
8. További lehetséges kutatási irányok 
A kutatási program célja a körgyűrű keresztmetszetű vasbeton rudak nyírási viselkedésének 
behatóbb megismerése volt. A kutatás terjedelme, időbeli és anyagi korlátai nem tették 
azonban lehetővé az itt felvetődő kérdéskörök általános, széles körű vizsgálatát. A pörgetett 
beton szilárdságára, a körgyűrű keresztmetszet erőbevezetési ellenállására irányuló 
vizsgálatok csak a kutatás szempontjából fontos kérdésekre kereste a választ. Eközben 
azonban számos olyan probléma merült fel, amelyek vizsgálata később kutatások során 
kívánatos.  
A kutatási program keretein belül alacsony víz-cement tényezőjű, kvarcadalékos, 
normálszilárdságú betonból készült, természetes utókezeléssel érlelt próbatesteket 
vizsgáltam. Értékes információkkal bővülhetnének az ismereteink például a gőzérlelésnek 
kitett elemek hasonló vizsgálata útján. 
A pörgetett vasbeton rudak nyírási viselkedését vizsgáló kutatás keretében a rudak kvázi 
statikus, unilaterális igénybevételekkel szembeni ellenállását tárgyaltam. Az eljárás általános 
érvényű alkalmazásának feltétele az alternáló terhekkel szembeni viselkedés 
tanulmányozása. Kérdés továbbá, hogyan változtat a nyomott betonzóna által felvehető 
nyíróerő nagyságán, ha a nyomott oldali keresztmetszetrész egy korábbi teherelrendezésből 
származó ellentétes előjelű igénybevétel hatására repedezett. 
Fontosnak érzem annak kutatását, hogy az itt vázolt, újszerű elvekre épülő nyírási modell 
milyen feltételekkel alkalmazható egyéb keresztmetszeti kialakítású tartók esetén. 
A kutatás megmutatta, hogy a vizsgált rudak hosszvasainak tapadása veszít 
hatékonyságából, ha a tartó nyírási kihasználtsága magas. A jelenség vizsgálata egyéb 
tartószerkezeti szemszögből is érdekes és fontos kérdéseket vet fel. További kutatás témája 
lehet, hogy az együttdolgozás hogyan függ a belső oldali betonfedéstől, a hosszvas 
átmérőjétől, a beton szilárdságától. 
A megalkotott mechanikai modell általános alkalmazhatóságának megmutatásához kívánatos 
a modell helyességének igazolása eltérő szilárdságú beton és különböző alakú 
keresztmetszetek esetén. 

19 
 

 
 

 
 
 

Prizmatikus, egyszeresen kengyelezett, körgyűrű 
keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak  

nyírási-hajlítási viselkedése 
 
 

PhD-értekezés tézisfüzete 
 
 
 
 

Völgyi István 
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 
 
 
 
 

Témavezető: 
 

Dr. Farkas György 
egyetemi tanár 

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 
 
 
 
 
 

Budapest, 2011. 



Tartalomjegyzék 

 
1. Bevezetés……………………………………………………………………… 2 
1.1. A vizsgált tartótípus…………………………………………………………………  2 
1.2. Kutatási célok, a kutatási program felépítése………………………………………. 2 
2. A pörgetett beton nyomószilárdságának vizsgálata………………………….. 3 
2.1. A kísérleti program bemutatása……………………………………………………. 3 
2.2. Az eredmények összefoglalása…………………………………………………….. 4 
3. A pörgetett beton roncsolásmentes szilárdságbecslése………………………. 5 
3.1. A kísérleti program bemutatása……………………………………………………. 5 
3.2. Az eredmények összefoglalása…………………………………………………….. 5 
4. Erőbevezetési kérdések………………………………………………………. 6 
4.1. A kísérleti program bemutatása……………………………………………………. 6 
4.2. Az eredmények összefoglalása……………………………………………………... 7 
4.3. A javasolt mechanikai modell……………………………………………………… 9 
5. A nyírási-hajlítási viselkedés…………………………………………………. 10 
5.1. A kísérleti program bemutatása…………………………………………………….. 10 
5.2. Az eredmények összefoglalása……………………………………………………... 11 
5.3. A javasolt mechanikai modell……………………………………………………… 13 
5.4. A méretezés alapjául szolgáló, módosított mechanikai modell és annak gyakorlati 

alkalmazási lehetőségei…………………………………………………………….. 15 
6. Új tudományos eredmények………………………………………………….. 16 
7. A tézisekhez kapcsolódó publikációk………………………………………… 18 
8. További lehetséges kutatási irányok…………………………………………. 19 
 

 

 

1 

7. A tézisekhez kapcsolódó publikációk  
Folyóirat cikk    

[82] Völgyi István, Farkas György, Salem Georges Nehme 
Concrete strength tendency in the wall of cylindrical spun-cast concrete elements. 
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 54:(1) pp. 23-30. (2010) 
 
[83] Völgyi István, Farkas György 
Rebound testing of cylindrical spun-cast concrete elements;  
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING (Publikálásra elfogadva) 
 
[84] Völgyi István, Farkas György 
Experimental study on shear strength of hollow cylindrical spun cast concrete elements 
- Local behavior – 
Asian Journal of Civil Engineering (Publikálásra elfogadva) 
 
[85] Völgyi István, Windisch Andor, Farkas György 
Pörgetett vasbeton rudak nyírási-hajlítási viselkedésének kísérleti vizsgálata és modellezése 
Magyar Építőipar (Publikálásra elfogadva) 

Konferencia cikk 

[87] Völgyi István, Farkas György 
Betontechnológiai és és erőtani kérdések a pörgetett vasbeton oszlopok esetén. 
ÉPKO 2009: XIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 
2009.06.11-2009.06.14. Cluj-Napoca: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 
501-507.  
 
