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Bevezetés

1.1 A kutatás hátter
A trapézlemezes öszvérfödém fallal vagy acélgerendákkal alátámasztott födémszerkezet,
mely acél profillemez zsaluzaton készül. A profillemez az építési terhek, valamint a friss
beton és a betonvasalás önsúlyának hordására alkalmas bennmaradó zsaluzatként mőködik.
A megszilárdult betonnal a profillemez szerkezeti egységet alkot, és a végleges födém húzott
vasalásának részét vagy egészét képezi.
Együttdolgozás akkor valósul meg, ha az acél profillemez képes átvenni az acél és a beton
határfelületén jelentkezı hosszirányú nyíróerıt. A szabvány háromféle együttdolgoztató
kapcsolatot javasol: (1) a profillemez lokális deformálásával kialakított domborítások
rovátkolások, (2) zárt bordás profillemez esetén súrlódásos kapcsolat és (3) véglehorgonyzás
(hegesztett csapokkal, vagy a borda deformálásával). A domborítások geometriája igen
változatos, megjelenés szerint lehet gömbsüveg, négyzetes, V-alakú, a borda
hossztengelyével valamilyen szöget bezáró hosszúkás alakú stb. illetve ezek kombinációi.
Domborítás geometriára mutat példákat az 1. ábra. Tekintve, hogy mind geometria, mind
elrendezés tekintetében sokféle lehetıség létezik, ezek kombinációjával nagyszámú
kapcsolat kialakítás és hatékonyság hozható létre.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

A hosszirányú nyírási ellenállás az m-k és a részlegesen nyírt kapcsolat módszerével
határozható meg [3] a lemezkísérletekkel meghatározott m-k konstansok vagy τu tervezési
nyírószilárdság felhasználásával. A szabványos eljáráson túl, Crisinel 2004-ben kidolgozta
az új egyszerősített módszer [4] nevő eljárást, amely kiselemes kihúzóvizsgálat eredményei
alapján egy tri-lineáris nyomaték-görbület összefüggést határoznak meg. 2008-ban Abdullah
és Easterling [5] kidolgozott egy számítási módszert, amely a lemez karcsúságát szilárdsági
paraméterként veszi figyelembe. A nyírószilárdság – végmegcsúszás kapcsolatát hajlított
gerendakísérletek alapján határozzák meg. Öszvérfödémek viselkedésének követésére
numerikus modellek is alkalmazhatók [6]-[8]. A modellezés meghatározó lépése az
együttdolgozó felület tulajdonságainak meghatározása.

1.2 Kutatási
1.2.1
Célkitőzés
A profillemez viselkedésére irányuló kísérletek azért szükségesek, mert minden lemez
saját és egyedi nyírásátadó mechanizmussal rendelkezik. A kísérletek célja a hosszirányú
nyírási ellenállás számításához szükséges tervezési állandók meghatározása. A kísérleti
eljárás valójában egy igen költséges és idıigényes kísérletsorozatot jelent a hosszirányú
nyírási viselkedést és az azt befolyásoló paraméterek meghatározására. Ezen kívül a
kiselemes próbatestek (bár költséghatékonyabbak) igen pontos megmunkálást és speciális
terhelési viszonyokat igényelnek.
Jelen kutatás célja a hosszirányú nyírási ellenállás meghatározása domborítás szinten
ahogyan azt a 3. ábra szemlélteti. Ennek alapja a lokális tönkremeneteli jelenség megértése
és elemzése, majd az eredmények alapján szemi-empirikus ellenállás számítási módszer
kidolgozása.

1. ábra: Domborítás geometria: (a) gömbsüveg, (b) (c) (d) hosszúkás, (e) négyzetes
Az öszvérfödémet három jellemzı tönkremeneteli módra kell méretezni (2. ábra): hajlítási,
függıleges nyírási és hosszirányú nyírási tönkremenetel. Ez utolsó esetében a lemez
terhelhetıségét a nyírt kapcsolat ellenállása határozza meg, mely fıként a domborításokból
áll. A domborítások megnövelik a felület érdességét és biztosítják a csúsztatóerı átadását a
határfelületen a tapadás megszőnése után. Nyílt bordás profillemezekben a domborítások a
beton és acéllemez függıleges elválás ellen is dolgoznak.

τu,Rd

Vl,Rd

PRd

3 ábra: Vizsgálati modellek

1.2.2

Megoldandó feladatok

A hosszirányú nyírási tönkremenetel folyamán relatív elmozdulás (végmegcsúszás)
következik be az acél és beton lemezek között. A határfelület tönkremenetele összetett
jelenség, amely az acél domborítások és az azokat körülvevı beton rovátkolások együttes
tönkremenetelébıl tevıdik össze. Öszvérfödémek hosszirányú nyírási ellenállásának
számítására az Eurocode szemi-empirikus eljárást javasol, melyhez a tervezési állandókat
kísérlettel kell meghatározni.
A legrégebbi kísérleti próbatest típus (és egyben a szabványos méretezési eljárások alapja)
a nagyelemes lemezkísérlet [1], mely valós szerkezeti mérető egyirányban teherviselı,
négypontosan hajlított lemez. A lemezkísérletek kiváltására késıbb megjelentek a kiselemes
kihúzó/kinyomó próbatestek [2], melyek a szerkezet nyírási hosszának (Ls) egy darabját
vizsgálják.

A kutatási céloknak megfelelıen olyan kíséreti eljárás szükséges, amely egy különálló
domborítás vizsgálatára alkalmas a jelenleg létezı kísérleti módszerekkel szemben
(nagyelemes, illetve kiselemes próbatestek), melyekkel domborítás csoportok vizsgálhatók.
A domborítással létrehozott mechanikus kapcsolat hosszirányú nyírás hatására összetett
tönkremenetelt mutat. A jelenség olyan komplex modellel követhetı, mely képes a
lehetséges tönkremeneteli módot szimulálni, vagyis egy idıben kell követnie mind a beton
tönkremenetelt, mind az acél anyagi nemlinearitását. A kutatás alap ötlete, hogy a nyírt
kapcsolóelemekhez hasonlóan szétválasztjuk és a továbbiakban egymástól függetlennek
tekintjük a lehetséges tönkremeneteli módokat. Meghatározzuk az ezekhez tartozó
ellenállásokat, majd a domborítás csoport ellenállását az egy domborításra érvényes
ellenállás érték alapján számítjuk ki. A tönkremeneteli módok interakcióját a késıbbiekben
szemi-empirikus kísérleti állandókkal vesszük figyelembe. A kölcsönhatások kezelésével a
jelen kutatás nem foglalkozik.
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2. ábra: Öszvérfödémek tönkremeneteli módjai

