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KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

Meglevő szerkezeteink utólagos megerősítésére kiválóan alkalmazhatóak a szénszál
erősítésű polimerek. A vasbeton szerkezetek leromlását többek között a szerkezeti anyagok
károsodása, építéskori hiányosságok, véletlenszerű túlterhelések (pl. földrengés vagy
robbanás) okozhatják. A használat során felmerülő növekvő igénybevételek, illetve a statikai
váz esetleges megváltoztatása további indokai lehetnek a megerősítések alkalmazásának.
A szálerősítésű polimerek nagy húzószilárdságát használjuk ki elsősorban a hajlított elemek
teherbírásának fokozására a húzott övben végzett megerősítéssel, valamint nyomott
oszlopok keresztirányú alakváltozásainak korlátozására. A szálerősítésű polimerek
használatának fő előnyei az acélhoz képest: az önsúlyukhoz viszonyított nagy
húzószilárdságuk és egyidejű korrózióállóságuk. Szálerősítésű polimereket alkalmazva a
megerősítési feladat általában gyorsan és hatékonyan elvégezhető. A jelenleginél is
szélesebb körű alkalmazásukat korlátozza a szálerősítésű polimerek magas hőmérsékletre
való érzékenysége és relatíve magas áruk.
A gyakorlatban használt szálerősítésű polimerek nagy választékban állnak rendelkezésünkre
szövet, illetve kikeményített (pultruded) betétek formájában. A kikeményített szálerősítésű
polimerek esetében alapvetően két alkalmazási módot különböztetünk meg. Az egyik a
felületre felragasztott megerősítés (Externally Bonded Reinforcement, EBR), mely esetében
a polimereket a megerősíteni kívánt elem külső felületére ragasztjuk [1]. A másik módszer a
felületközeli megerősítés (Near Surface Mounting, NSM). Felületközeli megerősítés során a
betéteket a betontakarásba metszett hornyokba ragasztják. A ragasztáshoz általában nagy
szilárdságú ragasztókat használunk. Felületközeli megerősítéseknek számos előnye van a
felületre ragasztott megerősítéshez képest: rövid kivitelezési időtartam (a felületi
egyenetlenségek kitöltése valamint a felület érdesítése nem szükséges), a rendelkezésre álló
tapadási felület nagyobb (szalagok esetében több, mint kétszerese a felületre ragasztotthoz
képest), az alkalmazható betétek és keresztmetszetek spektruma szélesebb.
Felületközeli megerősítést (NSM) először 1949‐ben alkalmaztak Svédországban, ahol egy
alulvasalt hídpályalemezt a húzott zónában kellett megerősíteni a felületbe mart
hornyokban elhelyezett acélbetétek segítségével. A felületközeli megerősítési mód
reneszánszát éli a 90‐es évek vége óta, amikor Blaschko (Blaschko, 2001) megvédte doktori
értekezését ebben a témában.
Szálerősítésű polimereknek számos előnye van az acéllal szemben. Elsőként említem az
önsúlyhoz viszonyított nagy húzószilárdságot, amely lehetővé teszi alkalmazásukat anélkül,
hogy a szerkezetek önsúlya jelentősen megnövekedne. Továbbá kiemelkedően fontos a
szálerősítésű polimerek korrózióállósága. Ezáltal a betonfedés mértéke nem okoz
nehézséget korróziós szempontból.
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A KUTATÁS JELENTŐSÉGE

A hagyományos megerősítési módokhoz képest a felületközeli megerősítések alkalmazása
néhány további szempont gondos figyelembe vételét igényli. A tapadást befolyásoló
paraméterek vizsgálatához széleskörű kísérleti program végrehajtása szükséges. A
szakirodalomban fellelhető adatok áttekintése, és feldolgozása is értelemszerűen szükséges.
Szükséges továbbá a rendelkezésre álló adatok ellenőrzése, egységesítése, és átfogó
rendszerbe foglalása. Esetenként előfordulnak egymásnak ellentmondó eredmények is. A
kísérleti elrendezés hatása például nem volt kellő részletességgel vizsgálva a felületközeli
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megerősítések esetében, annak ellenére, hogy hatása jelentős lehet a vizsgálati
eredményekre.
Jelen kutatásom egyik célja volt, hogy kifejlesszek egy új próbatestet a felületközeli
megerősítések tapadásának kísérleti vizsgálatára.
A tapadást befolyásoló alapvető tényezők a következők: az alapréteg és a ragasztó
szilárdsága, a megerősítő anyag alakváltozó képessége, a ragasztó réteg vastagsága, elem
szélétől mért távolság, a megerősítés keresztmetszete és felületi megmunkálása. A
befolyásoló tényezőket anyagi és geometriai tényezők csoportjába soroltuk.
A kutatás célja volt továbbá, hogy a lehető legtöbb befolyásoló tényező hatását
megismerjem a felületközeli megerősítések tapadási mechanizmusának a megértéséhez és
jellemezéséhez. A tönkremeneteli módok ismeretét és csoportosítását is fontosnak
tartottam.
Doktori kutatásom célkitűzései voltak így:
1. A felületközeli megerősítések tapadásának vizsgálatára alkalmazható kísérleti
módszerek továbbfejlesztése;
2. A felületközeli megerősítések jellemző tönkremeneteli módjainak részletes
bemutatása és újszerű csoportosítása;
3. A felületközeli megerősítések tapadását befolyásoló geometriai tényezők
vizsgálata;
4. A felületközeli megerősítések tapadását befolyásoló anyagi tényezők vizsgálata.
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A KUTATÁSI MÓDSZER