[88] Völgyi István 
Determination of strength of spun-cast concrete elements. 
Fifth International PhD&DLA Symposium. Pécs, Magyarország, 2009.10.19-2009.10.20. 
Pécs: University of Pécs, p. 70.  
 
[89] Völgyi István, Farkas György 
Experimental investigation of the upper limit of the shear strength of spun-cast concrete 
elements 
7th CCC Congress Balatonfüred 2011.  
 

18 



3. tézis:  A körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak erőbevezetéssel 
szembeni ellenállása 
24 db teljes méretű próbatesten végzett paraméteres kísérletsorozat eredményeinek 
felhasználásával leírtam a körgyűrű keresztmetszetű vasbeton rudak viselkedését kis 
felületen megoszló, a tartó hossztengelyére merőleges erőbevezetés esetére.  
a Meghatároztam a tárgyalt rudak és erőbevezetési mód esetén jellemző lokális 

tönkremeneteli módokat. Feltártam a falvastagságnak, a hosszvasalás mennyiségének, a 
kengyel mennyiségének, a terhelt felület hossz- és keresztirányú méretének a 
tönkremenetel jellegére és a törőerő nagyságára gyakorolt hatását.   

b Kidolgoztam egy számítási modellt, amely alkalmas a pörgetett vasbeton rudak vizsgált 
típusú erőbevezetéssel szembeni ellenállásának számítására és a tönkremeneteli mód 
meghatározására. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [84] [87] [89] 
 
4. tézis: A körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási-hajlítási 
teherviselése 
48 db teljes méretű próbatesten végzett paraméteres kísérleti program eredményei alapján 
leírtam a pörgetett vasbeton rudak nyírási-hajlítási viselkedését.  
a Meghatároztam és jellemeztem az elkülönülő tönkremeneteli és szerkezeti viselkedési 

módokat. Feltártam az erő-támasz távolságnak, a falvastagságnak, a hosszvasalás és a 
kengyel mennyiségének valamint a feszítési szintnek a tönkremenetel jellegére és a 
törőerő nagyságára gyakorolt hatását. 

b A kísérletek során tapasztalt jelenségek elemzése, illetve mérési eredmények és a 
modellek által szolgáltatott eredmények összevetése után meghatároztam a 
szakirodalomban fellelhető legfontosabb nyírási méretező algoritmusok  
alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait körgyűrű keresztmetszetű rudak esetére.  

c A kísérleti tapasztalatokat felhasználva a repedésképből levezethető, újszerű mechanikai 
modellt készítettem a nyírási-hajlítási teherbírás számítására. Ennek keretében módszert 
javasoltam a kritikus metszeten áthaladó hosszvasak és pászmák tökéletlen 
együttdolgozásának figyelembevételére és paraméteres végeselemes vizsgálat alapján 
feltártam a nyomott betonzónára hárítható nyíróerő és a kísérleti paraméterek 
összefüggéseit. 

d Elemeztem a modell bizonytalanságait. Javaslatot tettem a várható viselkedést leíró 
modellről a tervezésben használatos modellre való áttérésre. Megmutattam a modell 
gyakorlati alkalmazhatóságának lehetőségeit. Megmutattam a kísérletsorozat próbatestjei 
által reprezentált tartókör és az MSZ-EN 1992-1-1 szabvány szerinti nyírási méretezés 
esetére cotθ=1,75 alkalmazhatóságát. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: [85] 
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1. Bevezetés  
1.1. A vizsgált tartótípus 
A pörgetés elsősorban körgyűrű keresztmetszetű rúdszerkezetek gyártásának igen 
gazdaságos és termelékeny módja. A keverék betöltése és a sablon bezárása után a tömörítő 
gép a sablont hossztengelye körül forgatja. A keveréket a centrifugális hatásból származó 
sugárirányú tehetetlenségi erő a sablon falához préseli. A tömörítési mód következménye, 
hogy a keresztmetszet minden esetben üreges és a pörgetett elem külső felülete különlegesen 
tömör.  
A pörgetett vasbeton rudakat tradicionálisan közvilágítási, távvezeték, hírközlési 
oszlopokként illetve vert cölöpökként alkalmazzák világszerte. A betontechnológia 
fejlődése, a nagy szilárdság, a termelékenység és a kiemelkedő esztétikai megjelenés új 
alkalmazási területek felé terelte a tervezőket. Az utóbbi évtizedekben a pörgetett elemek 
megjelentek a hidak felszerkezetének építésében és a magasépítésben is. Ezzel 
párhuzamosan a pörgetett vasbeton rudak témája újra aktuális kutatási terület lett, hiszen az 
új alkalmazási területek új követelményeket támasztottak a rudakkal szemben. Ilyen téma a 
rudak nyírási ellenállása, amely a szerkezeteket érő szélteher, földrengésteher, ütközőteher 
esetén válhat mértékadóvá.  
1.2. Kutatási célok, a kutatási program felépítése 
A szabványosított nyírási méretezési algoritmusok a nyíróerővel párhuzamos gerinccel 
rendelkező tartók elméleti és kísérleti vizsgálatán alapulnak. A körgyűrű keresztmetszetű 
rudak gazdaságos és biztonságos mértezéséhez szükséges az ilyen tartók nyírási 
viselkedésének elemzése, a viselkedés jellegzetességeinek feltárása. A körgyűrű, diafragma 
nélküli keresztmetszet felveti az erőbevezetési kérdések tisztázásának szükségességét is. A 
modellalkotásnak szükséges feltétele továbbá a pörgetéssel tömörített, alacsony víz-cement 
tényezőjű betonok szilárdságának ismerete is.  
A disszertáció célja a következő témakörök körüljárása: 
• Az azonos keverékből készült, vibrációs úton tömörített, illetve pörgetett beton 

szilárdsága közötti kapcsolat feltárása.  
• A pörgetett beton szilárdságának roncsolásmentes becslését szolgáló eljárás kidolgozása, 

ezáltal olyan elemek szilárdsága meghatározásának lehetővé tétele, amelyek roncsolásos 
vizsgálata geometriai vagy egyéb okokból nem lenne lehetséges. 

