 

vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek károsodási paraméterének kiszámításához a 

számítások terhelési szakaszán új trilineáris σ-ε diagram használata szükséges. A 

tehermentesítés rugalmas alakváltozásainak közelítésére a korábbi eljárás használható 

(15. táblázat). 

Terheléskor a fellazulási pont feletti, azaz az első összefüggő, átlós repedéskép 

megjelenését követő viszonylag kicsiny tökéletesen képlékeny szakaszt továbbra is 

elhanyagoljuk és monoton lineáris csökkenő, fellazulási szakaszt definiálunk a 

tönkremenetelig, ami a bilineáris σ-ε diagram vonatkozó szakaszával megegyezik. 

A vázkitöltő fal fellazulási pontját megelőző viselkedési szakaszt két részre bontjuk. A 

kezdeti, szinte teljesen merev viselkedés leírásához az Eurocode 6 vasalatlan falaira 

vonatkozó kezdeti rugalmassági modulust (Esec) (9) alkalmazzuk a fellazuláshoz tarozó erő 

40%-áig, ezt követően a fellazulási pontig egy újabb lineáris szakaszt definiálunk (75. ábrán). 
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75. ábra: Javasolt trilineáris σ-ε diagram ciklikus terheléshez 

A tehermentesítés rugalmas alakváltozásainak számításához a fellazulást megelőzően 

továbbra is az EC6 szerint számítható kezdeti rugalmassági modulust (Esec), utána pedig az 

általam javasolt helyettesítő rugalmassági modulust (Einfill-β) használjuk. A „Pontosított héj 

modell”-ben a javasolt diagramokat továbbra is a falazóelem helyére definiált héjelem esetén 

használjuk fel. A helyettesítő rácsrudak anyagjellemzőit a tényleges habarcsjellemzők alapján 

vesszük fel. 

6.2.7 Külső potenciális energia meghatározása 

Az energia elven definiált (D) károsodási paraméter meghatározása miatt pontosított, az 

előzőekben definiált trilineáris anyagmodellel az egyirányú terheléses numerikus szimulációt 

ismét elvégeztük. Az algoritmus ugyanaz maradt, de a számítási iterációk növekedésének 

következtében a futtatás jelentősen időigényesebb lett. A korábbi diagramokkal való 

könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a 76. ábrán a Km2-1 és Km2-3 próbatestek esetén 

mutatjuk be a számítás eredményét. 

 
(a) Km2-1 próbatest esetén 
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(b) Km2-3 próbatest esetén 

76. ábra: Módosult erő-eltolódás diagramok 

Az erő-eltolódás ábrák segítségével számítható külső potenciális energia a 77. ábrán 

látható a numerikus és a kísérleti görbék esetén. 

 
(a) Km2-1 próbatest esetén fellazulás előtt 

 

(b) Km2-1 próbatest esetén fellazulás után 
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(c) Km2-3 próbatest esetén fellazulás előtt 

 

(d) Km2-3 próbatest esetén fellazulás után 

77. ábra: Külső potenciális energiák közelítő számítása 

A numerikus és a kísérleti eredmények alapján azonos teherszinten számított külső 

potenciális energiák közötti eltérések a fellazulási pontot megelőzően és azt követően a 17. 

táblázatban megadottak szerint alakulnak. 

Eltérés százalékosan 80 kN-nál 110 kN-nál 
Km2-1 esetén 11,19 % 0,49 % 
Km2-3 esetén 18,26 % 3,19 % 

17. táblázat: Potenciális energiák közötti különbség két adott teher esetén 

A kapott numerikus eredmények kalibrált eredmények. A kalibrálás során a vasbeton keret 

és a falazat közötti „kapcsolati modell” rugóállandóját változtattuk meg tökéletesen merevre 

az alkalmazott trilineáris anyagmodell első rugalmas viselkedési szakaszának számításakor 

(Lourenço et al. 2006). Ezt követően a (15)-ben megadottak szerint jártunk el. 
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A kapott numerikus eredmények jó összhangban állnak a kísérleti eredményekkel. Így a 

ciklikus degradálódás számításához a továbbiakban felhasználhatók. 