Széleskörű irodalomkutatásaimban kiemelten foglalkoztam a tapadás vizsgálatára
alkalmazott kísérleti berendezésekkel és a tapadást befolyásoló tényezőkkel. Ezt követően
egy újszerű kihúzó vizsgálati módszert dolgoztam ki. A kísérleti körülmények hatását a
vizsgálati eredményekre nagyon fontosnak tartottam, ezért a vizsgálati módszert lépésről
lépésre alakítottam ki. Az újonnan kifejlesztett vizsgálati módszer alkalmazhatóságát egy
nemzetközileg elfogadott kísérleti elrendezés (dupla húzó‐húzó) alkalmazásával
ellenőriztem. A dupla húzó‐húzó kísérleti elrendezést egy nemzetközi körvizsgálat (Round
Robin Testing) keretein beül használtam. Kutatásaim jelentős részét egy európai 6.
Keretprogramhoz kötődően végeztem (EN‐CORE: European Network for Composite
Reinforcement) (Contract No. MRTN–CT–2004–512397). Az általam kifejlesztett kihúzó
kísérlet széleskörű alkalmazhatóságát paraméterek vizsgálatával ellenőriztem. A tapadást
befolyásoló tényezőket két nagy csoportba soroltam.
Anyagi paraméterek: az alapréteg (megerősítendő anyag) tulajdonságai, a kötőanyagok
tulajdonságai valamint a megerősítő anyag rugalmassági modulusa (alakváltozó képesség) és
szilárdsága;
Geometriai paraméterek: a megerősítő agyag mérete, alakja és felületi kialakítása, illetve a
megerősítő anyag távolsága a horony és az elem szélétől (perem távolság).
A fentemlített paraméterek jelentősen befolyásolják a feszültségek alakulását, az
alakváltozásokat, a tönkremeneteli módot és a megerősítő rendszer teljes teherbíró
képességét. Mindezek vizsgálatuk szükséges ahhoz, hogy a különféle megerősítési módok
viselkedését megérthessük.
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Kutatásaim során kíísérletileg iggazoltam, hogy a felüleetközeli meegerősítések lehorgonyzzó
mazott anyaag jellemzőivel van össszefüggésbe
en, hanem a
képességge nem csaak az alkalm
megerősítő anyag alaakjával, felületi kialakítáásával, az alkkalmazott ragasztóanyagg típusával, éés
a vizsgálaati módszerrrel is.
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1. ábra: Felülettközeli megerősítésekre jellemző tapadási feszültséggek és lehorgo
onyzási hosszz
diagram
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2. áb
bra: Kihúzó errő lehorgonyzzási hossz diagram felületkközeli szénszáál erősítésű szzalagszerű
(hf=20 mm, tf=1,4 mm) betétekk esetében