• A körgyűrű keresztmetszetű rúdba történő sugárirányú erőbevezetés kérdéseinek 
megválaszolása. A kísérletsorozat célja az alkalmas erőbevezetési mód meghatározása és 
az erőbevezetési környezet teherviselési módjának megismerése. Cél olyan számítási 
modell megalkotása, amely alkalmas a körgyűrű keresztmetszetű rudak sugárirányú 
erőbevezetéssel szembeni ellenállásának meghatározására. 

• A disszertáció végcélja a körgyűrű keresztmetszetű, egyszeresen kengyelezett, pörgetett 
vasbeton rudak nyírási-hajlítási tönkremenetelét megelőző és kísérő jelenségek 
megismerése valamint olyan teherbírási modell megalkotása, amely  

o kielégítően képes figyelembe venni a teherbírást befolyásoló 
paraméterek változásának hatását, 

o összhangban van a repedés- és törésképek elemzése során tett 
megállapításokkal, 

o összhangban van az előző három témakör megállapításaival, 
o biztonsági és gazdaságossági szempontból a szakirodalmi nyírási 

modelleknél kedvezőbb eredményre vezet, 
o gyakorlatban alkalmazható. 

A kutatás az 1. ábrán látható stratégiát követi. 

Kiemelt 
munkagödör 
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1. ábra A kutatómunka felépítése, a disszertáció témaköreinek kapcsolatrendszere 

 
2. A pörgetett beton nyomószilárdságának vizsgálata  
2.1. A kísérleti program bemutatása 
Az utóbbi évtizedekben az előregyártott szerkezetekkel szemben a piac és a szabványok által 
támasztott magas szilárdsági és tartóssági igény a pörgetett betonok esetében is az 
alkalmazott víz-cement tényező jelentős csökkenéséhez vezetett. Ez a pörgetett betonok 
szilárdságára vonatkozó korábbi megállapítások mai körülményeket figyelembe vevő 
aktualizálását teszi szükségessé. 
A kísérleti programban részt vevő betonkeverékek a ma Magyarországon pörgetett beton 
termékek előállításakor alkalmazott normálszilárdságú betonkeverékeket reprezentálják. A 
vizsgált keverékek összetételét az 1. Táblázat foglalja össze. 
1. Táblázat Alkalmazott receptúrák 

Keverék 
jele Homok Cement típusa

Cement 
[kg]

Víz 
[kg] m U70/10

0-4 2-8 4-8 8-16 0-5 5-12
A 31,9% 25,3% 42,8% CEM I 42,5 R 460 150 6,2 26,9
B 34,0% 25,0% 41,0% CEM I 42,5 R 420 143 6,3 31,2
C 32,0% 25,0% 43,0% CEM I 42,5 R 420 143 6,4 30,4
D 19,0% 32,0% 24,0% 25,0% CEM I 52,5 N 400 136 6,3 19,4
E 43,0% 30,0% 27,0% CEM I 52,5 N 420 143 6,0 22,8
F 40,0% 25,0% 35,0% CEM I 52,5 N 420 143 6,5 14,7
G 50,0% 10,0% 40,0% CEM I 52,5 N 460 138 6,1 15,7
H 67,0% 33,0% CEM I 52,5 N 495 150 5,5 16,0
I 45,0% 25,0% 30,0% CEM I 52,5 N 495 150 6,0 24,8

Mapei Dynamon SP1
Mapei Dynamon SR3

Glenium C323 mix
Glenium C323 mix
Glenium C323 mix

Mapei Dynamon SP1

Kvarckavics Zúzott kavics Képlékenyítőszer

Mapei Dynamon SR3
Mapei Dynamon SP1
Stabiment FM 95E  

A pörgetett beton szerkezete a tömörítéskor fellépő centrifugális erőtér miatt strukturált. A 
szélső tartomány összetétele a nagyobb sűrűségű adalékszemcsék, míg a belső tartomány a 
kisebb sűrűségű, cementgazdag pép irányába tolódik el. A strukturálódás mértéke az 
alkalmazott receptúra és a tömörítési paraméterek függvénye. A pörgetett beton szilárdsági 
jellemzőinek falvastagság menti változása a strukturálódás mértékének és az elért 
tömörségnek függvénye. A kísérletsorozat paramétereinek az itt leírt jelenségeket 
befolyásoló jellemzőket választottam. A választott betontechnológiai és tömörítési 
jellemzőkből származtatott paramétereket képeztem. A kísérletsorozat paramétereit, a 
kutatás menetét a 2. ábra foglalja össze. 

3 

 

6. Új tudományos eredmények 
 
1. tézis:  A pörgetett beton és a vibrált beton nyomószilárdságának összefüggései 
23 db, 9 különböző, kvarcadalékos keverékből (w/c= 0,3-0,4) készült, elemen végzett 
paraméteres kísérletsorozat eredményeinek felhasználásával meghatároztam a pörgetett 
beton elemek szilárdságának falvastagság menti alakulását a próbatestek által reprezentált 
keverékekre vonatkozóan. 
a A frissbeton vizsgálatok eredményei alapján meghatároztam a pörgetett betonok öt 

jellemző tömörítési osztályát, definiáltam az osztályba sorolás kritériumait. Összefüggést 
javasoltam adott konzisztenciájú keverék esetén alkalmazandó tömörítési intenzitásra 
vonatkozóan. 