6.2.8 Ciklikus károsodás számítása 

A 6.2.7. pontban láthattuk, hogy a vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek 

egyirányú tetőponti terhelésre adott szerkezeti válasza meglehetősen jó közelítéssel 

számítható a „Pontosított héj modell” és trilineáris anyagmodellek segítségével. A 

tehermentesítéshez javasolt rugalmassági modulusok felhasználásával a külső potenciális 

energia és az energia elven megadott károsodási paraméter számítható. Az energia elven 

meghatározható károsodási paraméter (D) értékének alakulása a tönkremenetelhez (Vpeak) 

viszonyított (V) teherállapot függvényében a 78. ábrán látható jellegzetes képet mutatja. 

 
78. ábra: Károsodási paraméter (D) 

A korábban bemutatott ciklikus kísérleti és egyirányú terheléses végeselemes modellek 

eredményeinek összehasonlításával és Calvi et al. (2004), valamint Baran, Sevil (2010) 

laboratóriumi eredményei alapján egy a károsodási paramétertől függő f(D) károsodást leíró 

helyettesítő függvényt definiálunk a ciklusokban kialakuló teljes szerkezeti degradáció 

leírására.  

 
79. ábra: Károsodást leíró helyettesítő függvény 
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A 79. ábrán „o” jellel a dolgozatban bemutatott saját laboratóriumi kísérletek, „∆” jellel 

Calvi et al. (2004), valamint Baran, Sevil (2010) által publikált eredmények alapján számított 

(D) károsodási paraméter értékeit jelöltük. A kísérleti eredmények alapján meghatározott 

ponthalmazra egy exponenciális trendvonalat (f(D)) illesztettünk (79. ábra), melynek 

általános alakja: 

^(�) = 	12	(1 − ��
¨2" ) 

ahol D az energia elven számított károsodási paraméter. 

Az f(D) függvény által meghatározott érték és a (36) kifejezés alapján a vázkitöltő 

téglafallal merevített keretek ciklikus morzsolódó viselkedése az alábbiak szerint vehető 

figyelembe: 

� = (1 − ^(�))	G	( eK) 
A (41) –es kifejezés a korábban javasolt trilineáris σ-ε diagram kezdeti rugalmas (Esec) 

szakaszára közvetlenül alkalmazható, így a károsodást már tartalmazó módosított 

rugalmassági modulus (ED) az alábbiak szerint számítható: 

G¨ = (1 − ^(�))	GVeT 
6.2.9 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása ciklikus terhelés esetén 

A ciklikus viselkedés modellezésének menetét a 80. folyamatábra mutatja. 

 
80. ábra: Ciklikus viselkedés modellezésének folyamatábrája kézi számítás esetén 

A laboratóriumi kísérletek eredményeinek értékelésekor megfigyelt jelenség, hogy a teljes 

merevítő rendszerben a vázkitöltő falazat fellazulását követően a vasbeton keret válik 

(40) 

(41) 

(42) 



 -93-  

dominánssá, a numerikus futtatások során is megfigyelhető volt. A téglasorok egymáshoz 

képesti relatív vízszintes eltolódásai a falazóhabarcsot helyettesítő rácsrúd-modell 

segítségével létre tudnak jönni. Mind a laboratóriumi, mind a numerikus kísérletek 

eredményei azt mutatják, hogy a vázkitöltő falazat károsodásaival fellépő erőjáték 

átrendeződést követően károsodik jelentősen a vasbeton szerkezet. 

A ciklikusan változó irányú és nagyságú erővel terhelt kísérleti mérési eredményekkel való 

összehasonlítást a Kc1-2 jelű próbatest kezdeti ciklusai esetén a 81. ábrán láthatjuk. 

 
81. ábra: Kc1-2 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

A terhelési történet ismeretében, az egyes ciklusokhoz tartozó maximális tetőponti 

vízszintes erőhöz tartozó külső vízszintes erő – tetőponti eltolódás diagram előállítható 

monoton egyirányú terhelés esetére, így az adott külső erőhöz tartozó károsodási paraméter 

alapján a módosított anyagjellemzők kiszámíthatók, a számítás szempontjából a ciklusokhoz 

tartozó kezdeti rugalmassági modulusok változását a 82. ábrán szemléltetjük. 

 
82. ábra: Rugalmassági modulusok alakulása a ciklikus károsodás figyelembevételével 
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Bármely köztes „i”-edik ciklushoz tartozó „aktuális” erő-eltolódás diagram számítható a 

megelőző ciklusokhoz tartozó rész-degradációk „egymásra halmozásával”, összeszorzásával. 