A hatéko
ony lehorgo
onyzási hosssz (effectivee bond leng
gth) általáno
os meghatárrozás alapjáán
olyan minimális leho
orgonyzási hossz,
h
amelyy maximális kapcsolati sszilárdságot eredményeez.
Hatékonyy lehorgonyyzási hossz létezését szénszálas megerősítés
esetén igazzolja, hogy a
m
kihúzó erő
e lehorgonyzási hossz diagram első szakasza egy közel lineáris szakasz, ahol
lehorgon
nyzási hosszz növekményhez arán
nyos kihúzó
óerő növekmény tarto
ozik, majd a
következző szakaszbaan a lehorggonyzási hosssz növeked
dése nem eredményezi a kihúzóerrő
jelentős növekedését (2. ábra).
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A megerősítő rendszer alkotóelemeinek egyenkénti vizsgálata fontos. Felületközeli
megerősítések elemei a következők: alapréteg (a mi esetünkben beton), ragasztó
(kétkomponensű műgyanta vagy cement alapú ragasztók) és végül a megerősítő anyag
(nagyrészt szénszál erősítésű polimer). Szénszál erősítésű szalagok húzószilárdságának
vizsgálata elengedhetetlen a vizsgálati eredmények pontos kiértékelhetősége érdekében. A
termékek jellemzőit a gyártók minden esetben megadják, de ezek az adatok pontossága
nem megbízható. Az jelenleg érvényes szabványok (ASTM, 2000; CNR, 2006) tartalmaznak
ajánlásokat, de nem adnak meg pontosan követhető eljárásokat, ezen anyagok vizsgálatára
és jellemzésére. Ezek hiányában egy megbízható kísérleti eljárást dolgoztam ki szalagszerű
szálerősítésű polimerek húzószilárdságának vizsgálatára [2]. A dolgozatban részletesen
bemutatott kísérleti berendezések, illetve az elsajátított laboratóriumi tapasztalatok
alkalmazhatóak a további kutatásokban.
A 4. fejezetben a kövér betűtípussal szedett részek az új tudományos eredményeket mutatja
mutatják. A nem kövér betűtípussal szedett szövegrész magyarázatként szolgál az itt
bemutatott új tudományos eredményekhez.
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. TÉZIS : ÚJ PRÓBATEST KIFEJLESZTÉSE FELÜLETKÖZELI MEGERŐSÍTÉS TAPADÁSÁNAK
VIZSGÁLATÁRA [2][7][8][9][10][11][15][16]

Egy új próbatestet fejlesztettem ki a felületközeli megerősítések erőátadódásának kísérleti
vizsgálatára (3. ábra). A kifejlesztett próbatest előnye, hogy a vizsgált síkra merőlegesen
nagy a próbatest merevsége, jól hozzáférhető a vizsgálati sík a kísérlet során, központos
terhelés adódik a vizsgált betétre. A próbatest egyszerűsége lehetővé teszi széleskörű
alkalmazhatóságát, és számos befolyásoló tényező vizsgálatát.
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3. ábra: Felületközeli megerősítések erőátadódásának vizsgálatára kifejlesztett új (L‐alakú) próbatest
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A vizsgálatban alkalmazott próbatestet egy 250 mm élhosszúságú kocka felhasználásával
készítettük speciális kiszorító elem alkalmazásával, amit a kocka átlójával párhuzamosan
helyeztünk el (lásd 3. ábra). Az így kialakított vizsgálati sík helyzetét annak megfelelően
választottuk ki, hogy a különböző keresztmetszetű megerősítéseket központosan lehessen
terhelni. A próbatest vastagsága a vizsgálati síkra merőlegesen maximális. Az ennek
köszönhetően kialakuló merevség lehetővé teszi a megerősítés felületére merőleges
kapcsolati feszültség komponens tovaterjedését a horonymetszés által gyengített síkban. A
próbatest kilógó részei növelik a próbatest stabilitását, és elősegítik kezelhetőségét. A
próbatest L‐alakja láthatóvá és könnyen elérhetővé teszi a vizsgálati síkot, továbbá lehetővé
teszi a keresztirányú alakváltozás mérését is.
A tézisben bemutatott próbatest előnyeit alátámasztják a szakirodalomi adatokkal végzett
összehasonlítások eredményei (de Lorenzis 2002, Novidis 2007, Seracino 2007). Igazolódott,
hogy a próbatestünk alkalmas volt nagyobb tapadási szilárdsági értékek mérésére,
következésképpen a kapcsolatok korai tönkremenetele elkerülhető volt.