b A vibrált kockából, illetve a pörgetett elem falának három tartományából vett fúrt 
magmintákon végzett roncsolásos szilárdságvizsgálatok eredményeinek statisztikai 
elemzése alapján megállapítottam, hogy a szélső tartomány szilárdsága a tömörítési 
tényezőtől, a falvastagság mentén befelé haladva mérhető szilárdságnövekmény a 
tömörítési tényezőtől és a péptöbblettől függ szignifikánsan.   

c Összefüggést határoztam meg a pörgetett próbatest szélső, illetve belső szála 
környezetének és az azonos keverékből vibrációs úton tömörített próbatest 
szilárdságának összefüggésére vonatkozóan. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [82] [87] [88] 
 
2. tézis:  A pörgetett beton szilárdságának becslése Schmidt kalapácsos visszapattanási 
értékek alapján 
Az 1. tézisben szereplő próbatestek rugalmas visszapattanás elvén történő vizsgálatával 
meghatároztam a bütün, illetve a paláston mérhető visszapattanási értékeknek a 
hengerszilárdsággal való összefüggéseit. Megállapítottam, hogy a Schmidt kalapácsos 
visszapattanási értékek alapján az MSZ 4715, az EN 13791, illetve a Borján (Nehme)-féle 
összefüggés szerint becsült szilárdság a pörgetett beton tényleges szilárdságát sok esetben 
jelentősen túlbecsüli. 
a Összefüggést határoztam meg a paláston mért Schmidt kalapácsos visszapattanás és a 

pörgetett beton szilárdságának várható értékei között. Meghatároztam az javasolt 
összefüggés alkalmazási területét és érvényességi tartományát. 

b Kidolgoztam egy módszert a pörgetett beton tömörítési osztályának meghatározására a 
paláston és a bütün mért visszapattanás értékek alkalmazásával. Meghatároztam a 
javasolt módszer alkalmazási területét és érvényességi tartományát.  

c Jelen tézis a alpontjában tárgyalt összefüggéshez a tömörítési osztálytól függő módosító 
tényezőt határoztam meg, amely segítségével, a tömörítési osztály ismeretében, az 
összefüggés megbízhatósága jelentősen javítható. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [83] [87] [88] 
 

16 



 

 
22. ábra A nyomott betonzóna nyírási ellenállásának 

alakulása a csúszólap hossza függvényében 
különböző egyidejű nyomófeszültségi szinten. 

(xc=80mm, fc=70 MPa) 

 

 
23. ábra A nyomott zónát terhelő nyomóerőből 
számítható feszültségkomponensek különböző 

geometriájú csúszólapok esetén. 

A húzott zónai betonacélok csaphatását a tapadási zóna fellazulása és a betonacélokban 
fellépő húzófeszültségnek a folyáshatárt megközelítő vagy elérő értéke miatt elhanyagoltam. 
A nyomott zónai betonacélok csaphatáshoz hasonló viselkedésének figyelembe vételét a 
betonzóna betonjára hárítható nyíróerő (Vc) módosításával vettem figyelembe. A nyomott 
betonzónában a csúszólap kialakulásáig (a mechanizmus beindulásáig) a diszkontinuitási 
vonal mentén mérhető elmozdulás igen kicsi. Ezért itt a betonacélok csaphatását nem annak 
teherbírási modelljével írom le. A kis alakváltozásokra való tekintettel a betonzónára 
hárítható nyíróerőt a betonacélok keresztmetszeti területe és rugalmassági modulusa 
arányában módosítom: 

 
A javasolt mechanikai modellel számított eredmények igen jó egyezést mutatnak a kísérleti 
eredményekkel. A számított törőerők átlagosan a mért törőerő 95 %-át teszik ki. A számított 
és a mért értékek hányadosának szórása 11%, ami vasbetonszerkezetek esetén jónak számít. 
A szórás összemérhető nagyságú a kísérleti eredményeknek az uralkodó tendenciától való 
eltérésével. A szilárdsági és geometriai paraméterek várható értékével számított törőerő egy 
beállítás esetén sem becsüli túl 11%-ot meghaladó mértékben a mért törőerőt. A modell által 
szolgáltatott eredményekben szabályos hibát nem tapasztaltam. A modell figyelembe veszi a 
körgyűrű keresztmetszetű rudak falvastagságának, hossz- és keresztirányú vasalásának, az 
erő-támasz távolságnak, a nyíróerővel egyidejű nyomatéknak és normálerőnek a tartó nyírási 
teherbírására gyakorolt hatását. 
5.4. A méretezés alapjául szolgáló, módosított mechanikai modell és annak gyakorlati 
alkalmazási lehetőségei 
A kritikus metszet pontos geometriája és helye egyebek mellett a beton szilárdságának 
próbatesten belüli szórásának, a kengyelszárak és a repdések relatív helyzetének függvénye. 
A teherbírás számításba vett komponenseinek a kritikus metszet önkényes felvételéből 
fakadó bizonytalanságainak elemzése után tervezés esetén a várható viselkedést leíró modell 
eredményeinek 85%-át javasoltam számításba venni. A próbatestet alkotó anyagok 
szilárdságának szórásából eredő bizonytalanságokat az MSZ-EN 1992-1-1 szerint javaslom 
figyelembe venni. 
Az így előálló modell alkalmas tartók nyírási ellenállásának közvetlen számítására. A modell 
alkalmas helyettesítő cotθ érték meghatározására kijelölt tartótkörön végzett paraméteres 
vizsgálat alapján. Ennek segítségével a tartó az MSZ EN 1992-1-1 vonatkozó eljárásával 
méretehető. A kísérletsorozatban szereplő próbatestek által reprezentált tartókör esetében, a 
paraméteres számítás alapján, cotθ = 1,75 alkalmazását javasoltam. 
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2. ábra A pörgetett beton szilárdságát vizsgáló kísérletsorozat paraméterei 
A Ø500/200 mm-es pörgetett próbatestpárok egyikén közvetlenül tömörítés után 
frissbetonvizsgálatokat végeztem. Meghatároztam a próbatest szélső, középső és belső 
tartományaiból vett anyagminták összetételét és sűrűségét. Megállapítottam, hogy az így 
nyert eredmények mutatják ugyan a strukturálódás tényét és mértékét, de annak kvantitatív 
leírására a jelentős emberi tényező miatt kevéssé alkalmasak. A különböző tartományokban 
mérhető sűrűség értékek tendenciája és a próbatest szemrevételezése alapján leszűrhető 
információk felhasználásával a pörgetett beton öt tömörítési osztályát definiáltam. A 
betonkeverék tömörítési igénye és az alkalmazott tömörítési munka arányának leírására 
definiáltam a tömörítési tényezőt. 
A próbatestpárok másik elemén és az azonos időben készült etalon vibrált próbatesteken 
megszilárdulásuk után szilárdságvizsgálatot végeztem. A vizsgálatok során alkalmazott 
próbatesteket és eredményeik felhasználását a 3. ábra mutatja. 