Kutatási stratégia

Elsı lépésként meg kell vizsgálni az egyedülálló domborítás viselkedésének jellemzıit.
Mivel a szerkezetben számos domborítás vesz részt az együttdolgozásban, a vizsgálatot ki
kell terjeszteni domborítás sorozat viselkedésének meghatározására. Domborítások lokális
tönkremenetele három elméleti módon lehetséges: (i) „palástnyomási” tönkremenetel,
amelyet beton morzsolódás okoz a domborítás terhelt oldalán, (ii) képlékeny domborítás
tönkremenetel, és (iii) a határfelület elválása, mely után az erı átadás kizárólag súrlódás
révén valósul meg. A tönkremeneteli módokat szemlélteti a 4. ábra. A tönkremeneteli
módokat egymástól függetlennek tekintem, feltételezve, hogy a kapcsolati komponensek
közül (beton vagy acél) a gyengébb megy tönkre, a másik pedig károsodásmentes marad. A
különválasztott tönkremeneteli módok számításakor kölcsönhatást nem veszek figyelembe,
csak a domináns tönkremeneteli módot. Jelen kutatás az esı két lokális tönkremeneteli
módot vizsgálja, mivel ezekben van konkrét anyag jellegő tönkremenetel.
betonmorzsolódás

acél tönkremenetel

delamináció és súrlódás

4. ábra: Domborítás lokális tönkremeneteli módjai
A tönkremeneteli módokat külön modelleken vizsgálom. Az alap modellek egy
domborításból, és az azt körülvevı betonból álltak. A kutatás alapötletéhez igazodva a
domináns tönkremeneteli módot szeretném követni (a tönkremeneteli módok interakciója
nélkül), így alapvetı fontosságú, hogy egyszerre csak egy komponens menjen tönkre, tehát
az egyik anyag károsodásmentességét biztosítani kell, míg a másik tönkremegy.
A kutatási munka fıként az acél típusú tönkremenetel kísérleti és numerikus hátterének
megteremtésére összpontosít. A szimuláció elsısorban kísérleti hátteret igényel. A
megmunkálási lehetıségek miatt a vizsgálatot vékonyfalú normál acéllemezen kialakított
gömbsüveg alakú domborításon hajtom végre. A betont úgy választom meg, hogy
viszonylag erıs legyen a kapcsolatban. A beton típusú tönkremenetelt numerikus modellen
vizsgálom, kapcsolódó kísérlet végrehajtása nélkül.
A kutatás lépései a következık:
- kísérleti háttér összeállítása domborítás viselkedésének vizsgálatára úgy, hogy csak az
egyik tönkremeneteli mód következzen be: az acél tönkremenetelt saját kísérlettel, a
beton tönkremenetelt szakirodalomban publikált kísérlettel támasztom alá;
- az acél oldali tönkremenetelt különálló, felnagyított, gömbsüveg alakú domborítás
kihúzóvizsgálatával és kapcsolódó numerikus modellezéssel követem;
- a kísérleti eljárást és a kidolgozott modellt valós mérető domborítás sorozat vizsgálatára
alkalmazom egy domborítás lokális viselkedése és több domborítás viselkedésének
összekötésére;
- a beton oldali tönkremenetelt numerikus modellen vizsgáltam, melyhez a beton
anyagmodellt két gerendakísérlet alapján kalibráltam;
- számítási módszert dolgoztam ki acél és beton oldali domborítás tönkremenetelhez
tartozó hosszirányú nyírási ellenállás meghatározására.
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Kísérleti vizsgálatok

A kísérleti kutatás célja nyírással terhelt domborítás vizsgálata volt. A kísérletet úgy
terveztek meg, hogy alkalmas legyen egy különálló domborítás vizsgálatára. Speciális
kihúzóvizsgálatot hajtottam végre a domborítás viselkedésének meghatározására. A
próbatestben az acéllemez gyengébb volt a betonhoz képest, amely biztosította, hogy a
globális tönkremenetel az acél domborítás lokális tönkremenetelébıl induljon ki. Kiindulási
kísérletsorozatot hajtottam végre egy különálló felnagyított gömbsüveg alakú domborítás
vizsgálatára, kiegészítve a domborítás megmunkálásának vizsgálatával. A továbbiakban a
kísérleti eljárást alkalmaztam valós mérető domborítás sorozat vizsgálatára a két kísérleti
vizsgálat közötti kapcsolat meghatározásához.

2.1 Felnagyított különálló betonba ágyazott domborítás kihúzóvizsgálata
Speciális kihúzóvizsgálatot terveztem acél domborítás kísérleti vizsgálatára. A próbatestet
hagyományos kihúzóvizsgálatok alapján terveztem meg úgy, hogy a próbatest acél része
nem egy trapézlemez borda, hanem egy olyan acélszalag, amelyen egy domborítás volt
található (5. ábra). A domborítás geometriája a lehetı legegyszerőbb, gömbsüveg alakú volt.
A kiindulási kísérletsorozattal felnagyított domborítást vizsgáltam, hogy a jelenséget erıelmozdulás mérés mellett nyúlásméréssel is követni tudjam. A domborítás besajtolását az
acéllemezbe d = 45 mm átmérıjő csapágygolyóval hajtottam végre, hidegalakítással. Egy
valós domborítás méret kb. négyszeresét készítettem el [9]. (A hidegalakítás folyamatát
kiegészítı kísérlettel vizsgáltam). A lemezvastagságot a járatos öszvér-profillemez
vastagságnál nagyobbra választottam (1.5 és 2 mm), hogy a domborítás geometriai arányait
megtartsam.
120 mm

F

domborítás
deformációja

F

támasz

Erı [kN]

1.2.3

2

340 mm

Nyírt kapcsolóelemek két lehetséges tönkremenetelt szenvedhetnek: nyírást és
palástnyomást. A kapcsolat ellenállását a mértékadó tönkremeneteli mód adja meg, vagyis
minimuma a nyírási és palástnyomási ellenállásoknak (Pv,Rd és Pb,Rd). A továbbiakban ehhez
hasonló számítási módszert dolgozok ki domborítás ellenállásának meghatározására.

he=10 mm

de=37.42 mm
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5. ábra: Kihúzóvizsgálat

6. ábra: Kísérleti eredmények

Két domborításos lemezt betonoztam a befoglaló betonblokk közepébe. A domborításos
lemezeket 6 mm vastag távtartólemezzel választottam el. A távtartólemezre 80 mm átmérıjő
lyukat vágtam, azzal a céllal, hogy a domborítás környezetét szabadon maradjon, és a
domborítás keresztirányú elmozdulása gátolatlan legyen. A lemezköteget hosszirányban
ponthegesztéssel illesztettem össze és vízálló ragasztószalaggal zártam le. A betonkocka
globális tönkremenetelét (ami a beton acél felülettıl való elválását/lehasadását jelenti) sőrő
kengyelezéssel (30 mm tengelytávolság) akadályoztam meg.
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eredményeivel összevetve: a tönkremenetelt a domborításokon megjelenı képlékeny
mechanizmus okozza, emellett a terhelés kezdeti szakaszán a lemezköteggel párhuzamosan
repedés jelenik meg a beton oldalán, amely a megtámasztott oldalon indul és végigfut a
teljes magasság mentén, ezzel egy idıben a lemezköteg kicsúszott a betonhasábból.
A felnagyított és a valós mérető domborítások teherbíráshoz tatozó deformációja jó
egyezést mutatott. További terhelésre a felnagyított domborítás terheletlen oldala is
összenyomódott, míg a valós mérető domborítás megtartotta a teherbíráshoz tartozó alakját
(12. ábra).
A kísérletsorozatban vizsgáltam a keresztirányú összeszorító erı hatását is. Az
oldalirányban összeszorított próbatestek láthatóan ugyanolyan tönkremenetel mellett eltérı
jellegő erı-elmozdulás viselkedést mutattak, mint a nem összeszorított próbatestek. A
diagram a teherbírás elérése után (mely mindig magasabb, mint a nem összeszorított
esetben) közvetlenül leszálló ágba kerül és a teherbírás fokozatosan csökken (10. ábra).

