
 

 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

H I D A K  É S  S Z E R K E Z E T E K  T A N S Z É K  

 
 
 

Vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek 
viselkedésének kísérleti és numerikus vizsgálata 

statikus és kvázi-statikus terhelésre 
 
 
 

PhD értekezés tézisfüzete 
 
 
 
 
 

Haris István 
okleveles építőmérnök 

 
 
 
 
 

Tudományos vezető: 
Dr. habil. Farkas György, CSc 

egyetemi tanár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2013. 
  



 -2/20-  

1 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. A napjainkban mindinkább előtérbe kerülő 
földrengéshatásra való méretezés során egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vízszintes 
hatásokkal szembeni teherbírást és a szerkezeti duktilitást növelő elemek. Az elmúlt pár 
évtizedben leginkább a földrengésveszélyes országok kutatói (Törökország, Japán, Dél-
Amerikai országok) foglalkoztak részletesen a probléma feldolgozásával (Murty, Jain, 2000; 
Baran, Sevil, 2010), ezzel szemben Magyarországon a viszonylag ritka és kisebb intenzitású 
földrengések miatt a témával kapcsolatban meglehetősen kevés kutatás indult. 

Az Eurocode szabványsorozat földrengéssel foglalkozó 8. fejezete a nem méretezett 
vázkitöltő falakat „elviekben” nem szerkezeti elemnek tekinti. Ugyanakkor a vázkitöltő falak 
a teljes épület globális dinamikai válaszát is 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 kiegészítő intézkedések” – 
MSZ EN 1998-1:2008 4.3.6. fejezete meglehetősen korlátozott alkalmazási körben teszi 
érvényessé a kitöltő fallal együttdolgozó magas duktilitású (DCH) keretekre vonatkozó 
előírásokat. 

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 kutatás végcélja az, hogy a 
praktizáló mérnökök számára olyan, különböző bonyolultságú és szoftverigényű modellezési 
és méretezési eljárásokat dolgozzunk ki, amellyel a téglafallal merevített vasbeton keretek 
viselkedését pontosabban lehessen leírni, illetve a tényleges tervezés precízebben elvégezhető 
legyen mind egyirányú, mind ciklikus terhelés esetén. A meglehetősen komplex, nagy 
területet magába foglaló végcél 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 
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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. 

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. 

3 Kifalazott keretek viselkedésének megismerése 
Az épületekben alkalmazott vázkitöltő falak jelentős vízszintes merevítő hatásának 

jelentőségére legelőször az amerikai Empire State Building (Amerikai Egyesült államok, New 
York) megépítését követően terelődött a figyelem. A mintegy 90 km/h szélsebességű 
viharokat követően a 29. és 41. emeletek közötti szintek helyiségeinek falain a közel átlós 
irányú repedések mellett úgynevezett „kontúrrepedések” is megjelentek (Rathburn 1938). A 
kérdés tisztázására több mérést is végeztek, melynek eredményeként megállapították, hogy a 
teljes épületmerevséget a teherátadóan kiékelt vázkitöltő falak jelentősen megváltoztatták 
(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 (3) 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 kölcsönhatásban 
vannak egymással. Ezzel egyidejűleg, habár kissé később megjelenve az egyre növekvő 
vízszintes erő hatására a vázkitöltő falban átlós irányultságú repedezettség alakul ki (1/c. 
ábra), melynek mentén a falazat tönkremenetele bekövetkezik, így elérve a Polyakov által 
definiált végső III. stádiumot, a tönkremenetelt. 

   
 a) I. stádium b) II. stádium c) III. stádium 

1. ábra Vázkitöltő fallal merevített keretek viselkedési szakaszai Polyakov szerint 

3.1 Klasszikus helyettesítő ferde nyomott rácsrudas modell 
Polyakov vizsgálatait követően Holmes (1961) a vázkitöltő téglafalat egy ferde, lineárisan 

rugalmas viselkedésű, nyomott rácsrúddal javasolta helyettesíteni (2. ábra), melynek 
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anyagjellemzői megegyeztek a falazatéval, szélessége pedig az átló hosszának harmadával lett 
figyelembe véve. 