 
3. ábra A pörgetett beton szilárdságvizsgálatakor alkalmazott próbatesttípusok 

2.2. Az eredmények összefoglalása 
Statisztikai módszerekkel vizsgáltam a származtatott paraméterek (péptöbblet, kavicsfrakció 
fajlagos felülete, tömörítési tényező) és a pörgetett betonnak a vibrált próbatesthez 
viszonyított szilárdsága összefüggéseit. A kísérleti eredmények alapján a pörgetett beton 
szélső tartománya szilárdságának az azonos keverékből készülő vibrált próbatest 
szilárdságához viszonyított aránya szignifikánsan függ a tömörítési tényezőtől. A két fizikai 
mennyiség kapcsolatára vonatkozó regressziós összefüggést a 4. ábra mutatja be. 
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4. ábra A pörgetett beton szélső tartományának és az azonos 
keverékből készült vibrált próbatest szilárdságának aránya a 
tömörítési tényező függvényében (I-V : tömörítési osztályok) 

 
 

5. ábra A pörgetett beton szilárdságának növekménye a 
falvastagság mentén befelé a tömörítési tényező és a 
péptöbblet függvényében (I-V : tömörítési osztályok) 

Az alacsony (0,3-0,4) víz-cement tényezőjű pörgetett beton szélső tartományának 
szilárdsága elégtelen tömörítés és túltömörítés esetén egyaránt elmarad a vibrált 
összehasonlító próbatest szilárdságától. A befektetett tömörítési munka és a keverék 
péptöbbletének (VP+) növekedésével nő a beton falvastagság menti strukturálódásának 
mértéke, ami a falvastagság menti szilárdságváltozásban is tetten érhető. Az erre vonatkozó 
regressziós összefüggést az 5. ábra szemlélteti. 
 

3. A pörgetett beton roncsolásmentes szilárdságbecslése 
3.1. A kísérleti program bemutatása 
A 2. pontban megmutattam, hogy a pörgetett beton szilárdsága különböző paraméterek 
függvényében jelentősen eltérhet az azonos keverékből készült vibrált betonétól. Fontos 
tehát a pörgetett beton szilárdságának direkt vizsgálata. A pörgetett beton roncsolásos 
szilárdságvizsgálata a gyakorlatban gyakran – és a szerkezetvizsgálati kísérletsorozatban 
szereplő próbatestek esetén is – geometriai korlátokba ütközik. Ezért előtérbe kerül a 
gyártást kísérő és az utólagos, rugalmas visszapattanás elvén végzett roncsolásmentes 
szilárdságvizsgálat. Vizsgálataim azt mutatták, hogy a paláston mért visszapattanási értékek 
Borján (Nehme), MSZ 4715-5:1972 vagy MSZ EN 13791:2007 szerinti kiértékelése gyakran 
a pörgetett beton szilárdságának túlbecsléséhez vezet. Ennek oka a fal szélső tartományában 
jelentősen felhalmozódó kavicsfrakció. Paraméteres kísérletsorozatot hajtottam végre a 2. 
fejezetben tárgyalt próbatestek felhasználásával az alacsony w/c tényezőjű, kvarcadalékos, 
normálszilárdságú pörgetett betonok esetében alkalmazható összefüggés meghatározására. 

 
6. ábra A pörgetett és a vibrált próbatesteken végzett Schmidt N kalapácsos vizsgálatok 

3.2. Az eredmények összefoglalása 
Az esetek jelentős részében –jellemzően az utólagos szilárdságbecslés esetén – a rudak 
bütüje nem hozzáférhető. Ilyen esetekre olyan egyszerűsített eljárást dolgoztam ki, amely 
kizárólag a paláston mért visszapattanás értékek (Rsur) alapján becsli a rúd fala szélső 
tartományának szilárdságát. Ez az eljárás a vizsgálat jellegéből fakadóan a falnak a szélső 
száltól távolabb eső – belső – tartományának szilárdságáról nem ad információt. A pörgetett 

I II II I IV  V III  IV  V II  I 
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20. ábra A nyomott zóna végeselemes modelljének bemenő adatai. Alkalmazott  látszólagos betonacél anyagmodell, 

illetve a beton Mohr-Coulomb-féle törési feltételei fellazulás előtt és után. 
A végeselemes modellt a 21. ábra mutatja be. A vizsgálat paraméterei a csúszólap számára 
rendelkezésre álló hossz (lc), a nyírással egyidejű nyomóerő intenzitása. A terhelt élen a 
feszültségek eloszlását a 21. ábra szerint közelítettem. 

 
21. ábra A nyomott zóna végeselemes modelljének bemenő adatai. A modell geometriája. 