2.2 Valós mérető domborítás sorozat kihúzóvizsgálata

35

A felnagyított domborítás kihúzóvizsgálata alapján (a továbbiakban felnagyított
kihúzóvizsgálat) terveztem meg a valós mérető domborítás sorozat kihúzóvizsgálatát (a
továbbiakban kis kihúzóvizsgálat), azzal a különbséggel, hogy a domborítás mintázatot valós
mérető domborításokból hoztam létre (7. ábra). A domborítások 3.35 mm-es magassággal és
12 mm átmérıvel készültek. Három járatos profillemez vastagságot vizsgáltam: 0.7, 1.0 és
1.2 mm. A háromrétegő acél lemezköteg (290 x 40 x t mm) két domborításos lemezbıl és az
ezeket elválasztó távtartólemezbıl állt. A domborításokat hidegalakítással, besajtolással
készítettem az acéllemezen. A beton hasáb mérete 72x72x144 mm volt. A betonhasáb
globális tönkremenetelét külsı, leszerelhetı kaloda segítségével akadályoztam meg (9. ábra).
Három domborítás mintázatot vizsgáltam a 8. ábra szerint. Az acélszalagon maximum négy,
minimum két domborítást készítettem. Az alap mintázat egymástól 23 mm távolságra (35
mm tengelytáv) levı négy domborításból állt. A két kétdomborításos mintázat a
négydomborításos alapján készült: (i) a két középsı domborítás és (ii) a második és
negyedik domborítás megtartásával. Az acéllemezek felülete „ahogy hengerelték” állapotú
volt, a tapadást sem tisztítással sem olajozással nem befolyásoltam.
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25
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35
30
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Teherbírás [kN]

A tönkremenetel elsı jele a betonkockán volt látható: a lemezzel párhuzamosan, a
betonkocka külsı oldalán egy vékony repedés jelent meg azon a beton oldalon, amelyhez a
lemezköteg közelebb volt. A teher növelésével a repedés a teljes magasság mentén
végigfutott. Eközben az acéllemez köteg megcsúszott, és végül kihúzódott a betonkockából.
Azt tapasztaltam, hogy a tönkremenetelt az acél domborítás lokális hajlításával jön létre, a
folyamat képlékeny zónák megjelenésével és terjedésével alakult ki, nagy alakváltozások
lejátszódása után. Mivel a betont az acéllemez részletes vizsgálatához össze kellett törni, a
domborítás körül létrejövı beton tönkremenetelt nem tudtam követni, ellenben a külsı
repedésterjedést rögzítettem (6. ábra).
A lemezvastagság változtatása közvetlenül hatással volt a kezdeti merevségre és a
teherbírásra, de nem befolyásolta a viselkedést, a tönkremenetel jelensége minden esetben
ugyanúgy alakult ki. A domborítás viselkedését nyúlásméréssel is követtem, melynek az
eredményeit késıbb a modell verifikálásához használtam.
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11. ábra: Eredmények próbatest típusonként

12. ábra: A domborítások képlékeny deformációja

Összesen huszonhét próbatestet készítettem, ebbıl huszonöt kísérlet eredményét
értékeltem ki. A tönkremeneteli folyamat jó egyezést mutatott a felnagyított kihúzóvizsgálat

A kísérlet értékeléséhez a próbatestek teherbírását hasonlítottam össze próbatest
típusonként. Keresztirányú összeszorító erıvel nem terhelt próbatestek eredményeit vettem
figyelembe.
Az eredmények összehasonlítását mutatja a 11. ábra. Az elvárásoknak megfelelıen a
négydomborításos próbatestek magasabb teherbírást mutattak, mint a kétdomborításosak. A
négydomborításos próbatestek azonban nem mutattak kétszeres teherbírást a
kétdomborításos próbatestekhez képest. Ennek oka az volt, hogy a négydomborításos
próbatestekben az elsı domborítás nem volt ugyanolyan hatékony, mint a további három a
támasznál fellépı betonmorzsolódás miatt. Inaktív domborítások a valós szerkezetben is
elıfordulhatnak a lemezek pereménél, a hatásuk azonban kevésbé jelentıs, mint a kiselemes
próbatestekben. A ‘2s’ típusú próbatestek, melyekben a két domborítás 58 mm-re volt
egymástól ~10%-al magasabb teherbírást mutatott, mint a ‘2k’ típusú próbatestek,
amelyekben a 2 domborítás közötti távolság 23 mm volt. Ennek magyarázata, hogy az
egymástól távol elhelyezkedı domborítások egymástól függetlenül deformálódnak, míg a
közel levı domborítások deformációja interakcióba kerül. A lemezvastagság változtatása
közvetlen hatással van a teherbírásra: a vastagság csökkenésével csökken a teherbírás.
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7. ábra: Próbatest

8. ábra: Domborítás mintázat

9. ábra: Kaloda
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Numerikus vizsgálatok

A következı három bekezdés a kutatás numerikus vizsgálatait mutatja be. A kutatási
stratégiával összhangban a numerikus vizsgálatok két témára oszthatók: (1) a domborítás
körül létrejövı betontönkremenetel vizsgálata („beton típusú viselkedés”) és (2) a
domborítás képlékeny tönkremenetelének szimulációja („acél típusú viselkedés”).
A beton oldali tönkremenetel vizsgálatában a betont homogén, izotróp, lineárisan rugalmas
anyagmodell és ehhez kapcsolt Willam-Warnke törési feltétellel jellemeztem, míg az acél
lineárisan rugalmas, károsodásmentes modellrész volt. A modelleket két modellszinten (i)
lokális és (ii) globális dolgoztam ki. A globális modell célja a vizsgálat során alkalmazott
beton anyagmodell kalibrálása, a lokális modellek célja a domborítás körül létrejövı
betontönkremenetel vizsgálata volt.
Az acél oldali tönkremenetel vizsgálatában az acélt lineárisan rugalmas – keményedıen
képlékeny anyagmodellel jellemeztem, míg a beton károsodásmentes modellrész volt.
Háromlépéses modellt dolgoztam ki a különálló, felnagyított domborítás kihúzóvizsgálata
alapján, mely magában foglalja a domborítás megmunkálását és terhelését. A modellt valós
mérető domborítás sorozat kihúzóvizsgálatának szimulációjára alkalmaztam. Különbözı
geometriai és fizikai paraméterek viselkedésre gyakorolt hatását a felnagyított domborítás
kihúzóvizsgálatának felhasználásával, részletes paraméteres vizsgálat során határoztam meg.
A numerikus modelleket ANSYS végeselemes program segítségével készítettem el [10]. A
nemlineáris analízis során a program a Newton-Raphson módszert alkalmazza. A megoldás
konvergenciáját a program a kiegyensúlyozatlan erık vektorának Euklideszi normája alapján
vizsgálja 0.1%-os tolerancia alkalmazásával. A geometriailag nemlineáris analízis során
nagy elmozdulásokat és nagy alakváltozásokat vettem figyelembe. Automatikus
teherlépcsıket alkalmaztam, amely megfelezi az adott tehernövekményt, amennyiben az
egyensúlyi iterációk során nem érünk el konvergenciát és a számítást újraindítja a legutolsó
konvergált eredmény alapján. Ha a megfelezett tehernövekménnyel sem érünk el
konvergenciát, akkor a felezés addig folytatódik, amíg: (i) el nem érünk egy konvergáló
eredményig, vagy (ii) el nem érjük a legkisebb alkalmazható tehernövekmény nagyságot.