2. TÉZIS: FELÜLETKÖZELI MEGERŐSÍTÉSEK TÖNKREMENETELI MÓDJAI
[1][15][16][17]
Széleskörű kísérleti eredményeim és a szakirodalomban található adatok feldolgozása
alapján a felületközeli megerősítések tönkremeneteli módjainak a következő
csoportosítását dolgoztam ki.
A. ELSŐDLEGES TÖNKREMENETELI MÓDOK. A kapcsolat tönkremenetelét elsődleges
tönkremeneteli módnak tekintem, ha a tönkremenetel a kihúzódásos tönkremenetel
formájában valósul meg a betonfedés felhasadása nélkül. Elsődleges tönkremeneteli
módok közvetlenül vezetnek a globális tönkremenetelhez vagy hozzájárulnak egy
másodlagos tönkremeneteli forma kialakulásához. A különböző tönkremeneteli felületek
alapján három féle elsődleges tönkremeneteli módot határoztam meg (4. ábra):
A.1 A szálerősítésű polimer tönkremenetele
A.2 A szálerősítésű polimer és a ragasztó közötti felületi tönkremenetel
A.3 A ragasztó réteg és az alapszerkezet közötti felületi tönkremenetel.
B. MÁSODLAGOS TÖNKREMENETELI MÓDOK. A beton berepedésével járó
tönkremeneteleket másodlagos tönkremeneteli módoknak nevezem. A tönkremeneteli
folyamat során kialakuló keresztirányú feszültségek végezetül a beton felhasadásához
vezethetnek a betéttel párhuzamos, ferde síkok mentén. A következő másodlagos
tönkremeneteli módokat különböztetem meg a repedés kiindulási pontjának
függvényében (5. ábra):
B.1 Felületi felhasadás (ragasztó berepedése)
B.2 Központi felhasadás (vegyes ragasztó és beton berepedése)
B.3 Mély felhasadás (beton berepedése).
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ELSŐDLEGES TÖNKREMENETLI MÓDOK
A1. Szálerősítésű polimer tönkremenetele
A1a) Interlamináris tönkremenetel

Interlamináris és a ragasztó elnyíródási tönkremenetele sima
felületű, szénszál erősítésű polimer szalag esetében
A1b) A betétek felületi mintázatának a tönkremenetele

A homokszórás elnyíródása
A2. Szálerősítésű polimer és a ragasztó közti felület tönkremenetele
A2a) Adhéziós tönkremenetel szálerősítésű polimer és a ragasztó
közti felületen
Nem megfelelő ragasztóanyag választás vagy a szálerősítésű polimer
tapadási felületének nem megfelelő előkészítése eredményezheti
A2b) A ragasztó elnyíródási tönkremenetele

A ragasztó elnyíródása a ragasztandó felület közvetlen közelében

A ragasztóréteg halszálka szerű berepedése
A3. Ragasztó és a beton közti felület tönkremenetele
A3a) Adhéziós tönkremenetel a ragasztó és beton közötti felületen
Nem megfelelő ragasztóanyag választás vagy a beton tapadási
felületének nem megfelelő előkészítése eredményezheti
A3b) Beton elnyíródása
A leválásos tönkremenetel a ragasztó és az alapszerkezet határfelületén.
Erre a tönkremeneteli felületre jellemző hogy egy vékony betonréteg
marad a szálerősítésű polimer felületén
4. ábra: Elsődleges tönkremeneteli módok
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MÁSODLAGOS TÖNKREMENTELI MÓDOK
B1. Felületi felhasadás (ragasztó berepedése)

B1

B2. Központi felhasadás (vegyes ragasztó és beton berepedése)

B2

B3. Mély felhasadás (beton berepedése).

B3

5. ábra: Másodlagos tönkremeneteli módok

3 TÉZIS: TAPADÁST BEFOLYÁSOLÓ GEOMETRIAI TÉNYEZŐK FELÜLETKÖZELI MEGERŐSÍTÉSEK
ESETÉN

3.1 HORONY SZÉLESSÉG – RAGASZTÓRÉTEG VASTAGSÁG ARÁNY HATÁSA [12]
Kísérletileg igazoltam, hogy a horonyszélesség túlzott mértéke hátrányosan
befolyásolhatja a felületközeli megerősítések tapadószilárdságát (6. ábra). Kísérleti
eredményeim alapján, szalagszerű megerősítések horony szélességének meghatározására
a következő korlátok betartását javasolom:

Tapadószilárdság [N/mm2]

2∙tf≤tg≤4∙tf.

t g = tf + 2·ta

30
25
20

18,88
18,07

15

h f hg

18,5
18,1
17,5
16,8
16,4

15,78
14,36
12,93

ta t f ta

10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horonyszélesség[mm]

Jelölések:
ta – a ragasztóréteg vastagsága
tf – a szálerősítésű polimer
vastagsága
tg – a horony szélessége
hg – a horony mélysége
hf – a szalag magassága

6. ábra: Felületközeli megerősítések tapadó szilárdsága horony szélesség függvényében (lb=70 mm)
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A minimáális horonyszélességet gyakorlati
g
okkokból javasolom, hogy legyen 2tf vaagy minimum
3 mm.