 
2. ábra Helyettesítő ferde nyomott rácsrúd sémája 

Smith (1966), illetve Smith és Carter (1969) a helyettesítő rácsrúd szélességét már a 
keretváz és a kitöltő falazat merevségi arányának függvényében adták meg, mely a gyakorlati 
mérnöki méretezés szempontjából a mai napig viszonylag pontos közelítést ad a helyettesítő 
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 esetekben kielégítő eredményt adna. A helyettesítő ferde rácsrúd 
keresztmetszeti méretei az alábbiak szerint számíthatók (Smith 1966, Smith és Carter 1969): 

a������ = 0.175	(λ	h���)��.�	d 

λ = 	 �E������	b� 	sin(2β )4EIh��#
$

 

ahol ainfill a helyettesítő rácsrúd szélessége, λ egy 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. 

3.2 Napjaink numerikus kutatásai 
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., 2009; 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. (2009) 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 
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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 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. 

3.3 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
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 
(részben) a végeselemes számítási és mérési eredmények alapján definiálja, a tényleges
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
rögzíti, azonban más mérési eredményekkel

4 Laboratóriumi kísérleti program
A vázkitöltő téglafallal merevített, két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak 

vízszintes hatásokkal szembeni viselkedésének 
kísérleti sorozatot terveztünk
nemzetközi kutatási trendhez illeszkedően a vázkitöltő fallal merevített keret 
földrengéshatással, azaz ciklikusan válto
kiváltképpen a kitöltő fal úgynevezett
külső vízszintes tetőponti erőnél kisebb, illetve nagyobb intenzitású
lépésként az egyirányú tetőponti teherrel terhelt kísérleti elemek laboratóriumi kísérleteit 
végeztük el. Célunk, hogy a 
gyakorlati szempontból definiáljuk
terhelt vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek laboratóriumi vizsgálatának 
eredményeit alapul véve tervezt
tetőponti erővel terhelt elrendezésű keretek vizsgálatait
szakirodalmi publikációk (Dincel, 2009) alapján a falazáshoz két különböző 
nyomószilárdságú (M3 és M10)

4.1 Kísérleti elrendezések 
A 3. ábrán látható kísérleti elrendezések esetén a két 

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 csatlakozta
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A legfrissebb tudományos kísérletek során a ciklikus teherre adott ténylegesen látható és 
iselkedés 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 

(2010) az elvégzett kísérletek mérési eredményeit numerikusan elemzi, de a szerkezet 
tényleges viselkedését nem figyeli meg. A szerkezetre jellemző „fellazulási pont”

a végeselemes számítási és mérési eredmények alapján definiálja, a tényleges
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

) a laboratóriumi kísérletek során már a megfigyelhető
rögzíti, azonban más mérési eredményekkel összefüggést nem ad meg. 

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

vízszintes hatásokkal szembeni viselkedésének vizsgálatára 15 próbatestből álló laboratóriumi 
ünk 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
külső vízszintes tetőponti erőnél kisebb, illetve nagyobb intenzitású terhelések esetén.
lépésként az egyirányú tetőponti teherrel terhelt kísérleti elemek laboratóriumi kísérleteit 

Célunk, hogy a „fellazulási pont”-hoz tartozó tényleges fizikai jelenséget 
gyakorlati szempontból definiáljuk. Az egyirányú, monoton növekvő vízs
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 esettanulmányokat is felhasználó 
szakirodalmi publikációk (Dincel, 2009) alapján a falazáshoz két különböző 

(M3 és M10), de azonos gyártmányú falazóhabarcs került felhasználásra.

 
i elrendezések esetén a két szint magasságú, egyhajós vasbeton 

keretvázak a merev padozathoz kerültek leerősítésre kiegészítő acélszerkezetek segítségével. 
Mind a változó nagyságú tetőponti vízszintes irányú terhelést, mind a keretoszlopokat 

rhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók segítségével hoztuk létre, 
melyek nagy merevségű acélszerkezetű terhelő kerethez csatlakoztak. 