izotróp anyagjellemzıkkel rendelkezik és általánosan 3D problémáknál, rideg szilárd testek,
különösen beton és szálerısítéső kompozitok modellezésére alkalmazzák. A beton
tulajdonságok megadásához az egytengelyő húzó (ft) és nyomószilárdságot (fc), valamint ún.
nyírásátadódási együtthatók szükségesek. Kezdetben az anyag izotróp, a repedések egy
elkent sávban jelennek meg, változást – a repedés felületére merılegesen létrejövı gyengített
sík – hozva a feszültség-nyúlás összefüggésben [10]. Nyírásátadódási együtthatók tipikusan
1 és 0 között adhatók meg, ahol a 0 sima felülető repedést (a nyírásátadódás megszőnését),
az 1 durva felülető repedést (teljes nyírásátadódást) jelent. A beton anyagmodell folyási
felületét Willam-Warnke kritérium alapján adtuk meg. A folyási felület vezérgörbéje
folytonos és konvex, jó egyezést ad kísérleti eredményekkel összhangban és kisszámú,
kísérlettel meghatározható paraméterekkel adható meg [12]. A triaxiális beton anyagmodell
összesen öt szilárdsági paraméterrel adható meg (ft, fc, fcb, f1 and f2 az elsı kettı paramétert
korábban meghatároztuk, a további három a kéttengelyő nyomószilárdság, a hidrosztatikus
feszültségállapotra szuperponált kéttengelyő és háromtengelyő nyomához tartozó
nyomószilárdság). Az öt paraméter közül két paramétert – ft és fc – kell bemenı adatként
megadni, a továbbiakat a program a nyomószilárdság értéke alapján számítja. A vasalást
diszkrét és elkent módon is meg lehet adni. Az elsı esetben a vasalást külön végeselemmel,
3D rúdelemmel lehet definiálni. A második esetben a vasalást a beton végeselem
anyagjellemzıjeként lehet megadni. Különbözı modelleket dolgoztam ki a beton
paraméterinek változtatásával, azok hatásának tesztelésére.

3.1.2

Vasbeton gerenda modellek: modellkalibrálás

A kéttámaszú gerendák szimmetriájából a próbatestek negyedét modelleztem. A terhet a
kísérlettel összhangban erıvezérelt négypontos hajlításként alkalmaztam. A vasalást
lineárisan rugalmas-tökéletesen képlékeny anyagmodellel összekapcsolt LINK8 rúdelemmel
definiáltam. Kis teherlépcsıket alkalmaztam a nemlineáris számítás során, hogy a
repedésterjedés sebessége alacsony maradjon, amely numerikusan stabil analízist biztosít. A
számítások eredményei láthatók a 13 és 14. ábrákon.
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Mivel a betontönkremenetel nemcsak a domborítások lokális tönkremenetelében, hanem a
födémszerkezet globális tönkremenetelében is szerepet játszik, így alapvetı fontosságú a
hatás pontos modellezése. A beton egy inhomogén építıanyag, amely fıként cementpépbe
ágyazott adalékanyag szemcsékbıl áll. A beton nemlineáris viselkedése mikro- és
makrorepedés/morzsolódás megjelenéséhez és terjedéséhez kapcsolódik. A beton, mint
anyag különbözı szinteken (makro-, mezo-, többszintő) modellezhetı a numerikus analízis
során. Alkalmazás terén a makroszintet a legáltalánosabb, amelyben a betont homogént
kontinuumnak tekintjük. Az építımérnöki alkalmazásokban ez a megközelítés helyes, mivel
a szerkezetek mérete nagyságrendileg nagyobb, mint az anyag jellemzı anyagi térfogata
(„representative volume element”: RVE1). A választott végeselemes program a homogén
kontinuum megközelítést alkalmazza beton modellezésére.
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3.1 Beton típusú viselkedés
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Az anyagmodellt két kísérlettel összhangban verifikáltam: (i) egy szakirodalomban
publikált kísérlet [11] és (ii) saját készítéső rövidgerenda kísérlet alapján. SOLID65 test
végeselemet alkalmaztam a gerendák modellezésekor. Az elem nyolc csomóponttal és
1
RVE az a legkisebb térfogati egység, amelynek fizikai állapota (feszültség, nyúlás) még jellemzı az
anyagra.
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13. ábra: Vasbeton gerenda #1 [11]
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14. ábra Vasbeton gerenda #2

A numerikus vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a vasalás típusa (diszkrét vagy
elkent) nincs hatással a modell teherbírására és a viselkedésére. A kis teherlépcsık minden
esetben biztosítják a numerikusan stabil számítást. Jelen kutatás során a minimálisan
alkalmazott tehernövekmény nagysága emax/10 000 (ahol e a kísérlet alapján megállapított
maximális lehajlás értéke [11]). A tehernövekmény értéke azonban növelhetı. Ennek
hatására rövidebb futási idı alatt simább erı-elmozdulás diagramot kaptam. A
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nyírásátadódási együtthatók értékének változtatása csekély hatással van a modell
mőködésére: az együtthatók a modell részletes kalibrációjakor alkalmazandók, a nagyságuk
a kísérleti eredményekkel összhangban meghatározható. A rövidgerenda próbatest
végeselemes modellje hálóérzékeny. Amikor a nyírás hatása jelentıs a szerkezetben, akkor
sőrő háló alkalmazása téves eredményre vezethet. Általánosságban ritka végeselemes
hálóval (jelen vizsgálatokban egy testelem egy végeselemmel volt behálózva) jó eredményt
ad és idıhatékony számítást biztosít.