3.2
2 A PEREMTÁVOLSÁG HAATÁSA

Felületközeli
F lül tkö li megerősítés
ő íté

A perem
m közelségén
nek hatása jól modellezzhető az újo
onnan kifejle
esztett L‐alaakú próbatest
segítségé
ével. Egy utó
ólagos beme
etszés készít
íthető a meggerősítés ten
ngelyével páárhuzamosaan
(7. ábra
a). A perem
m minimális távolságaa meghatárrozható a bemetszés záródásánaak
mérésévvel a terheléss hatására.

ae
a

Cssökkentett
pe
eremtávolság
m
modellezése,
uttólagos
be
emetszés
se
egítségével

50 mm

a) Referen
ncia mérés

b)) Közeli perem
m modellezésse

7. ábrra: NSM betééthez közeli peerem hatásán
nak kísérleti m
modellezése

Számos esetben szükséges leh
het a megeerősítő elem
mek elhelyeezése az ellem széléneek
en. A perem
m közelsége
e hátrányossan befolyáásolhatja azz erőátadód
dást, mivel a
közelébe
betonfed
dés lerepedé
ése következzhet be.

Kihúzó
Kihú ó erő
ő [kN]

Kísérleteim során az
a első lépéésben a refferencia mééréseket véggeztem el. A következző
n egy utólaagos bemetszés segítséégével mod
delleztem ae = 30 mm közeli
k
perem
lépésben
esetét.
1. bemetszés záródás
C3_3
G‐8‐RB
B‐8‐SC

C
C‐6‐SCW

90
0 mm

Bemetszéss záródása [m
mm]
8. ábra: Kihúzó erő
e és az utólaagos bemetszzés záródása ae = 30 mm perem
p
távolsáág esetén
(lb = 175 mm)
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Az utólagos bemetszés záródásának mutatja a keresztirányú feszültségek terjedését,
amelyek végezetül a betonfedés leválását eredményezhetik. A betétek alakjának és felületi
kialakításának függvényében jelentős különbségek lehetnek a keresztirányú
alakváltozásokban. Az utólagosan kialakított bemetszés záródását (a perem alakváltozásait)
három különböző pontban mértem a tapadási hossz mentén. A 8. ábra a három mérési pont
közül az egyik mérési pont eredményeit ábrázolja négy különböző típusú megerősítő
anyagra. Viszonylag nagy keresztirányú alakváltozási értékeket mértünk a homokszórt, kör
keresztmetszetű (B‐8‐SC) betét és a sima felületű szalag (C3_3) esetén. Ezzel szemben a
másik két kör keresztmetszetű betétre vonatkozó alakváltozási értékek jóval kisebbek
voltak. Utóbbi betétek felületi megmunkálásukban különböztek az előbbiektől, az egyik
bordázott (G‐8‐RB), a másik homokszórt és spirálisan körbevont volt (C‐8‐SCW).

3.3 A MEGERŐSÍTŐ BETÉT ALAKJÁNAK HATÁSA

1,0

Kihasználtság Ffu/(ff·Af)

Kihasználtság Ffu/(ff∙Af)

Kísérleti eredményeim felhasználásával igazoltam, hogy a sima felületű szálerősítésű
polimer megerősítések kihasználtsága [Ffu/(ff∙Af)] jobban jellemezhető a tapadási kerület
és a betét keresztmetszetének a hányadosával, mint a magasság‐szélesség hányadossal (9.
ábra). Az utóbbi tényező négyszög keresztmetszetű szalagok esetén volt jól alkalmazható,
az előbbi tényező jól alkalmazható kör keresztmetszetű betétek estében is (9 és 10. ábra).

0,8

C3_1

0,6
0,4

C4

C2_4

C‐8‐S

0,2
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

1,0
0,8

C3_1
10/1,4

0,6
0,4

C2_4
2,5/15

C4 10/10
0,2
0,0

2,0

0

Tapadási kerület keresztmetszet arány
uf/Af

2

4

6

8

10

Magasság szélesség arány hf/tf

9. ábra: A betét kihasználtsága és tapadási
kerület és keresztmetszet arány függvényében
felületközeli megerősítések esetében
(lb = 300 mm)

10. ábra: A betét kihasználtsága a
keresztmetszet magasság és szélesség arány
függvényében felületközeli megerősítések
esetében (lb = 300 mm)

Jelölések. C4: szénszál‐erősítésű polimer hf /tf=10/10; C2_4: szalagszerű szénszál erősítésű polimer hf /tf=2,5/15 ; C3_1:
szalagszerű szénszál erősítésű polimer hf /tf=10/1,4, C‐8‐S: kör keresztmetszetű (átmérő 8 mm) szénszál‐erősítésű
(minden pont három mérés átlagát jelöli)