A (40)-ben megadott függvényértékeket kell rendre kiszámolni és az eredeti, ép anyagra 

vonatkozó kezdeti rugalmassági modulust csökkenteni (43) alkalmazásával. 

1 − ^(�)H =	©(1 − ^(�)_)
H�M

_ªM
 

A teljes terhelési történetre az eredményt a Kc2-2 és Kc2-3 jelű próbatestek esetén a 83. és 

84. ábrákon mutatjuk be. 

 
83. ábra: Kc2-2 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

 
84. ábra: Kc2-3 jelű elem kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramjainak összehasonlítása 

  

(43) 
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A numerikus és kísérleti eredmények ábráinak összehasonlítása, kiértékelése: 

• a 83. és 84. ábrák alapján megállapítható, hogy a javasolt eljárással és a 

„Pontosított héj modell” felhasználásával a kapott numerikus külső erő – eltolódás 

görbék a kísérleti eredményekkel jó összhangban vannak, 

• az egyes ciklusokhoz tartozó tetőponti eltolódások számítására az eljárás mind a 

fellazulást megelőző, mind az azt követő viselkedési szakaszban viszonylag pontos 

eredményeket szolgáltat, a legnagyobb eltérés a fellazulást megelőzően mintegy 

10%, azt követően is csupán közel 20% (83. és 84. ábrák), 

• a teljes terheléstörténethez tartozó numerikus burkológörbe nagyon jól közelíti a 

kísérleti burkológörbét, azzal szinte megegyezik, 

• az egyes ciklusokhoz tartozó számított maradó képlékeny alakváltozások azonban 

több esetben a mérési eredményektől jelentősen eltérnek, 

• a numerikus eredményekben kialakuló legnagyobb hibák jellemzően a 

visszaterheléshez használandó rugalmassági modulusok megváltoztatásánál 

jelentkeznek, 

• a ciklikus viselkedés következtében a merevítő rendszer kialakuló teljes 

tönkremenetele akkor következik be, amikor az adott ciklusban kialakuló 

legnagyobb relatív tetőponti eltolódás a monoton egyirányú terheléssel számítható 

maximális erőhöz tartozó eltolódást eléri, 

• a vázkitöltő falazat fellazulási pontját elérve a vasbeton keretre jutó teher 

rohamosan megnő, mindinkább a keret veszi át a teherviselésben a dominanciát. 

6.2.10 Megállapítások ciklikus terhelés esetén 

A trilineáris terhelési σ-ε diagramot, az energia elven meghatározható (D) károsodási 

paramétertől függő f(D) károsodási függvényt felhasználó modellezési eljárás numerikus 

eredményét kísérleti eredményekkel hasonlítottuk össze. 

A két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretek „Pontosított héj modell”-lel való 

leírása, a terhelési szakaszokban javasolt trilineáris anyagjellemzők, a visszaterheléseknél 

használt különböző rugalmassági húr-modulusok és a bevezetett károsodási függvény 

felhasználásával meglehetősen jó összhangban állt a kísérleti eredményekkel. A vázkitöltő 

téglafal ciklikus viselkedésének burkoló-ábrája mutatja, hogy numerikus modell eredménye a 

kísérleti eredményekkel jól összecseng. A megadott eljárással a ciklikus terhelés 
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következtében kialakuló tönkremenetel bekövetkeztére viszonylag pontos előrejelzést tudunk 

adni. Mind a laboratóriumi kísérletek, mind a numerikus eredmények azt mutatják, hogy a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjának elérése a teljes szerkezet együttes viselkedésében 

meghatározó. A laboratóriumi kísérletek során megfigyelhető volt, hogy a vázkitöltő falazat 

folytonos összefüggő repedésének megjelenését, leginkább a repedés mentén fellépő 

megcsúszást követően alakulnak ki a vasbeton szerkezetekben jelentős károsodások. 