3.1.3

Beton típusú viselkedés

A domborítás lokális modellje egy domborításból, az alapjául szolgáló acéllemez darabból
és a domborítást körülvevı betonból áll (15. ábra). A betonblokk hátlapján egyenletesen
megoszló terhelést alkalmaztam. A vizsgálat célja a teherbírás és a tönkremeneteli mód
meghatározása volt, miközben a betonblokkot lenyomjuk az acéllemezrıl.
Numerikus modelleket dolgoztam ki különbözı alakú domborításokkal. Paraméteres
vizsgálatot hajtottam végre szakirodalomban publikált kísérletekkel összhangban [13] [9], a
lokális modellekkel kapott tendenciák jó egyezést mutattak a kísérleti eredményekkel.
Meghatároztam a domborítás viselkedését a domborítás körvonalainak lekerekítése illetve
élesen hagyása mellett. A megfigyelések alapján a következı megállapításokat tettem:
Lokális modellek – általános:
- a lokális modelleken a tönkremenetelt elsısorban beton tönkremenetel okozta, az acél
tönkremenetele elhanyagolható volt;
- a tönkremeneteli mód kihúzóvizsgálatok eredményei alapján igazolható [14];
- a lokális modellek hálóérzékenyek voltak, a hálóméret befolyásolta a teherbírást;
- sőrőbb háló alkalmazásával általában kisebb teherbírást értem el (a tendencia nem
monoton);
- a geometriai adottságok befolyásolják a repedésterjedés irányát;
- a geometriai és fizikai paraméterek változtatásából adódó tendenciák egyezést mutatnak
kísérleti kihúzóvizsgálat eredményeivel.
terhelés

Koncepció

A numerikus vizsgálat célja a domborítás megmunkálásának és terhelésének modellezése.
Két kísérleti fázis foglaltunk egy modellbe: (i) a domborítás besajtolása és (ii)
kihúzóvizsgálat. A kihúzóvizsgálatban a domborítás gyengébb volt az azt körülvevı
betonhoz képest, és a tönkremenetelt a domborítás képlékeny tönkremenetele okozza. Az
elızı vizsgálat során a modell egy domborításból és az azt körülvevı betonból állt. Ezt a
koncepciót használtam a háromlépéses modell kidolgozásakor az alábbi jellemzıkkel:
- a modell alapja egy acéllemez és a fölötte elhelyezkedı betonhasáb, amelyben benne
volt a domborítás lenyomata,
- a beton lineárisan rugalmas, károsodásmentes,
- a modell tartalmazta a besajtolás vizsgálathoz szükséges modellrészeket, mint:
csapágygolyó, idomlemezek,
- a domborítás besajtolása két lépesben történt: a csapágygolyó besajtolása az elsı
lépésben és a besajtoláshoz szükséges modellrészek eltávolítása a második lépésben,
- a modell tartalmazta a kihúzóvizsgálathoz szükséges modellrészeket, mint a
távtartólemez, mely egyúttal a keresztirányú szimmetria feltételeket is biztosította,
- a harmadik lépésben a kihúzóvizsgálatot hajtottam végre.
A modell kialakítását és a teherlépcsıket szemléltetik a 17. és 18. ábrák. A szimuláció
során bizonyos modellrészek többszörös funkciót is elláttak: a besajtolás vizsgálatot
szimuláló elsı két teherlépcsı során a távtartólemez és az idomlemez darab együtt modellezi
az alsó idomlemezt, a beton modellrész a felsı idomlemezt. A harmadik lépésben a beton
modellrész és a távtartólemez a kihúzóvizsgálatnak megfelelı szerepüket töltik be.
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16. ábra: Lokális modell viselkedése és tönkremenetele

Lokális modellek – lekerekített és éles körvonal hatása:
- az egyszerősített (éles körvonalú) modell ugyanolyan sőrőségő hálóval ugyanazt a
tönkremeneteli módot, teherbírást és repedésképet mutatta, mint a pontosított
(lekerekített körvonalú) modell;
- az egyszerősített modell magasabb merevséget és kisebb duktilitást és az acéllemezre
vonatkozóan alacsonyabb feszültségeket mutat;
- az egyszerősített modell elegendıen pontos, ha a vizsgálat célja a teherbírás
meghatározása, és a tönkremenetel oka betonkárosodás.
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17. ábra: Modell részletei
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15. ábra: Lokális modell

3.2.1

1,2
1

támasz

3.2 Acél típusú viselkedés: háromlépéses modell

e1= 10 mm
e2= -10 mm
e3= 20 mm
e =10 mm

18. ábra: Szimuláció lépései

A hidegalakítás és az ezt követı kihúzóvizsgálat megtámasztási viszonyi alapvetıen
különböznek. A besajtolás vizsgálat közben az acéllemez szabadon elmozdul a két
idomlemez között. A kihúzóvizsgálat során a távtartó és a domborításos lemezek össze
vannak kapcsolva és együtt mozdulnak el. Ezeket a feltételeket egy modellben kellett
biztosítani úgy, hogy egy adott lépés megtámasztási viszonyai nem akadályozzák az azt
követı lépés végrehajtását. A megtámasztások egy részét kontakt felületekkel adtam meg,
így ezek viselkedésének helyes megválasztása (súrlódásos, érintkezı, kötésben levı)
lényeges volt. Mivel az elemtulajdonságokat a modellben nem lehet változtatni a lépések
között, így ezeket oly módon kell a számítás elején definiálni, hogy minden lépésben
megfelelıen viselkedjenek.
Elıször kísérlet alapján a besajtolás vizsgálatot verifikáltam. A besajtolás vizsgálat
modelljének jellemzıit határoztam meg, ezután készítettem el a háromlépéses komplex
modellt. (megtámasztási viszonyok, kontakt beállítások)
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20. ábra: Erı-elmozdulás

Kihúzóvizsgálat modellezése: felnagyított domborítás

A háromlépéses modell mellett referencia modellt készítettem csak a kihúzóvizsgálatról az
eredmények összehasonlítására. A háromlépéses modell kezdeti merevsége (S2)
alacsonyabbnak bizonyult a kihúzóvizsgálati modellhez képest (S1). Teherbírás tekintetében
mindkét modell közel azonos eredményt adott. A kísérlettel meghatározott, elsı folyáshoz
tartozó merevséggel (Sexp) a modellek jó egyezést mutatnak. A kísérleti és modell görbék
közötti eltérést az elsı folyás megjelenése után a kísérleti próbatestben létrejövı lokális
betonmorzsolódás okozza, melyet a modell nem követ (a beton károsodásmentes
modellrész).
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A test és héjmodellek eredményeit két próbatest típus – 10.4 és 10.2s: 1.0 mm
lemezvastagság, 4 és 2 domborítás – alapján értékeltem. A kísérleti eredményekkel a
testmodellek jobb egyezést mutattak (25. ábra), így a továbbiakban ezt alkalmaztam. A
modell kalibrálásához a 2.10.2s próbatestet választottam (1.0 mm lemezvastagság, 2
domborítás). Mivel a modellek nem tartalmazzák a kísérletben végrehajtott ciklikus
terhelést, a modelleket a kísérleti erı-elmozdulás diagram legutolsó visszaterhelési ágához
illesztettem (24. ábra).