3. ábra: Kísérleti elrendezések 

 

A legfrissebb tudományos kísérletek során a ciklikus teherre adott ténylegesen látható és 
iselkedés nem kerül dokumentálásra. Koutromanos et al. (2011) 

tetőponti eltolódás diagramot és kitűntetett pontjait (ferde 
repedés megjelenése, tönkremenetel) adja meg, nem törekszik a viselkedés leírására. Baran és 

(2010) az elvégzett kísérletek mérési eredményeit numerikusan elemzi, de a szerkezet 
„fellazulási pont”-ot 

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 

) a laboratóriumi kísérletek során már a megfigyelhető repedés-terjedést 

A vázkitöltő téglafallal merevített, két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretvázak 
vizsgálatára 15 próbatestből álló laboratóriumi 

végre. A kísérletsorozat célja, hogy a 
nemzetközi kutatási trendhez illeszkedően a vázkitöltő fallal merevített keret 

zó irányú hatással szembeni viselkedését elemezze, 
(Baran, Sevil, 2010) tartozó 

terhelések esetén. Első 
lépésként az egyirányú tetőponti teherrel terhelt kísérleti elemek laboratóriumi kísérleteit 

hoz tartozó tényleges fizikai jelenséget 
Az egyirányú, monoton növekvő vízszintes teherrel 

terhelt vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek laboratóriumi vizsgálatának 
el a ciklikusan változó irányú és nagyságú 

z esettanulmányokat is felhasználó 
szakirodalmi publikációk (Dincel, 2009) alapján a falazáshoz két különböző 

, de azonos gyártmányú falazóhabarcs került felhasználásra. 

szint magasságú, egyhajós vasbeton 
keretvázak a merev padozathoz kerültek leerősítésre kiegészítő acélszerkezetek segítségével. 
Mind a változó nagyságú tetőponti vízszintes irányú terhelést, mind a keretoszlopokat 

rhelő állandó nagyságú erőket hidraulikus sajtók segítségével hoztuk létre, 



 

4.2 Mérési eredmények egyirányú terhelés esetén
Az egyirányú terheléses 

tetőponti eltolódás – vízszintes külső erő diagramon keresztül szemléltethet
legkönnyebben (4. ábra). 

 a) M3 falazóhabarcs esetén
4

A kezdeti, viszonylag merev vise
egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló repedések megjelenésével fellazuló szakaszok 
figyelhetők meg, mely a szakirodalomban ”
magyarul „fellazulási pont”-nak
tönkremenetel. A fellazulási pont gyakorlati szempontból
vázkitöltő fal nyomott átlós zónája mentén kialakuló összefüggő és egymásba érő 
folytonos repedéskép kialakulásával definiálható
(Baran, Sevil, 2010) a tönkremenetelhez tartozó erő 
követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül a már kialakult repedéskép egy 
szakaszából kiindulva a falazóelemek fokozatos tönkremenetelével, vagy a téglasorok 
egymáshoz képesti relatív megcsúszásával. Ennek következté
merevségének aránya erőteljesen megváltozik, eltorzul, a fal 
erő egyre nagyobb részét a keret kezdi felvenni, míg a vasbeton keretváz tönkre nem megy
lásd az 5. ábrán. 

 (a) Km1 – 1 jelű elem
5. ábra:

A tönkremenetelhez tartozó maximális vízszintes erő megközelítőleg a 3
meg a vázkitöltő téglafal beépítésének és kiékelésének hatására, mely jelentősnek mondható. 
Ugyanakkor a tönkremenetelhez tartozó tetőponti vízszintes eltolódások, egye
merevített próbatest kivételével, nem érték el, illetve 
mért értékeket. A különböző nyomószilárdságú falazóhabarcsokkal kialakított vázkitöltő 
falazatok vizsgálatait összehasonlítva megállapítható, hogy 
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egyirányú terhelés esetén 
Az egyirányú terheléses 6 darab kifalazott kísérleti elem jellegzetes viselkedését a 

vízszintes külső erő diagramon keresztül szemléltethet

M3 falazóhabarcs esetén b) M10 falazóhabarcs esetén
4. ábra: Jellemző erő-eltolódás diagramok 

A kezdeti, viszonylag merev viselkedést követően, az ún. kontúrrepedések megjelenésével 
egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló repedések megjelenésével fellazuló szakaszok 
figyelhetők meg, mely a szakirodalomban ”yield force”-nak (Baran, Sevil, 2010) nevezett, 

nak nevezett fellazulásig tart, ezt követi az elmozdulás vezérelt 
A fellazulási pont gyakorlati szempontból, az elvégzett kísérletek alapján

átlós zónája mentén kialakuló összefüggő és egymásba érő 
repedéskép kialakulásával definiálható. A fal fellazulási pontját a szakirodalom 

(Baran, Sevil, 2010) a tönkremenetelhez tartozó erő 70%-ban fogadja el. A fellazulási pontot 
követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül a már kialakult repedéskép egy 
szakaszából kiindulva a falazóelemek fokozatos tönkremenetelével, vagy a 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 keretváz tönkre nem megy