4 TÉZIS: TAPADÁST BEFOLYÁSOLÓ ANYAGI TÉNYEZŐK FELÜLETKÖZELI MEGERŐSÍTÉSEK
ESETÉBEN

4.1 A MEGERŐSÍTENDŐ ELEM ANYAGÁNAK SZILÁRDSÁGA
Különböző szilárdságú betonokkal végzett kísérleteim igazolták, hogy a felületközeli
megerősítések tapadási szilárdságát a megerősítendő alapszerkezet anyagának szilárdsága
csak kismértékben befolyásolja (11. ábra) szalagszerű megerősítések esetében. Külső
10

Tapadószilárdság [N/mm2]

felületi megerősítés
m
sekhez képe
est relative nagy tapadó feszültséégi értékek fejthetők ki
viszonylaag kis betonszilárdság esetén is.
30
25
14,67
14,93
3 14,37
13,84
4 14,15
13,33
3 13.28

20
15

16,4

188,5
188,1
177,5
166,8

18,1
16,1

10
5
0
0

10

20

30

40

50

60

700

80

90

Átlag beton nyomóaszilárd
n
dság [N/mm2]

11. ábraa: A beton nyyomószilárdsáág hatása a feelületközeli
szalagok tapaadó szilárdsággára (lb = 70 m
mm)

12. ábra: A legalacsonyabb szilárdságú
beton (fcm = 2
23 N/mm2) tö
önkremeneteele

2
Különbözző (23 ‐ 84 N/mm
N
) betonszilárdsággok esetében vizsgáltam
m a tapadószzilárdságot. A
vizsgált tartományb
ban a bettonszilárdságg növekedésével a tapadószilárrdság enyh
he
növekedé
ését figyelte
em meg. Kísérleteink iggazolták, ho
ogy a horon
ny alakváltozzó képességge
fontos, hiszen a horony alávááltozásgátló
ó hatásánakk fontos szerepe van a megfelelő
ódásban. A terhelt
t
és teerheletlen o
oldali kihúzódások csökkkennek a beetonszilárdsáág
erőátadó
növekedé
ésével mutatva a kapcsolat mereevségének és az alakvváltozást gáátló hatásnaak
növekedé
ését.

Korábbi kutatásokbaan Cruz és Barros (200
02) gerendaa kísérletekeet végeztek szálerősítéssű
n. Ők azt a következteté
k
ést vonták lee, hogy a beeton szilárdsságának ninccs
beton prróbatesteken
hatása a felületközeli megerősítéések tapadására.
Kísérleteim során a beton felrepedéses tönkremeneetelét nem figyeltem meg még a
legalacso
onyabb sziláárdságú (fcm = 23 N/mm2) beton esetében sem
m. A betono
on megfigyeelt
repedéseek (12. ábra
a) követték a nyomófeeszültségi trrajektoriákatt igazolva a megerősítéés
megfelelő együttdolggozását a beetonnal.

2 CEMENT ALAPÚ
A
RAGASSZTÓK [13][[14]
4.2
A kétko
omponensű műgyanta alapú ragasztók mellett ccementalapú
ú ragasztó
ók
alkalmazhatóságát iss vizsgáltam. Cement alapú ragasztók használata előnyös tűzvédelmi
t
é
és
a
ragaszztók viszonyylag drágák és
é
környezeetvédelmi szzempontból egyaránt. A műgyanta alapú
károsak a környezetrre valamint az
a emberekrre.
Méréseim
m igazolták, hogy a cem
mentalapú raagasztók ese
etében a kap
pcsolati sziláárdság kisebb,
mint a reeferencia műgyanta
m
alaapú ragasztó
ók esetében. Ennek elleenére indoko
olt esetekbeen
cement alapú
a
ragasztók is alkalm
mazhatóak feelületközeli megerősítés
m
sek rögzítésé
ére.

4.2
2. a. CEMEN
NT KÖTŐANYYAGÚ RAGASZTÓK SZALAG
GSZERŰ BET ÉTEKHEZ [13
3][14]
Kísérletilleg igazoltam, hogy ce
ement kötő
őanyagú raggasztók alkaalmazhatóakk szalagszerrű
felületkö
özeli megerősítések rö
ögzítéséhez. A tapadósszilárdság a ragasztó szilárdságáv
s
al
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lineárisan nőtt (13. ábra). Az utókezelésnek fontos szerepe van. Megfelelő utókezelés
esetén a húzási teherbírás 25%‐os növekedését figyeltük azonos receptúrájú
ragasztóanyag esetében.
A tapadószilárdság a ragasztóanyag átlag kockaszilárdságával egyenesen arányosan nőtt (13.
ábra), kihúzódási tönkrementelek esetében. (A ragasztóanyag átlag kockaszilárdságát 30
mm‐es él hosszúságú kockákon mértük.)
A megfelelő utókezelés esetében cement alapú ragasztók alkalmazhatóak felületközeli
elhelyezésben szalagszerű betétek beragasztásához. Víz alatt tárolt próbatestek
tapadószilárdsága 25% nőtt azonos receptúrájú referenciahabarcshoz képest.