Összességében a falazat fellazulási pontjának elérését követően a vasbeton keretben olyan 

szerkezeti károsodások alakulnak, alakulhatnak ki, melyek nem helyreállíthatóak és a teljes 

merevítő egység tönkremeneteléhez vezetnek. A ciklikus terhelésre való gyakorlati méretezés 

szempontjából ez azt jelenti, hogy eddig a viselkedési pontig a vasbeton szerkezet jelentős, 

helyre nem állítható károsodást nem szenved, tehát akár tervezési határként is kezelhető. A 

már átrepedt vázkitöltő fal ekkor még minden további nélkül eltávolítható és újraépíthető úgy, 

hogy a vasbeton keretváz állékonysága biztosított marad. 
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6.3 IV. és V. tézis megfogalmazása 

IV. tézis 

A tömör kisméretű téglából készített vázkitöltő téglafalakkal merevített monolit vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak leírására ciklikusan változó irányú és nagyságú 

vízszintes külső terhelés esetére létrehoztam egy modellezési eljárást, melynek 

pontosságát kísérleti eredményekkel verifikáltam. 

a) A teljes szerkezet vízszintes eltolódásának számításához az alábbi trilineáris σσσσ-εεεε 

diagramot javaslom figyelembe venni: 

 

b) A visszaterhelések közelítő modellezésére a vázkitöltő fal fellazulási pontját 

megelőző szakaszban az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó előírását, 

azt követően a II. tézisben megadott bilineáris σσσσ-εεεε diagram kezdeti 

rugalmassági modulusát javaslom használni. 

c) A modellezési eljárás segítségével megmutattam, hogy a ciklikus viselkedés 

határát az jelenti, amikor a ciklusban kialakuló legnagyobb relatív tetőponti 

eltolódás a monoton egyirányú terheléssel számítható maximális erőhöz tartozó 

eltolódást eléri. 

Kapcsolódó publikációk: [4] és [5] 
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V. tézis 

A tömör kisméretű téglából készült vázkitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak leírásához kísérleti és numerikus eredményeket felhasználva 

definiáltam egy ciklikus károsodást helyettesítő függvényt, melynek segítségével a 

ciklikusan változó irányú és nagyságú vízszintes külső terhelés esetén kialakuló 

merevségcsökkenés rendre leírható egy energia elven definiált (D) károsodási paraméter 

segítségével: 

a) A monoton egyirányú terheléssel és a IV. tézisben definiált trilineáris σσσσ-εεεε 

diagrammal előállított külső vízszintes erő – vízszintes eltolódás függvények 

felhasználásával definiált (D) károsodási paraméter segítségével felírt f(D) 

károsodást helyettesítő függvény az alábbi: 

^(�) = 	12	(1 − ��
¨2" ) 

b) A terhelési történet ismeretében az adott ciklushoz tartozó merevségcsökkenés az 

előző ciklusokhoz definiált károsodást helyettesítő függvény értékeiből 

közvetlenül meghatározható: 

1 − ^(�)H =	©(1 − ^(�)_)
H�M

_ªM
 

Kapcsolódó publikációk: [4] és [5] 

  



 -99-  

7 Összefoglalás 

A kutatás célja, hogy a praktizáló mérnökök számára olyan különböző bonyolultságú és 

szoftverigényű modellezési és méretezési eljárásokat dolgozzunk ki, mellyel a téglafallal 

merevített vasbeton keretek viselkedését pontosabban lehet leírni, illetve a tényleges tervezés 

precízebben elvégezhető legyen mind egyirányú, mind ciklikus terhelés esetén. 

A merevített vasbeton keret viselkedésének pontosabb megismerése érdekében egyirányú 

monoton növekvő és ciklikusan változó irányú és nagyságú tetőponti vízszintes erővel terhelt 

kísérleti elemeket vizsgáltunk laboratóriumi körülmények között. Ennek eredményeként 

többek közt gyakorlati szempontból is definiáltuk a vázkitöltő téglafal fellazulási pontját. 

Továbbá rámutattunk, hogy a ciklikus viselkedésre való gyakorlati méretezés szempontjából a 

vázkitöltő fal fellazulási pontjának elérése, illetve meghaladása a halmozódó alakváltozások 

gyorsabb növekedése miatt kiemelt jelentőségű. 