 

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

A tönkremenetelhez tartozó maximális vízszintes erő megközelítőleg a 3
meg a vázkitöltő téglafal beépítésének és kiékelésének hatására, mely jelentősnek mondható. 
Ugyanakkor a tönkremenetelhez tartozó tetőponti vízszintes eltolódások, egye
merevített próbatest kivételével, nem érték el, illetve nem haladták meg az üres keretekénél 

A különböző nyomószilárdságú falazóhabarcsokkal kialakított vázkitöltő 
t összehasonlítva megállapítható, hogy a szerkezet által a tönkremenetelig 

 

jellegzetes viselkedését a 
vízszintes külső erő diagramon keresztül szemléltethetjük a 

 
M10 falazóhabarcs esetén 

repedések megjelenésével 
egyre kisebb merevségű, a falban kialakuló repedések megjelenésével fellazuló szakaszok 

nak (Baran, Sevil, 2010) nevezett, 
tart, ezt követi az elmozdulás vezérelt 

, az elvégzett kísérletek alapján a 
átlós zónája mentén kialakuló összefüggő és egymásba érő 

. A fal fellazulási pontját a szakirodalom 
. A fellazulási pontot 

követően a téglafal nyírási teherbírása fokozatosan kimerül a már kialakult repedéskép egy 
szakaszából kiindulva a falazóelemek fokozatos tönkremenetelével, vagy a téglasorok 

ben a keret és a fal 
, a vízszintes tetőponti 

egyre nagyobb részét a keret kezdi felvenni, míg a vasbeton keretváz tönkre nem megy, 

 

2 jelű elem 

A tönkremenetelhez tartozó maximális vízszintes erő megközelítőleg a 3-5-szeresére nőtt 
meg a vázkitöltő téglafal beépítésének és kiékelésének hatására, mely jelentősnek mondható. 
Ugyanakkor a tönkremenetelhez tartozó tetőponti vízszintes eltolódások, egyetlen falazattal 

haladták meg az üres keretekénél 
A különböző nyomószilárdságú falazóhabarcsokkal kialakított vázkitöltő 

a szerkezet által a tönkremenetelig 
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felvett külső vízszintes erő nagysága nem nő meg, 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, 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. 

4.3 Terhelés menete ciklikus terhelés esetén 
Az egyirányú, monoton növekvő erővel terhelt kísérletsorozat segítségével definiált 

fellazulási ponthoz tartozó külső vízszintes tetőponti erő alapján határoztuk meg a terhelési 
menetet előzetesen. A jelenség kialakulása előtti és a fellazulást követő állapot viselkedésének 
vizsgálata érdekében az egyes terhelési ciklusokban elérendő külső vízszintes erő nagyságát 
úgy határoztuk meg, hogy azok a fellazulást okozó erőnél kisebbek, illetve nagyobbak 
legyenek.  
A kísérleti elemeknél alkalmazott tényleges terhelési történetek közül néhány a 6. ábrán 
látható: 

 
6. ábra: Jellemző terhelési történetek ciklikus terhelés esetén 

4.4 Mérési eredmények ciklikus terhelés esetén 
A ciklikusan változó irányú terheléses 6 darab kísérleti elem jellegzetes viselkedését 

szintén a tetőponti eltolódás - vízszintes külső erő diagram (7. ábra) jellemzi leginkább. 
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7. ábra: Erő-eltolódás diagramok ciklikus terhelés esetén 

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 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 eltolódás értékével jellemezhető. 
Megfigyelhető továbbá, hogy a fal fellazulását megelőzően az azonos külső teherintenzitáshoz 
tartozó tetőponti vízszintes eltolódások jelentősen, mintegy 30-40 %-kal kisebbek a kisebb 
szilárdságú falazó habarccsal készített kísérleti elemek esetén. A ciklikus viselkedésre való 
gyakorlati méretezés szempontjából a vázkitöltő fal fellazulási pontjának elérése, illetve 
meghaladása, a halmozódó alakváltozások gyorsabb növekedése miatt kiemelt jelentőségű. 