 
A 22. ábra a paraméteres vizsgálat végeredményeit mutatja be. Megállapítottam, hogy a 
csúszólap számára rendelkezésre álló szabad hossz növekedésével a betonra hárítható 
nyíróerő csökken. Ez magyarázza a 16. ábra [3] jelű repedésének a kritikus repedést 
meghaladó teherbírását. A betonra hárítható nyíróerő csökkenésének mértéke azonban 
jelentősen függ az egyidejű nyomóerő intenzitásától. Alacsony nyomóerő szinten a 
teherbírás csak kis mértékben, míg magas nyomóerő működése esetén jelentősen függ a 
csúszólap relatív hosszirányú méretétől. Másrészről hosszú, tehát lapos csúszólap esetén a 
nyomószilárdságot megközelítő egyidejű nyomófeszültség a betonra hárítható nyíróerő 
csökkenésével jár, míg rövid, tehát meredek csúszólap esetén a nyomóerő egyértelműen 
kedvező hatású. Ez utóbbinak oka, hogy a meredek csúszólapon a nyomóerőből dominánsan 
nyomófeszültség keletkezik, míg lapos csúszólap esetén jórészt nyírófeszültség.
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A viszonylag alacsony F1 feszítési szinten ezért a tartók többletteherbírása nem mutatható 
ki, a feszítőerő további növelése azonban már érzékelhető hatású. 
5.3. A javasolt mechanikai modell 
A rudak nyírási ellenállása várható értékének számítására javasolt mechanikai modell az 
aktív ellenállás-komponenseknek a kritikus metszet mentén történő összegzését tartalmazza. 
A nyírási ellenállás (VR) a nyomott zónára hárítható nyíróerő komponens (a nyomott 
zónában futó hosszvasalás teherbírásával együtt) (Vc

*) és a kritikus metszet húzott zónai 
szakaszán áthaladó nyírási vasalás teherbírásának (Vw) összege: 

                
Elemzést végeztem a nyírási vasalás ellenállásának meghatározására. A kengyelszárak 
elhelyezkedése diszkrét, ezért a kritikus repedés által elmetszett kengyelszárak száma függ a 
kritikus repedés és a kengyelszárak relatív helyzetétől. A nyírási vasalás ellenállása így 
részben sztochasztikus, ami magyarázza a kísérleti eredmények szórásának egy részét is. A 
nyírási vasalás által felvett erő a kritikus metszet húzott zónai szakaszán áthaladó 
kengyelszárak húzási teherbírása függőleges komponenseinek összege.  

  
19. ábra A talaj fellazulása a csúszólap fejlődése közben, illetve a csúszólap mentén átrendeződő feszültségek. 

Katzenbach és Bachmann ábrái. 
A nyomott betonzónára hárítható nyíróerő meghatározására paraméteres, nemlineáris 
végeselemes vizsgálatot végeztem. A tartó törése a nyomott-nyírt betonzóna kimerülésekor 
jön létre. A jelenség nagy hasonlóságot mutat a belső súrlódással és kohézióval rendelkező 
talajoknak a talajmechanikában megismert csúszólapok mentén történő tönkremenetelével. 
Katzenbach és Bachmann kísérleti és numerikus vizsgálatai megmutatták, hogy a talajok 
csúszólapjának kialakulása fokozatos (lásd 19. ábra), a terhelés kezdetén a teher közelében 
elhelyezkedő szemcsék részvétele a teherviselésben kiugró, majd a szemcsék közötti kohézió 
és súrlódás kimerülésével a távolabbi csúszólap-részek teherbírása is érdemben 
aktivizálódik. Eközben a teher közelében egy diszkontinuitási vonal mentén az anyag egy új 
anyagmodell szerint viseli terhét. Az anyagi folytonosság megszűnésével a kohézió zérussá 
válik, a belső súrlódási szög csökken. A végeselemes számításban a beton anyagmodelljét a 
20. ábra szerint definiáltam. A Mohr-Coulomb-féle törési feltétel teljesítése után helyét a 
c = 0, φ2 = 37° (kavics) törési feltétel veszi át. 
A 2D tárcsamodell csak a tartó nyomott zónáját modellezi. A nyomott zóna magassága – a 
kísérleti tapasztalatok alapján – nem éri el a beton-betonacél tökéletes együttdolgozását 
feltételező modellel számított értéket. Ennek oka a húzott betonacélok tapadási zónájának 
fellazulása. Ennek kezelésére definiáltam a betonacélok (ηs) ill. a pászmák (ηp) 
együttdolgozási tényezőjét a külső sugár (R) és a falvastagság (v) függvényében: 

             
Az együttdolgozási tényező felhasználásával definiáltam a betonacél látszólagos 
anyagmodelljét (lásd 20. ábra). 
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beton szélső tartomány szilárdsága várható értékének (fcm,out) becslésére javasolt összefüggés 
a következő: 

    
A beton tömörítési osztálya ilyen vizsgálat esetén általában nem ismert. A rugalmas 
visszapattanás és a szilárdság közötti összefüggés viszont nem független a kavicsfrakciónak 
a szélső tartományban történő felhalmozódásától, ezért az összefüggés rendszeres hibát 
tartalmaz. A IV és V. tömörítési osztályba tartozó betonok esetén a formula a szilárdság 
túlbecsléséhez vezet. A kísérlet során ismertem a tömörítési osztályokat, így a reziduális 
eltérések elemzése után korrekciós függvény (∆) készítésére volt mód. Amennyiben a beton 
tömörítési osztálya nem ismert, az V. tömörítési osztály feltételezését javaslom. 
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7. ábra A javasolt ∆ korrekciós függvény a tömörítési osztály függvényében 