15

20

21. ábra: Erı-elmozdulás diagram

A domborítás teherbírási deformációja
a modell alapján

22. ábra: Domborítás deformációja
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19. ábra: A besajtolásvizsgálat modellje
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23. ábra Numerikus test- és héjmodellek (‘2s’ típus)
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24. ábra: Héj- vs. testmodell

25. ábra: Modell vs. kísérlet

A lemezvastagság, a domborításszám és a domborításmintázat hatása a teherbírásra jól
követhetı a modellel (26. ábra). A háromlépéses modellel bizonyítottuk a próbatest
érzékenységét az oldalirányú összeszorító erıre. A modellen ugyanaz a viselkedésváltozás
figyelhetı meg az összeszorító erı hatására, mint a próbatesteken: az összeszorító erı
megnöveli a teherbírást és befolyásolja a viselkedést (27. ábra).
160

30
20
10
0
t=1.2 mm

t=1.0 mm

t=0.7 mm
0

Lemezv astagság [mm]
4* modell 2.s modell 2.k modell

0

26. ábra: Eredmények próbatest típusonként
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Kihúzóvizsgálat modellezése: valós mérető domborítás sorozat

A kis kihúzóvizsgálat numerikus vizsgálata két részre osztható: (i) a probléma követésére
alkalmazható modellek értékelése, és (ii) a kihúzóvizsgálat szimulációja az elızı vizsgálat
alapján kiválasztott modellel. Numerikus modelleket dolgoztam (23. ábra) ki 8 csomópontú
test (háromlépéses modell) és 4 csomópontú héjelemekbıl (csak kihúzóvizsgálat).

növekvı oldalirányú
összeszorító erı

Megmunkálási folyamat modellezése

Numerikus modellt dolgoztam ki a besajtolásvizsgálat alapján, amelyet az erı-elmozdulás
és nyúlásmérés eredményei alapján verifikáltam. A számításhoz az ANSYS végeselemes
program Workbench felhasználói felületét használtam. A modellt 20 csomópontú
testelemekbıl készült kísérlet alapú anyagmodellekkel (19. ábra). A vizsgálat két lépésbıl
állt: elıször a domborítás besajtolását hajtottam végre elmozdulásteher alkalmazásával, 10
mm magasság eléréséig, majd tehermentesítettem a lemezt. Jó egyezést kaptam a modell és a
kísérlet eredményeit összevetve, ahogyan az a 20. ábra erı-elmozdulás diagramjain látható.
A maximális erı és elmozdulás a modellen 31.91 kN és 10.2 mm volt. A modell
alkalmasnak bizonyult 3D hidegalakítás folyamatának követésére. A modell kapcsolati
(kontaktbeállítások) és megtámasztási viszonyait meghatároztam, és a továbbiakban a
háromlépéses modellen alkalmaztam.

Teherbírás [kN]

3.2.2

Elmozdulás

11

27. ábra: Az összeszorító erı hatása
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3.3 Acél típusú viselkedés: paraméteres vizsgálat

4

3.3.1

Jelen kutatás célja a hosszirányú nyírási ellenállás számítása domborítás szinten, azonos
módon, mint ahogy az Eurocode [3] [15] nyírt – csavaros vagy csapos – kapcsolatok esetén
eljár. A domborításokat különálló kapcsolóelemekként kezeljük. A lehetséges lokális
tönkremeneteli módokhoz meghatározzuk az ellenállás értékeket a következık szerint: (i)
palástnyomás, (ii) képlékeny mechanizmus és (iii) határfelület elválás. A palástnyomási
ellenállás a beton morzsolódási tönkremeneteléhez, a képlékeny mechanizmus az acél
képlékeny deformációjához tartozik. A palástnyomási ellenállás (a továbbiakban Pb,e) más
nyírt kapcsolatokkal analóg módon következik be, a beton morzsolódásával a domborítás
terhelt oldalán. A képlékeny mechanizmus (a továbbiakban Py,e) a domborítás lokális
hajlítási tönkremeneteleként jön létre.

A paraméteres vizsgálat célja a domborítás geometriai és fizikai paramétereinek széleskörő
vizsgálata volt. A modell hatékonysága kulcsfontosságú volt a tervezett nagyszámú
szimuláció miatt. A modellt a testmodellhez képest leegyszerősítettem: az acél modellrészt
héjelemekkel modelleztem, a beton modellrészt elhanyagoltam, és egy domborításos merev
héjfelülettel helyettesítettem. A domborítás megmunkálását nem modelleztem.
Jó egyezést találtam a kísérleti és a numerikus erı-elmozdulás görbék között a teherbírási
viselkedésre. Ezen a szakaszon a nemlinearitás oka az acél anyag megfolyása a
domborításon, melyre a modell helyes közelítést ad.

3.3.2

Eredmények

A paraméteres vizsgálat célja a domborítás viselkedésének vizsgálata különbözı
paraméterek hatására, mint: lemezvastagság, súrlódási tényezı, magasság és méret (28.
ábra). A mérethatás vizsgálat különösen fontos, mivel a kísérletet elıször felnagyított
domborításon hajtottam végre; így meg kellet határozni a kísérleti felnagyított domborítás és
az ugyanolyan alakú a valós domborítás közötti összefüggést. Az eredmények alapján az
alábbi megállapítások tehetık:
a teherbírás lineárisan változik, ha a súrlódási tényezıt és a domborítás magasságát
változtatom,
a domborítás magasságának változtatásával a teherbírási viselkedés is megváltozik.
a teherbírás ugyancsak lineárisan függ a domborítás méretétıl, és ugyanolyan jellegő
viselkedésváltozás tapasztalható, mint a magasságvizsgálat esetén.
a lemezvastagság változtatásával négyzetesen arányos a teherbírás növekedése,
A magasság és mérethatás analízis alapján megállapítható, hogy a domborítás
felnagyításával változik a domborítás viselkedése és a tönkremeneteli módja. Minél nagyobb
a domborítás, annál nagyobb az alakváltozási képesség, míg a valós mérető domborításnak
nincs lényeges duktilitása. A valós mérető domborítás teherbírása azonban arányosan
visszaszámítható a felnagyított domborítás teherbírásából (28. ábra), de a viselkedésük közti
különbség okát további vizsgálatokkal tisztázni kell.

4.1 Hosszirányú nyírási ellenállás: beton tönkremenetel
Domborítás palástnyomási ellenállását nyírt csavarok palástnyomási ellenállásával analóg
módon számítottam. A nyomott keresztmetszeti területét a domborítás középsı
keresztmetszetével azonosnak vettem. A számítást a pontosított lokális modell eredményei
alapján verifikáltam, amelyben a tönkremenetelt a betonban megjelenı és terjedı károsodás
okozta. A számítás a biztonság oldalán áll.
A számítást olyan kihúzóvizsgálat eredményeivel vetettem össze, amelyben a
tönkremenetelt betonkárosodás okozta [14]. A kísérlet részleteit és a domborítás
geometriáját szemlélteti a 29. ábra. Feltételezve, hogy minden domborítás ugyanannyira vesz
részt a teherviselésben, a palástnyomási ellenállás az alábbiak szerint számítható:
Pb ,e,sum = n ⋅ Pb ,e
(1)
ahol,
n
a betonba ágyazott domborítások száma,
Pb ,e = A k − k ⋅ f c egy domborítás palástnyomási ellenállása.
k
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28. ábra: Magasság és mérethatás analízis
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29. ábra: Kihúzóvizsgálat és a vizsgált domborítás részletei
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Azt tapasztaltam, hogy egy domborítás ellenállása alapján a kihúzó próbatest ellenállását
nem lehet közvetlenül meghatározni annak ellenére, hogy a tönkremeneteli mód jó egyezést
mutat. Kísérlet alapú csökkentı tényezı alkalmazását javasoltam a figyelembe vehetı
ellenállás hányad meghatározására a következık szerint:
(2)
Pb , e = β ⋅ A k − k ⋅ f c , ahol β < 1.0
Feltételezhetı, hogy β értéke függ a kapcsolati komponensek anyagjellemzıitıl. Az adott
kísérleti eredmények alapján a tényezı várt értéke β ~ 0.40 azonban ennek pontos
meghatározása további vizsgálatot igényel.
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Πe = 2 ⋅ pm ⋅