Kidolgoztunk több végeselemes modellezési eljárást az egyirányú teherrel terhelt esetekre 

vonatkozóan, melyek segítségével megmutattuk, hogy az Eurocode 6 előírásai alapján a 

tervezés nem megfelelő pontossággal hajtható végre, leginkább a fellazulást követő 

szakaszban. Az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó anyagjellemzőinek 

módosításával olyan bilineáris σ-ε diagramot javasoltunk figyelembe venni az egyirányú 

terheléses esetekben a vízszintes tetőponti eltolódások számításához, melynek segítségével 

pontosabb eredmények érhetők el a külső vízszintes erő – vízszintes eltolódás közötti 

kapcsolat leírásához. A numerikus számítás pontosságát a saját kísérleti eredményeinkkel 

verifikáltuk. 

A ciklikusan változó irányú és nagyságú terhelés esetére olyan modellezési eljárást 

dolgoztunk ki, melynek segítségével a terhelés-tehermentesítés ciklusok követhetők, valamint 

az egyes ciklusokban kialakuló teljes károsodás figyelembe vehető. Az energia elven 

meghatározható károsodási paramétertől függő teljes károsodást helyettesítő függvény és a 

terhelési szakaszban használandó trilineáris σ-ε diagram definiálásával a vázkitöltő téglafallal 

merevített vasbeton keret ciklikus viselkedése viszonylag pontosan követhető, teljes 

tönkremenetele előre jelezhető. 
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7.1 Új tudományos eredmények összefoglalása 

I. tézis 

Megtervezett és végrehajtott 15, ~M=1:3 kicsinyítésű kísérleti elemből álló 

laboratóriumi kísérletsorozat alapján gyakorlati szempontból mind egyirányú, mind 

ciklikusan változó irányú tetőponti vízszintes terhelés esetére definiáltam a vázkitöltő fal 

„fellazulási pontját”, mely a fal átlós nyomott zónája mentén kialakuló, összefüggő és 

egymásba érő repedéskép megjelenését jelenti. 

a) Rámutattam, hogy a vázkitöltő fal „fellazulási pontja” a merevített vasbeton 

keretek vízszintes erők hatására kialakuló kontúrrepedéseinek megjelenése és 

tönkremenetele között definiált II. stádiumot (kontúrrepedések megjelenését 

követő állapot) egyértelműen két elkülöníthető viselkedési szakaszra bontja 

szét. A fellazulási pont előtt az átlós irányú repedések még nem egybefüggőek, míg 

azt követően saroktól-sarokig folytonosak. 

b) Megmutattam, hogy a vázkitöltő fal merevségének növelésével a kitöltött 

vasbeton keret által felvett külső vízszintes tetőponti erő nagysága és merevsége 

csupán a vázkitöltő fal fellazulási pontjáig növekszik, azonos keretkialakítás 

mellett a tönkremenetelhez tartozó erő nem nő meg, a fellazulást követően a 

teljes szerkezet egyre gyorsabb tönkremenetele figyelhető meg, mely így jelentős 

tartalékot nem képez, a tönkremenetel a fellazulást követően ridegebbé válik, a 

merevített keret duktilitása csökken. 

c) Rámutattam, hogy a ciklikus viselkedésre való gyakorlati méretezés 

szempontjából a vázkitöltő fal fellazulási pontjának elérése, illetve 

meghaladása, a halmozódó alakváltozások gyorsabb növekedése miatt kiemelt 

jelentőségű. 

Kapcsolódó publikációk: [1] és [4] 

II. tézis 

Létrehoztam két modellezési eljárást a mindennapi mérnöki gyakorlatban használatos 

2D-s végeselemes szoftverek alkalmazhatósági keretei között a vázkitöltő téglafalakkal 

merevített monolit vasbeton keretek vízszintes eltolódásainak leírására egyirányú 

monoton növekvő vízszintes külső terhelés esetére, melyek pontosságát kísérleti 

eredményekkel verifikáltam. 
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a) A vázkitöltő fal és a vasbeton keret közötti kapcsolat nemlineáris viselkedésének 

leírására létrehoztam egy rugó- és kontaktelem sorba kapcsolásával, valamint egy 

közbenső fiktív rugóelem alkalmazásával előállítható kapcsolati modellt. 

b) Az Eurocode 6 általános vasalatlan, fekvőhézagra merőleges terhelésű falazataira 

vonatkozó előírásai és szakirodalmi ajánlások alapján ortotróp viselkedésű 

vázkitöltő falazatot definiáltam, melynek segítségével rámutattam, hogy az 

Eurocode 6 általános előírásai alapján a vázkitöltő fal fellazulását követő 

viselkedési szakasz nem modellezhető megfelelően vízszintes terhelés esetén. 