Amennyiben a rúd bütüje hozzáférhető, – ez jellemzően a gyártást kísérő minőségbiztosítás 
esete – a roncsolásmentes vizsgálat a paláston és a vibrált próbatesten túl a bütü három 
tartományában is elvégezhető. Az egyes vizsgálati tartományokban mért visszapattanás 
értékek tendenciája határozott összefüggést mutat a beton tömörítési osztályával.  
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8. ábra A vibrált, a belső, a középső, a szélső tartományban, illetve a paláston rendre mért visszapattanás értékek. Egy-

egy jellemző eredménysor minden tömörítési osztályból 
Definiáltam egy kritériumrendszert, amely segítségével a pörgetett betonok tömörítési 
osztálya az elem roncsolásmentes vizsgálata segítségével meghatározható. Az így 
meghatározott tömörítési osztály azután felhasználható az egyszerűsített módszer korrekciós 
függvényének, vagy – vibrált összehasonlító próbatest szilárdságának ismeretében – a 2. 
fejezetben bemutatott szilárdságbecslő eljárások bemenő adataként. Ez utóbbi eljárást 
követtem a disszertáció további részében ismertetett erőbevezetési és nyírási 
kísérletsorozatok próbatestjei szilárdságának meghatározásakor. 

 
4. Erőbevezetési kérdések 
4.1. A kísérleti program bemutatása 
A körgyűrű keresztmetszetű tartók sajátossága, a többi mellett, hogy parciális terhelés esetén 
nem elhanyagolható az erőbevezetéssel összefüggő erőjáték és annak a globális 
teherviselésre gyakorolt hatása. Az erőbevezetés környezetében egy, a csatornázásban 
használt (vas)beton csövek élterhelésénél megismerthez hasonló gyűrűirányú erőjáték alakul 
ki. A kísérleti program céljai a következők: 
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• A lokális tönkremeneteli módok és a hozzájuk tartozó törőerők megismerése. 
• A gyűrűirányú teherviselést kísérő jelenségek, repedésképek megismerése, ezáltal 

a modellalkotás és a nyírási kísérletek repedésképei értelmezésének előkészítése. 
• A nyírási kísérletekhez a lokális tönkremenetelt kizáró erőbevezetési mód 

kiválasztása. 
• Modellalkotás, mely lehetővé teszi a kísérletben szereplő paraméter-beállításoktól 

eltérő esetekben a lokális teherbírás számítását. 

 
9. ábra  Az erőbevezetési kísérletek elrendezései és mérési helyei 

A kísérletsorozatot egymással szembe helyezett terhelő és megtámasztó pofákkal, illetve 
terpesztett megtámasztó pofákkal kialakított kísérleti elrendezésekben végeztem. A kísérleti 
program keretében 30 cm átmérőjű próbatesteken vizsgáltam az elem falvastagságának 
(5,5; 9 cm), a hosszvasalás (12×Ø10; Ø14) és a keresztirányú vasalás mennyiségének 
(s = Ø5/75; /150 mm; kengyelezetlen), az elem hosszának (33; 63; 93; 123 cm) a terhelő 
pofák számának (1; 2; 4), az erőbevezetés középponti szögének (30°; 60°; 90°) és 
tengelytávolságának (18; 35; 45; 55; 65; 85 cm) a gyűrűirányú teherviselésre gyakorolt 
hatását. A próbatestek jelölése az itt felsorolt jellemzők egymás után sorolásából áll. A 
kísérleti elrendezést és a gyűrű alakváltozásai mérésének helyét a 9. ábra mutatja be. 
4.2. Az eredmények összefoglalása 
A 24 próbatest törésképeit jellegük szerint három csoportra osztottam: 

• Keresztmetszet négyrét törése (lokális) 
• Terhelő pofa alatti tartórész átszakadása (lokális) 
• Nyírási tönkremenetel (globális) 

A keresztmetszet négyrét törése a már említett élterheléssel terhelt (vas)beton csövek 
tönkremeneteli módjához hasonlatos, a kis falvastagsággal készülő és a kis középponti szög 
mellett terhelt próbatestekre jellemző jelenség. Több fontos eltérés indokolja azonban 
tárgyalását. Az erőbevezetés esetünkben tartótengely irányban parciális, gyűrűirányban 
változó kiterjedésű. Előbbi az erőbevezetéstől távol eső tartórészek részleges hatékonyságát, 
utóbbi pedig a zárt keretszerű viselkedés megváltozását eredményezi.  
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A kritikus repedés partjainak egymáshoz viszonyított mozgását elemezve megállapítható, 
hogy a repedéspartok a húzott zónában dominánsan függőlegesen mozognak, de a teherbírás 
kimerülésének pillanatáig minden esetben a tartó hossztengelye irányban és függőlegesen 
egyaránt tágulnak (lásd 17. ábra). A repedéspartok mozgása tehát a tartótengely 
magasságában mintegy 45°-os dőlésű repedéssel hozzávetőlegesen 60-70°-os szöget zár be. 
A repedés tágassága ebben a zónában a tartó kimerülésekor általában 1-2 mm. Ezek a 
körülmények kizárják a repedéssúrlódásnak a kritikus metszet húzott zónai szakaszán való 
érdemi működését, (lásd 18. ábra). 

 
17. ábra A repedéspartok mozgása a kritikus metszet 

pontjaiban (Forrás: Muttoni) 

  
18. ábra Érdemi repedéssúrlódás a gerincben mért 
mozgásirány és nagyság esetén nem valósul meg 