Tapadószilárdság [N/mm2]

A referenciának tekintett műgyanta ragasztó esetében mért szilárdsági érték közel 50%‐át
mértük megfelelő utókezelés alkalmazása esetén.
14
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13. ábra: Cement kötőanyagú ragasztók átlagos nyomószilárdságának hatása a tapadószilárdságára
szalagszerű betétek felületközeli alkalmazása esetén (W a víz alatt szilárdult habarcsot jelöli,
lb = 140 mm)

4.2. b CEMENT KÖTŐANYAGÚ RAGASZTÓK KÖR‐KERESZTMETSZETŰ BETÉTEK ESETÉBEN
Kísérletileg igazoltam, hogy cement kötőanyagú ragasztók alkalmazhatóak az érdes
felületű, kör keresztmetszetű betétek felületközeli beragasztáshoz. A betétek felületi
megmunkálása révén az erőátadódás főként a mechanikai kapcsolaton alapszik.
Kísérletileg igazoltam, hogy cement alapú ragasztók 48 órás elért tapadószilárdsága
megfelelő, igazolva ezzel a műgyanta ragasztokkal szembeni versenyképességüket.
A megfelelő erőátadás érdekében a szálerősítésű polimer tönkremenetele kerülendő
cement alapú ragasztók esetében is. Kör keresztmetszetű betétek esetében jellemző volt a
beton felhasadásos tönkremenetele ragasztóanyagtól függetlenül. A legintenzívebb
tönkremenetel a bordázott felületű próbatestek (14.d ábra) esetében volt megfigyelhető.
A homokszórt betétek (14.b) megfelelően rögzíthetők cementalapú ragasztók
alkalmazásával a tapadószilárdság csökkenés csupán 26% volt (1. táblázat) a referencia
értékhez viszonyítva (műgyanta ragasztó esetében mért értékek).
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1. táblázat: Különböző felületi megmunkálású kör keresztmetszetű betétek felületközeli
elhelyezésben mért tapadószilárdsága műgyanta és mikrofinomságú portland cement alapú
ragasztók esetében.
Kör keresztmetszetű felületközeli betét típusa

B‐8‐SC

G‐8‐RB

C‐6‐SCW

Referencia érték. Tapadószilárdság
ragasztók esetében

8,7 N/mm2

11,5 N/mm2

14,9 N/mm2

48 óra

5,9 N/mm2

4,2 N/mm2

120 óra

6.5 N/mm2

4.8 N/mm2

Tapadószilárdság cement alapú
ragasztók esetében. A ragasztástól
mért két különböző időpontban

műgyanta

6.6 N/mm2

Jelölések. B‐8‐SC: homokszórt bazaltszál erősítésű polimer, a kör keresztmetszet átmérője 8 mm; G‐8‐RB: barázdált
üvegszál erősítésű polimer, a kör keresztmetszet átmérője 8 mm; C‐6‐SCW spirálisan körbefont és homokszórt felületű
szénszál erősítésű, a kör keresztmetszet átmérője 6 mm

A bordázott betétekre (14.d ábra) relatíve nagy tapadószilárdsági értékek voltak jellemzőek
a lehorgonyzási hossz terhelt oldalán ezek a feszültségek fokozatosan közel lineárisan
csökkentek a lehorgonyzási hossz mentén, cement alapú ragasztók esetében. Műgyanta
anyagú ragasztók esetén, a tönkremenetel ridegebb volt, a lehorgonyzási hossz terhelt
oldalán nagy feszültségekkel és viszonylag alacsony feszültségekkel a lehorgonyzási hossz
mentén. Erre a rideg típusú tönkremenetelre jellemző volt a terhelt oldali bordák
elnyíródása, mint elsődleges tönkremenetel (szálerősítésű polimer tönkremenetele) és
központi beton felhasadása, mint másodlagos tönkremenetel. A bordák elnyíródása
elkerülhető volt a cement kötőanyagú ragasztók esetében. A viszonylag kisebb tapadási
szilárdsághoz egy kedvezőbb tönkremenetel párosult, kiemelve a cement kötőanyagú
ragasztók használatának jelentőségét.
a)

b)

plain
sima

c)

homokszort
és
sand coated
and spirally
wound
körbefont

sand
coated
homokszort

d)
ribbed
bordázott

14. ábra: Felületközeli elhelyezésben alkalmazott betétek jellemző felületi megmunkálása