c) Megalkottam egy olyan modellezési eljárást, melyben a falazóhabarcsot és a 

falazóelemeket önállóan vettem figyelembe. Megmutattam, hogy a modell 

alkalmas a merevített vasbeton keret vízszintes eltolódásainak leírására. 

d) A falazóhabarcsot helyettesítő, fúgára merőleges és ferde rácsrudakból álló 

modell egyenértékű normálmerevségeit zárt képlettel definiáltam: 

 A� =	 B�F∙ℓ�∙���&B�F ;  
M
�� =	 ��

��	���& 	 [ℓ�.�	ℓ�.�ℓ�2 	2	(1 + ν�) −	
ℓ�.�2

ℓ�2	ℓ�.�] 

 x� =	ℓH,v ∙ rHIJ − xH ∙ ℓP,�
ℓP ;  G� =	 ��	ℓP.�	{P�Q��  

Kapcsolódó publikációk: [2] és [3] 

III. tézis 

A II. tézisben megfogalmazott numerikus modellek felhasználásával javaslatot tettem az 

Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó rugalmas-képlékeny tervezési feszültség-

alakváltozás diagram módosítására a kitöltő téglafalra vonatkozóan, az egyirányú 

monoton növekvő vízszintes erővel terhelt vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak meghatározásához. A vázkitöltő fal fellazulási pontja 

feletti viszonylag kicsiny tökéletesen képlékeny szakasz elhanyagolásával, egy monoton 

lineárisan csökkenő, fellazulási szakaszt definiáltam egészen a tönkremenetelig. A 

vázkitöltő fal fellazulásához tartozó határt az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó 

szabványos nyomószilárdság karakterisztikus értékének (fk) függvényében definiáltam 

Hamid és Drysdale (1980), valamint Seah (1998) formuláját felhasználva: 

ĤIJHKK�L = 0,7 ∗ _̂ 

A tönkremenetelhez tartozó εu= 0,018 nyúlási értéket Baran és Sevil (2010) általános 

téglaelemekből épült falazatokra vonatkozó ajánlása alapján vettem fel. A fellazulási 

ponthoz tartozó εεεε1= 0,002 értéket az Eurocode előírásait figyelembe véve határoztam 
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meg. Mindezek alapján a teljes szerkezet alakváltozási válaszának, azaz a vízszintes 

eltolódások számításához javasolt bilineáris σσσσ-εεεε diagram az alábbi: 

 

Kapcsolódó publikációk: [3] 

IV. tézis 

A tömör kisméretű téglából készített vázkitöltő téglafalakkal merevített monolit vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak leírására ciklikusan változó irányú és nagyságú 

vízszintes külső terhelés esetére létrehoztam egy modellezési eljárást, melynek 

pontosságát kísérleti eredményekkel verifikáltam. 

a) A teljes szerkezet vízszintes eltolódásának számításához az alábbi trilineáris σσσσ-εεεε 

diagramot javaslom figyelembe venni: 

 

b) A visszaterhelések közelítő modellezésére a vázkitöltő fal fellazulási pontját 

megelőző szakaszban az Eurocode 6 vasalatlan falazataira vonatkozó előírását, 

azt követően a II. tézisben megadott bilineáris σσσσ-εεεε diagram kezdeti 

rugalmassági modulusát javaslom használni. 

c) A modellezési eljárás segítségével megmutattam, hogy a ciklikus viselkedés 

határát az jelenti, amikor a ciklusban kialakuló legnagyobb relatív tetőponti 
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eltolódás a monoton egyirányú terheléssel számítható maximális erőhöz tartozó 

eltolódást eléri. 