4.2 Hosszirányú nyírási ellenállás: acél tönkremenetel
A domborítás képlékeny mechanizmusának ellenállását a képlékeny törésvonal elmélet
[16] alkalmazásával számíthatjuk ki a domborítás teherbírási deformációja alapján, amelyet
kísérlettel és numerikus modell alapján is igazoltunk (30. ábra). A képlékeny törésvonal
hálózatot a teherbíráshoz tartozó deformáción definiáltuk.
A törésvonal külsı határát egy körrel határoztuk meg. Az erıátadás a beton és az acél
kapcsolati komponensek között a domborítás lenyomatának (beton) élén keresztül valósul
meg. Ez az él felismerhetı a belsı törésvonalakban; szaggatott vonallal jelöltük a 30. ábra
kísérletre vonatkozó részén. A számítás során alkalmazott törésvonalakat egy helyettesítı
körlemezen értelmeztük és a következık szerint határoztuk meg: (i) a domborítás alapkörét
elmásoltuk helyettesítı lemez középpontjába, (ii) a kísérleti törésvonalak felmérése alapján a
körlemezen belülre esı ívszakaszt három egyenessel közelítettük, és (iii) a ferde törésvonalat
90°-al elforgatva megkaptuk a hiányzó törésvonal részeket (30. ábra).
A számításhoz a gömbsüveg alakú tönkremeneteli felületet egy körlemezzel
helyettesítettem. A helyettesítı lemez összeköti a domborítás terhelt oldalának talp és
tetıpontját, a területe pedig megegyezik a tönkrement gömbsüveg felülettel (31. ábra).
Kísérlet

Modell

Képlékeny törésvonalak

l α ⋅ 1 [m]
+ p m ⋅ l m ⋅ 1 [m]
2

(4)

ahol,
pm
a helyettesítı lemezre merıleges él mentén megoszló teher,
lα
a teherátadás vonalának ferde része,
lm
a teherátadás vonalának középsı vízszintes része.
A terhelés irányában ható reakcióerıt az 5. egyenlet alapán határozzuk meg:
pm
µ ⋅ pm
Py =
⋅ (2 ⋅ l α + l m ) +
sin(α)
cos(α)

(5)
ahol,
α
a helyettesítı lemez és a reakcióerı által bezárt szög (31. ábra),
µ
a súrlódási tényezı értéke (a számítás során µ = 0.2 értéket vettem figyelembe).
A számítás jó egyezést mutat a különálló felnagyított domborítás kísérleti és numerikus
eredményeivel, és alkalmazható a valós mérető domborítások számítására is.
Csoportban a domborítások mutathatnak egyéni és csoportos tönkremenetelt attól függıen,
hogy milyen távol vannak egymástól. Csoportos deformáció esetén delamináció jelenik meg
a beton és acél határfelületen a domborítások között (32. ábra).
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30. ábra: A törésvonal hálózat meghatározása
Csoportos deformáció
1.0 m

Py
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0.5 m

m
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Az elválás következtében az erıátadás felülete a domborításokon annak tetıpontja felé
tolódik, és a nagysága lecsökken, ahogyan az a 33. ábrán látható. Ebbıl következik, hogy
egyéni deformációt mutató domborításcsoport ellenállását az ellenállások összegeként lehet
számolni a 6. egyenlet szerint. Csoportos deformáció esetén csökkentı tényezı bevezetését
javasolom a 7. egyenletben látható módon a domborítás ellenállásának számításához az
egyéni deformációt mutató domborítás ellenállása alapján. A csökkentı tényezı a lemez
merevségétıl függ, meghatározását a 34. ábra mutatja.
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32. ábra: Egyéni és csoportos deformáció
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31. ábra: A helyettesítı körlemez és a törésvonalak értelmezése
A törésvonalak virtuális belsı munkáját a 31. ábra alapján a 3. egyenlettel írhatjuk le:
Π i = M pl ∑ l i ⋅ Θi

(3)

i

ahol,
a képlékeny csukló nyomatéka,
Mpl
l
a képlékeny törésvonal hossza, és
θ
a törésvonal alatti elfordulás.
A külsı erık virtuális munkáját az elmozdulásokon a 4. egyenlettel írható fel; feltételezve,
hogy az erı a domborítás lenyomatának élén keresztül adódik át, és amelyet a számítás során
három egyenes vonallal helyettesítettünk.
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Py. mod, i = n ⋅ Py,g

(6)


t3 
= n ⋅ 1 − Py,i
 12 

(7)

ahol,
t
lemezvastagság [mm],
egy domborítás ellenállása a csoportos tönkremenetel esetén, és
Py,g
Py,i=P y egy domborítás ellenállása a egyéni tönkremenetel esetén.
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33. ábra: Képlékeny zónák kiterjedése
(a) egyéni és (b) csoportos tönkremenetelnél
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34. ábra: Csoportos és egyéni tönkremenetel
közötti összefüggés

Az összefüggés korlátot ad az alkalmazható lemezvastagságra. Ha a határvastagságnál
vastagabb acéllemezt alkalmazunk, a képlékeny mechanizmustól eltérı tönkremeneteli
módra számíthatunk, mint (i) betonmorzsolódás, vagy (ii) határfelület elválás.
A lokális tönkremenetel alapján számolt hosszirányú nyírási ellenállás nem alkalmazható
közvetlenül kiselemes kihúzó próbatest ellenállásának meghatározására. Az összefüggés
megállapítására további kísérleti kutatás szükséges.

4.3
4.3.1

Továbblépési javaslatok
Kísérleti és numerikus vizsgálatok

Jelen kutatás eredményei korlátozott érvényességőek a domborítás alakjának és
kiosztásának tekintetében. A kísérleti vizsgálat bizonyítottan alkalmas egy meghatározott
domborítás alakra. Továbbá a számítást gömbsüveg alakú domborításra dolgoztam ki két
adott domborítás kiosztásra, amelyek mellett egyéni és csoportos tönkremenetelt kaptam.
Köztudottan a domborítások igen változatos alakkal és kiosztással készülnek. A kísérletet a
továbbiakban verifikálni kell más domborítás geometriákra. A domborítások kiosztásának
teherbírásra gyakorolt hatásának meghatározására további paraméteres vizsgálat szükséges, a
kutatás során vizsgált esetektıl eltérı (közelebbi/távolabbi) domborítás távolságokra.
A jelen kutatásban alkalmazott kísérleti vizsgálat és annak modellezése egy új típusú
öszvér próbatest eredményein alapul. Nehézségek adódtak a próbatestek gyártása során
többek között a betonozással, a lemezköteg pozicionálásával, a beton globális
tönkremenetelének megakadályozásával, az összeszorító erı kontrollálásával stb.
Specifikáció szükséges a próbatestek készítésérıl, illetve további lehetıségeket kell keresni a
próbatest mőködésének javítására. További specifikáció szükséges a numerikus modellekrıl
is. A modell jelen állapotában az adott kísérlet követésére alkalmas, a cél azonban általános
érvényő elvek megfogalmazása, hogy a modell általánosan alkalmazható legyen.