A cement kötőanyagú ragasztó halszálka szerű mikrorepedése (5. ábra A2b) mindegyik
vizsgált betét esetében megfigyelhető volt, ez egy kedvező, progresszív tönkremenetelre
utal, és a megfelelő erőátadódást igazolja cement kötőanyagú ragasztók esetében.
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5

KUTATÁSI EREDMÉNYEIM JELENTŐSÉGE

Jelen kutatás felületközeli megerősítések erőátadódásának vizsgálatára kidolgozott
próbatestet és annak használatát mutatja be. A kapott eredmények segítik az erőátadódás
általános megértését.
A kidolgozott kísérleti eljárás egy újszerű, L‐alakú próbatest használatával teszi lehetővé a
betétek kihúzó vizsgálata során a hosszirányú alakváltozások, illetve a próbatest
keresztirányú alakváltozásainak mérését. Az értekezésben a kutatási módszert részletesen
bemutattam. A próbatest alkalmazhatóságát az erőátadódást befolyásoló legkritikusabb
paraméterekre igazoltam, ezért kijelenthetjük, hogy a kidolgozott kísérleti eljárás
széleskörűen alkalmazható.
A jellemző tönkremeneteli módokat elsődleges és másodlagos tönkremeneteli módokra
osztottam. A jellemző tönkremenetelekkel kapcsolatban levont alapvető következtetések
elősegítik a lejátszódó folyamatok megértését.
Az erőátadódást befolyásoló tényezőket megneveztem, és csoportosítottam. Kiemelten
vizsgáltam a következő tényező: hatását
A horonyszélesség növelése a kapcsolati szilárdság csökkenését eredményezi ezért egy felső
korlát bevezetését javasoltam. A betétnek a beton elemek perméhez közeli elhelyezése
hátrányos lehet, a kifejlesztett próbatestet alkalmaztam a peremtávolság hatásának
vizsgálatára. A perem keresztirányú alakváltozásainak mérése lehetővé teszi a minimális
peremtávolság meghatározását. Javasoltam egy újszerű tényező bevezetését: a tapadási
felület és keresztmetszet arányát, mely közvetlen módon jellemzi a sima felületű betétek
kihasználtságát. Alkalmazása megkönnyíti a megfelelő megerősítő betét kiválasztását.
A geometriai tényezők mellett az anyagi tényezők erőátadódásra gyakorolt hatását is
vizsgáltam. Igazoltam, hogy a megerősíttet elem anyagának a szilárdsága csak kismértékben
befolyásolja a tapadószilárdságot. Cement alapú ragasztók használhatóságát is vizsgáltam.
Kiemeltem az utókezelés jelentőségét szalag keresztmetszetű betétek esetében és a felületi
megmunkálás jelentőségét kör keresztmetszetű betétek esetében. A cement alapú
ragasztók indokolt esetben alkalmazhatóak felületközeli megerősítések beragasztásához.

6

TUDOMÁNYOS KI TEKINTÉS

A részletesen bemutatott kutatásaim és az újonnan kifejlesztett, L‐alakú próbatest
lehetőséget nyújtanak felületközeli megerősítések kapcsolati szilárdságának részteles
vizsgálatához. A bemutatott kutatási eredmények a felületközeli megerősítések általános
viselkedésének megértéséhez is hozzájárulnak, és ez elősegítik a felületközeli megerősítések
széleskörű alkalmazását az építőiparban.
A közölt tapasztalatok beépítése a készülő új szabványokba és műszaki előírásokba
szükséges. Megjegyzem, hogy a jelenleg ismert szabványok és ajánlások csak érintőlegesen
foglakoznak felületközeli megerősítésekkel.
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JELÖLÉSEK
ae
Af
fcm
ff
Ffu
hf
hg
lb
ta
tf
tg
uf

perem távolság
szálerősítésű polimer keresztmetszete
átlagos beton nyomószilárdság
szálerősítésű polimer szakító szilárdsága
kihúzóerő
szálerősítésű polimer szalag keresztmetszetének magassága
horony mélysége
tapadási hossz
ragasztóréteg vastagsága
szálerősítésű polimer keresztmetszet vastagsága
horony szélessége
tapadási kerület

16