Kapcsolódó publikációk: [4] és [5] 
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V. tézis 

A tömör kisméretű téglából készült vázkitöltő téglafallal merevített monolit vasbeton 

keretek vízszintes eltolódásainak leírásához kísérleti és numerikus eredményeket felhasználva 

definiáltam egy ciklikus károsodást helyettesítő függvényt, melynek segítségével a 

ciklikusan változó irányú és nagyságú vízszintes külső terhelés esetén kialakuló 

merevségcsökkenés rendre leírható egy energia elven definiált (D) károsodási paraméter 

segítségével: 

a) A monoton egyirányú terheléssel és a IV. tézisben definiált trilineáris σσσσ-εεεε 

diagrammal előállított külső vízszintes erő – vízszintes eltolódás függvények 

felhasználásával definiált (D) károsodási paraméter segítségével felírt f(D) 

károsodást helyettesítő függvény az alábbi: 

^(�) = 	12	(1 − ��
¨2" ) 

b) A terhelési történet ismeretében az adott ciklushoz tartozó merevségcsökkenés az 

előző ciklusokhoz definiált károsodást helyettesítő függvény értékeiből 

közvetlenül meghatározható: 

1 − ^(�)H =	©(1 − ^(�)_)
H�M

_ªM
 

Kapcsolódó publikációk: [4] és [5] 
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7.2 További kutatások célkitűzései 

A további kutatások során a vázkitöltő téglafallal merevített keretek alkotta merevítő 

egységek tényleges dinamikus vizsgálatai mellett, az áttörések, a keretsíkra merőleges hatások 

figyelembevétele, valamint a már károsodott vázkitöltő falak vizsgálata is előtérbe kerülhet. 

A bemutatott modellezési eljárások továbbfejleszthetők a még pontosabb eredmények 

elérése érdekében, illetve az utólagos megerősítések, valamint a helyreállítások 

modellezésének figyelembevételére is kiterjeszthetők. 

A modellezés és méretezés a teljes globális merevítő rendszerre vonatkozó kiterjesztésének 

kidolgozása szintén egy újabb lépcső lehet a mindennapi mérnöki igények kielégítése 

érdekében. 

7.3 Köszönetnyilvánítás 

Ezúttal is szeretném megköszönni a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék kollektívájának, 

hogy támogatták és segítették a kutatási céljaim elérését. Köszönettel tartozom 

témavezetőmnek Dr. Farkas György professzor úrnak és az InterCad Kft-nek, hogy 

segítették a dolgozat létrejöttét. 

Nagy köszönettel tartozom Dr. Hortobágyi Zsolt tanár úrnak, aki mindvégig segítőkészen 

irányította szakmailag az eddigi tudományos tevékenységemet. 
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10 Függelék 

Próbatestek mérési adatlapjai 

 
K0-1 jelű elem vizsgálata (üres vasbeton keret) 

 

 
 Tönkremenetel előtt Nyomatéki tönkremenetel helye 

 

 
 Repedéskép Repedéskép 
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K0-2 jelű elem vizsgálata (üres vasbeton keret) 
 

 
 

 
 Vízszintes eltolódás Repedéskép 

 

 
 Repedéskép Repedéskép 
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K0-3 jelű elem vizsgálata (üres vasbeton keret) 
 

 
 

 
 Vízszintes eltolódás Repedéskép 

 

 
 Repedéskép Repedéskép 
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Km1-1 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Vízszintes eltolódás tönkremenetel előtt Jellemző repedéskép 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Km1-2 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Km1-3 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Km2-1 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 
 

 
 Jellemző repedéskép Tönkremenetel helye 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Km2-2 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 
 

 
 Jellemző repedéskép Tönkremenetel helye 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Km2-3 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 

 
 Jellemző repedéskép Tönkremenetel helye 

 

 
 Jellemző repedéskép Jellemző repedéskép 
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Kc1-1 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Tönkremenetelt megelőző ciklus Tönkremeneteli ciklus 

 

 
Terhelési történet 
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Kc1-2 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Tönkremenetelt megelőző ciklus Tönkremeneteli ciklus 

 

 
Terhelési történet 
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Kc1-3 jelű elem vizsgálata (M3) 
 

 
 

 
 Tönkremenetelt megelőző ciklus Tönkremeneteli ciklus 

 

 
Terhelési történet 
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Kc2-1 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 
 

 
 Tönkremeneteli ciklus Tönkremenetel helye 

 

 
Terhelési történet 
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Kc2-2 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 
 

 
 Tönkremeneteli ciklus Tönkremenetel helye 

 

 
Terhelési történet 
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Kc2-3 jelű elem vizsgálata (M10) 
 

 
 

 
 Tönkremeneteli ciklus Tönkremenetel helye 

 

 
Terhelési történet 