4.3.2

Szemi-empirikus részlegesen nyírt kapcsolat módszere

Számítási javaslat készült két lokális tönkremeneteli mód (beton és acél oldali - Pb,e, Py,e)
meghatározására. A kutatás következı lépése a lokális tönkremenetel és kihúzóvizsgálat
eredményei közötti összefüggés leírása, amellyel a számítás alkalmazható lesz a részlegesen
nyírt kapcsolat módszerébe. A disszertációban javaslatot tettem a globális viselkedés
meghatározására (τu) a lokális tönkremenetel alapján egy β csökkentı tényezı
alkalmazásával. Egyidejő kísérleti és numerikus vizsgálat szükséges azon paraméterek
(fizikai, geometriai) meghatározására, amelyek befolyásolják az összefüggést, illetve meg
kell határozni a paraméterek hatásának tulajdonságait.
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Új tudományos eredmények

Kísérleti eljárást dolgoztam ki, valamint újszerő öszvér kísérleti próbatestet terveztem
profillemezes öszvérfödémek betonba ágyazott, az acéllemez felületén domborítással
létrehozott mechanikus nyírt kapcsolatának (a továbbiakban domborítás) acélszalagon
történı vizsgálatára.
1(a) A eljárás felhasználásával kísérletei programot hajtottam végre különálló, felnagyított,
gömbsüveg alakú domborításon, amelyek eredményei alapján a következıket állapítottam
meg:
A kísérleti eljárás és a próbatest alkalmas a domborítás lokális vizsgálatára.
Az alkalmazott paraméterek mellett acél tönkremenetelt tapasztaltam, a beton
tönkremenetel elhanyagolható volt.
Az acél tönkremenetel a domborítás lokális hajlításaként jött létre képlékeny zónák
terjedése és összekapcsolódása után, nagy alakváltozások mellett (a viselkedés
duktilis).
1(b) A kidolgozott kísérleti eljárással kísérleti programot hajtottam végre valós mérető,
gömbsüveg alakú domborításokon. A kísérlet eredményei alapján a következıket
állapítottam meg:
Az oldalirányú összeszorító erınek jelentıs hatása van a próbatest viselkedésére.
A valós mérető domborítások mindegyike ugyanazt az acél tönkremeneteli módot
mutatta, mint a különálló felnagyított domborítás.
A domborítások számának és kiosztásának teherbírásra gyakorolt hatását bemutattam
és megmagyaráztam.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 1, 2, 4, 9, 10.
2. Tézis
Numerikus modellt dolgoztam ki a domborítás beton oldali viselkedésének modellezésére és
vizsgálatára. A tönkremenetelt a betonkárosodás okozta, az acél tönkremenetel hatását
elhanyagoltam.
Szimulációt hajtottam végre különbözı alakú domborítások kinyomó vizsgálatára. Az
eredmények alapján a következıket állapítottam meg:
Az alkalmazott beton anyagmodellt két kísérlet segítségével kalibráltam, melyeken a
végeselemes háló, illetve a teherlépcsı hatását az eredményekre meghatároztam.
A tönkremenetel rideg, a domborítás terhelt felületén a betonban megjelenı repedés
terjedése okozza.
Bebizonyítottam, hogy a domborítás élein a lekerekítés elhanyagolása nem
befolyásolja a kapcsolat teherbírását, azonban megnöveli annak merevségét.
A geometriai és fizikai paraméterek változtatásából adódó tendenciák jó egyezést
mutatnak a szakirodalomban publikált kísérleti eredményekkel.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 3, 6, 7, 8.
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3. Tézis

6

Háromlépéses numerikus modellt dolgoztam ki gömbsüveg alakú acél domborítás
megmunkálásának és terhelésének leírására a következık szerint: (1) domborítás besajtolása
az acélszalagba, (2) a megmunkáláshoz kapcsolódó modellrészek eltávolítása és (3)
kihúzóvizsgálat végrehajtása. A harmadik lépésben csak acél tönkremenetelt vettem
figyelembe, a beton tönkremenetelt elhanyagoltam.
A kidolgozott modellrıl bebizonyítottam, hogy kellı pontossággal és hatékonysággal követi
a különálló felnagyított és a valós mérető domborítás sorozat viselkedését.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 11, 12.

Nemzetközi folyóiratcikk

4. Tézis
A kidolgozott modellek segítségével paraméteres vizsgálatot hajtottam végre a domborítás
megmunkálásával, a kísérleti eljárással és a kapcsolat viselkedésével kapcsolatosan.
Bebizonyítottam, hogy a domborítás megmunkálása jelentıs hatással van a kezdeti
merevségre, de nem befolyásolja a kapcsolat teherbírását.
Bebizonyítottam, hogy a kihúzóvizsgálat érzékeny az oldalirányú összeszorító erı
hatására, amely a viselkedésben és a teherbírásban is megnyilvánul. Ez a hatás
kiküszöbölendı kiselemes kihúzóvizsgálat eljárásának tervezésekor.
Tendenciákat határoztam meg a kapcsolat viselkedése és a (i) domborítás geometriája
(magasság, lemezvastagság, domborítások száma elrendezése és száma), (ii) a
súrlódási tényezı, és a (iii) mérethatás között.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 1, 12.
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5. Tézis
Javaslatot tettem az acéllemez felületén domborítással létrehozott mechanikus nyírt
kapcsolat ellenállásának meghatározására annak lokális tönkremeneteli módjai alapján, mint:
(i) a domborítás terhelt oldalán létrejövı lokális beton tönkremenetel, (ii) a domborítás
tönkremenetele megfolyás és deformáció következtében, és (iii) súrlódásos erıátadás az
érintkezı felületek elválása (delamináció) után. A tönkremeneteli módokat egymástól
függetlennek tekintettem.
Meghatároztam az acél oldali tönkremenetel jellemzıit kísérleti és numerikus vizsgálatok
alapján. Számítási módszert dolgoztam ki a képlékeny törésvonal elmélet alkalmazásával a
domborítás ellenállásának számítására, a domborítás teherbírásához tartozó deformációja
alapján (képlékeny mechanizmus). A számítást kiterjesztettem domborítás csoportok
számítására, figyelembe véve a domborítások kiosztását.
Meghatároztam a beton oldali domborítás tönkremenetel jellemzıit numerikus vizsgálatok
segítségével. Számítási módszert javasoltam különálló domborítás palástnyomási
ellenállásának meghatározására. Kísérlet alapú csökkentı tényezıt javasoltam a domborítás
lokális tönkremenetele és kiselemes kihúzóvizsgálatokban létrejövı domborítás sorozat
globális tönkremenetele közötti kapcsolat leírására.
A tézishez kapcsolódó publikációk: 5
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