5 Numerikus vizsgálatok egyirányú terhelés esetén 
Kereskedelmi forgalomban kapható programokkal összeállított végeselemes modelleket 

mutatunk be, amelyek az egyirányú monoton növekvő, vízszintes terhelés esetén a vázkitöltő 
fallal merevített vasbeton keretek viselkedését pontosabban írják le. A numerikus 
eredményeket az előző pontokban bemutatott laboratóriumi kísérletek eredményeivel 
verifikáltuk. A legegyszerűbb a „Helyettesítő rácsrudas modell”, amelyben az előzőekben 
ismertetett módon a vázkitöltő falat egy nyomott rácsrúddal helyettesítjük. A másik 
bemutatott modellalkotási lehetőség egy ún. „Felületi modell”, ahol a vázkitöltő falat 
tárcsaelemekkel helyettesítjük. Végül egy ún. „Pontosított héj modell”-t mutatunk be, ahol a 
vázkitöltő falat alkotó tégla falazóelemek és a falazóhabarcs külön-külön kerül modellezésre. 
A vasbeton keret és a vázkitöltő fal közötti kapcsolatot speciális rugó- és kontaktelemek 
segítségével modellezzük. 

A téglát ortotróp héjelemekkel, az álló- és fekvő hézagokat kitöltő falazóhabarcsot, pedig 
helyettesítő nyomott rácsrudakkal helyettesítettük (8. ábra).  

 
8. ábra: Habarcsréteget helyettesítő merőleges és ferde rácsrudas modell sémája 
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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. 
Hamid és Drysdale (1980), valamint Seah (1998) fellazulási pontra vonatkozó formuláját 
felhasználva, az Eurocode 6 falazatokra vonatkozó előírásainak figyelembevételével a 
vízszintes eltolódások számításához javasolt módosított bilineáris σ-ε diagramot a 9. ábrán 
mutatjuk be. 

 
9. ábra: Javasolt bi-lineáris σ-ε diagram 

5.1 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása 
A numerikus számítások során a laboratóriumban mért, illetve először az Eurocode 6 

vasalatlan falazataira vonatkozó általános előírásai alapján meghatározott anyagjellemzőkkel 
dolgoztunk, melyet később a szakirodalmi kutatásokban fellelt megfontolásokkal 
módosítottunk. Végül az általunk javasolt feszültség-alakváltozás diagram szerinti méretezést 
is elvégeztük. A kapott numerikus eredményeket a laboratóriumi kísérletek eredményeivel 
összehasonlítottuk (10. ábra). 

 

 



 -11/20-  

 
10. ábra: Kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramok összehasonlítása 

A két szint magasságú, egyhajós vasbeton keretek viselkedésének numerikus modellekkel 
való leírása meglehetősen jó összhangban állt a kísérleti eredményekkel. Kiváltképpen 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. A „Helyettesítő 
nyomott rácsrudas modell” és a „Felületi modell” használata az Eurocode 6 által javasolt 
anyagjellemzőkkel ugyanakkor nem javasolt, mert a tetőponti eltolódások tekintetében 
meglehetősen nagy, több mint 40%-os különbség mutatkozik a numerikus eredmények 
verifikálásakor a fellazulást követően. A javasolt bilineáris anyagjellemzőkkel és a 
szakirodalmi megfontolások segítségével definiált ortotróp héj modell (Felületi modell) a 
bemutatott keret-falazat kapcsolati modell használatával együttesen meglehetősen jól közelítő 
és elfogadható eredményt nyújt a merevített vasbeton keret vízszintes válaszának leírására. A 
„Pontosított héj modell” 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 csupán. 

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. A fellazulási pont alatt és felett, 
ugyan különböző „sebességgel”, de mindkét viselkedési szakaszban számolni kell a maradó 
alakváltozások növekedésével, „kúszásával” ciklikus terhelés esetén.  

6.1 3D-s modellezési eljárás 
Tudományos célra kifejlesztett ANSYS program segítségével létrehoztunk geometriailag 

és anyagilag nemlineáris 3D végeselemes modellt, amelynek segítségével modelleztük a 
maradó, halmozódó alakváltozásokat (11. ábra). 

 
11. ábra: 3D-s VEM modell általános felépítése 
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A modell alkalmazhatóságának korlátja a numerikus számítás konvergenciájától függ, így 
elfogadható eredményeket kizárólag a fellazulási pontot megelőző viselkedésre sikerült csak 
elérni vele. 

6.1.1 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása 
A vázkitöltő téglafallal merevített vasbeton keretek tetőponti eltolódásai kizárólag a 

fellazulási pontot megelőző szakaszban voltak kiértékelhetőek. Az ezt követő erős 
morzsolódás leírására a modell a számítási konvergencia hibák miatt nem volt képes. 

A számítási eljárás eredményeit az egyes jellemző lokális károsodási pontokban is 
szemléltetjük (12. ábra). 

 

12. ábra: Numerikus testmodell, repedéskép és lokális kísérleti károsodások összehasonlítása 

A fejlett végeselemes analízis eredményeként kapott külső vízszintes erő – tetőponti 
eltolódás diagramokat a kísérleti eredményekkel hasonlítottuk össze (13. ábra). 

 
13. ábra: Kísérleti és numerikus eredmények összehasonlítása 

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 
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használhatósága sajnos korlátozott. A különösen érdekes viselkedési szakaszok egyáltalán 
nem vizsgálhatók vele, a tényleges ciklikus, illetve földrengésvizsgálatokhoz nem használható 
fel. Ugyan a kezdeti és így a szabványos alakváltozások által határolt viselkedési szakaszt 
rendkívül jó pontossággal írja le a modell, és a lokális károsodások, húzott repedések is 
nagyon pontosan vizsgálhatók, azonban a célként kitűzött ciklikus viselkedés modellezéséhez 
nem használható fel sem a modell, sem az elért eredmények, mert ahhoz a szabványos 
alakváltozási határokon túli tényleges viselkedés leírása elengedhetetlen. 

6.2 2D-s módosított modellezési eljárás 
A korábban bemutatott „Pontosított héj modell”, valamint 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 maradó képlékeny alakváltozásokat két „futtatási eredmény” különbségeként állítottuk 
elő. A meglévő numerikus eredményekből ki kell vonni a tisztán lineárisan rugalmas 
eredményeket. A rugalmas alakváltozásokat két helyettesítő rugalmassági modulus 
használatával javasljuk közelíteni. A fellazulási pont kialakulását megelőző tehermentesítés 
esetén az Eurocode 6 falazatokra vonatkozó kezdeti rugalmassági modulusa (Esec) 
használható, míg azt követően a javasolt bilineáris anyagmodell kezdeti rugalmassági 
modulusa (Einfill-β). 

6.2.1 Ciklikus degradálódás, morzsolódás 
Az egyes ciklusokban kialakuló degradáció, a halmozódó morzsolódás figyelembevételére 

alapvető törésmechanikai megfontolásokat veszünk alapul a szakirodalmi kutatást 
felhasználva (Puglis 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, így a szerkezeti viselkedés 
végeselem modellel is leírható. A kapott eredmények így már a szeparálódott részek 
viselkedését is követik. Mindezek figyelembevételével a vázkitöltő falazat fellazulási pontját 
megelőző szakaszban kijelölhető a folytonos közeg egy általános egységnyi térfogateleme, 
melynek kimetszett A felületének n normálisához tartozó %&→ károsodása az alábbiak szerint 

írható fel: %&→ =	()(  

ahol A egy térfogatelem metszeti felülete, Ad az előbb definiált 
felületen lévő összes mikro repedés és hiba egyenértékű 
helyettesítő területe, lásd 14. ábrán: 

14. 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: 

%&→ 	≅ % 

Feltételezve, hogy az ép és károsodott anyag viselkedésének leírásához a Cauchy-féle 
feszültségek a valódi feszültségekkel helyettesíthetőek (Puglisi et al. 2009b, Perera et al., 
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2005; Hao et al., 2002), akkor egy károsodott, jelen esetben morzsolódott anyag lineárisan 
rugalmas viselkedése az alábbiak szerint írható fel a károsodási paraméter segítségével: + = (1 − %)	-	(./0/ −	.12) 

Ezt felhasználva a korábban bemutatott modellezési eljárás alkalmassá tehető a ciklikusan 
változó nagyságú és irányú terhelésre adott szerkezeti válasz leírására a károsodási változó 
megválasztásával. A képlékeny alakváltozások és a károsodás közötti kapcsolat leírására 
energia elvet használunk (Calvi et al. 2004; Madan et al., 2008; Perera, 2005). V külső erő és 
δpl képlékeny tetőponti eltolódás esetén egy általános közbenső állapothoz tartozó külső 
potenciális energiát az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

-(312) = 	4 5(312)	6312789
�  

A tönkremenetelhez tartozó külső potenciális energia pedig: 

-(3:;<) = 	4 5(312)	6312=
�  

A szerkezet D károsodását így az alábbiakban adhatjuk meg: 

% =	 -(312)-(3:;<) 
Jelen esetben az előző kifejezés gyakorlati szempontból a külső erő- eltolódás diagramok 

alatti területet, illetve azok hányadosát jelenti. Monoton egyirányú terheléses esetek 
alakváltozásainak meghatározásához használt bilineáris anyagmodell az energia elven 
meghatározandó károsodási paraméter (D) számításához nem szolgáltat megfelelően pontos 
külső erő – teljes szerkezeti eltolódás eredményeket, így a számítható külső potenciális 
energia jelentősen eltér a kísérleti eredmények alapján számíthatótól. A ciklikusan változó 
vízszintes terhelésű, vázkitöltő fallal merevített vasbeton keretek károsodási paraméterének 
kiszámításához a számítások terhelési szakaszán új trilineáris (Eurocode alapú) σ-ε diagramot 
ajánlunk figyelembe venni (15. ábra). 

 
15. ábra: Javasolt tri-lineáris σ-ε diagram ciklikus terheléshez 

A ciklikus kísérleti és egyirányú terheléses végeselemes modellek eredményeinek 
összehasonlításával egy a károsodási paramétertől függő f(D) károsodást leíró helyettesítő 
függvényt definiáltunk a ciklusokban kialakuló teljes szerkezeti degradáció leírására: 

>(%) = 	12	(1 − ?�@AB ) 
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6.2.2 Numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása ciklikus terhelés esetén 
A ciklikus viselkedés modellezésének menetét az alábbi 16. folyamatábra mutatja: 

 
16. ábra: Ciklikus viselkedés modellezésének folyamatábrája 

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 módosított rugalmassági modulusok változását a 17. ábrán szemléltetjük. 

 
17. ábra: Rugalmassági modulusok alakulása a ciklikus károsodás figyelembevételével 

Bármely köztes „i”-edik ciklushoz tartozó „aktuális” erő-eltolódás diagram számítható a 
megelőző ciklusokhoz tartozó rész-degradációk „egymásra halmozásával”, összeszorzásával: 

1 − >(%)C =	D(1 − >(%)E)
C�F
EGF

 

A numerikus és kísérleti eredmények összehasonlítása teljes terhelési történetre a 18. 
ábrán látható. 

 
18. ábra: Kísérleti és numerikus erő-eltolódás diagramok összehasonlítása ciklikus terhelés esetén 
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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. Kiváltképpen a 
vázkitöltő téglafal ciklikus viselkedésének burkoló-ábrájára sikerült rendkívül jó, a kísérleti 
eredményekkel összecsengő számítási eredményeket adni. Mind a laboratóriumi kísérletek, 
mind a numerikus eredmények azt mutatják, hogy a vázkitöltő fal fellazulási pontjának 
elérése a teljes szerkezet együttes viselkedésében nagy jelentőséggel bír. A laboratóriumi 
kísérletek során megfigyelhető volt, hogy a vázkitöltő falazat folytonos összefüggő 
repedésének megjelenését követően alakulnak ki a vasbeton szerkezetekben jelentős 
károsodások. A falazat fellazulási pontjának elérését követően alakulnak, alakulhatnak ki 
olyan szerkezeti károsodások a vasbeton keretben, 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.  

7 Új tudományos eredmények 

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] 
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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� =	 #IJ∙ℓL∙MLNO#PJ ;  
FQL =	 RLQP	MLNO 	 [ℓL.T	ℓL.U

ℓLA 	2	(1 + νX) −	 ℓL.TA
ℓLA	ℓL.U] 

 YZ =	ℓC,< ∙ \C]^ − YC ∙ ℓ_,`
ℓ_ ;  -Z =	 ab	ℓ_.c	d_&e(f  

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: >C]^C22�g = 0,7 ∗ >E 
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 publikáció: [3] 
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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] 

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 − ?�@AB ) 
b) A terhelési történet ismeretében az adott ciklushoz tartozó merevségcsökkenés az 

előző ciklusokhoz definiált károsodást helyettesítő függvény értékeiből 
közvetlenül meghatározható: 

1 − >(%)C =	D(1 − >(%)E)
C�F
EGF

 

Kapcsolódó publikációk: [4] és [5] 
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