Elemeztem a vizsgált paramétereknek a tartók törőerejére és viselkedésére gyakorolt hatását. 
A paraméterek változásától függő legfontosabb jelenségek: 
Falvastagság: 
A falvastagság csökkenése a törőerő csökkenésével jár. Ennek hátterében a csökkenő 
vastagságú, csak külső oldalon vasalt falban a kihúzó erővel és keresztirányú elmozdulással 
terhelt hosszacélbetétek tapadási tulajdonságainak romlása és az ennek következtében 
kisebbre fűződő betonzóna csökkenő ellenállása áll. 
Hosszvasalás mennyisége: 
A hosszvasalás mennyiségének csökkentése a törőerő csökkenésével jár. A hosszvasalás 
kisebb mennyisége kisebb nyomott zónát és annak alacsonyabb ellenállását eredményezi. 
Kengyelezés mennyisége: 
A kengyelezés mennyiségének növelése a törőerő növekedésével jár. A kritikus metszet 
alakja érdemben nem függ kengyelmennyiségtől, a teherbírástöbblet a metszeten áthaladó 
kengyelszárak növekvő számának eredménye. A kengyelmennyiség és a törőerő 
összefüggése közelítőn lineáris, de a kengyelezetlen próbatestek is jelentős ellenállást 
mutatnak a nyírási repedés megjelenése után is. A nyomott zóna ellenállása tehát 
kengyelezés nélkül is aktív. A kengyelezetlen próbatestek repedésterjedése igen intenzív, a 
hosszvasakkal párhuzamosan futó repedésszakaszok jellemzőek. 
Erő-támasz távolság: 
A törőerő az erő-támasztávolság csökkenésével növekszik. Ez nem magyarázható a több 
szabványban szereplő nyíróerő redukcióval, mert a kritikus metszet minden esetben teljes 
egészében a megtámasztó és a terhelő pofa között helyezkedik el. Ennek megfelelően a 
kritikus metszetben a teljes teher egyensúlyozandó. A kritikus metszet geometriája 
megváltozik, szükségszerűen csökken a vízszintes vetületi hossza. Ezzel csökken a hatékony 
kengyelszárak száma. A törőerő növekedése a hatékony nyomott zóna geometriájának 
változására vezethető vissza. Mint azt az 5.3. pontban láthatjuk, a nyomott zónát a terhelő 
pofához közelebb elérő metszet esetén a nyomott zóna ellenállása nagyobb. 
Normálerő hatása: 
Az egyidejű nyomóerőnek a nyírási ellenállásra gyakorolt kedvező hatását számos 
kísérletsorozat bizonyítja. Jelen kísérletek azonban megmutatták, hogy előfeszített tartók 
esetén a nyomóerő kedvező hatását lényegesen csökkentik a pászmáknak a bordás 
lágyacélbetétekhez képest kedvezőtlenebb tulajdonságai. A feszítőpászmák esetében nem 
számíthatunk a csaphatásra, továbbá a pászmák tapadási tulajdonságai is kedvezőtlenebbek. 
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5.2. Az eredmények összefoglalása 
A próbatestek tönkremeneteli módját három, egymástól élesen el nem különíthető csoportra 
osztottam: 

• Hajlítási tönkremenetel 
• Nyírási-hajlítási tönkremenetel a hosszirányú vasalás kihúzódása kíséretében 
• Nyírási-hajlítási tönkremenetel. 

A továbbiakban csak a kutatás végcélja szempontjából lényeges nyírási-hajlítási 
tönkremenetelt tárgyalom. A modellalkotásban így 45 kísérlet eredményeit használtam fel.  
A tönkremeneteli mechanizmust a 16. ábra fotóján látható 9-16-150-825 jelű próbatest 
segítségével mutatom be. A teher növelésekor az első repedések a terhelő pofa alatti 
tartószakaszon a húzott szélső szál környezetében léptek fel (16. ábra [1] jelű repedés), majd 
terjedtek kezdetben gyorsan, majd lassan a 16. ábra fotóján vízszintes vonallal jelzett 
(III. feszültségállapot feltételezésével) számított semleges tengely irányába. A repedezett 
tartomány a teherszint növekedésével a támasz irányába terjedt. A terhelő pofától távolodva 
(a terhelő erők szétterjedését figyelembe véve) a keresztmetszeteket a csökkenő 
hajlítónyomatékkal egyidőben egyre növekvő nyíróerő terheli. Ez magyarázza a repedések 
egyre csökkenő dőlésszögét. 

 
16. ábra 9-16-150-825 jelű próbatest repedésképe röviddel a törés előtt 

 A fotó még az erő-lehajlás diagram felszálló ágán készült, tehát a külső teherből számítható 
igénybevételeket a tartó minden repedés (metszet) mentén egyensúlyozza. A viselkedés 
megértéséhez fontos megmagyarázni, miért az ábrán vastag vonallal jelzett metszet a 
kritikus. A [3] jelű repedés húzott zónai szakasza a kritikus metszetével azonos, de a repedés 
a terhelő pofához lényegesen közelebb éri el a nyomott zónát, ami – mint azt az 5.3 
alpontban látni fogjuk – többletteherbírást eredményez. Érdekes kérdés, hogy miért nem az 
azonos felső szakasszal bíró, de kevesebb kengyelszárat aktivizáló [4]-es jelű repedés a 
kritikus. Ennek magyarázata, hogy a jelentős húzó- és nyíróerővel terhelt hosszvasak 
tapadási zónája fellazul. Ez okozza a repedések húzott övi szakaszának ellapulását. Ez 
eredményezi a kritikus repedés tágasságának, és ez által hosszának növekedését. Így fűződik 
a kritikus metszet nyomott zónája jóval a tiszta hajlítás feltételezésével számított nyomott 
zóna fölé. Az ábrán a terhelő pofa környezetében a repedéscsúcsokat pontvonal köti össze. 
Jól látható, hogy a pofától távolodva a repedéscsúcsok – a csökkenő hajlítónyomaték dacára 
– egyre magasabban helyezkednek. Ez a fellazuló tapadási zóna miatt látszólagosan 
kilágyuló hosszacélbetétek hatása. Érdekes még annak elemzése, hogy miért stabil a törőerő 
igénybevételszintjén az [5] jelű repedés. A repedés lefutása a kritikushoz hasonlatos, azonos 
számú kengyelszárat aktivizál. A repedés azonban a terhelő pofától olyan távol éri el a 
számított semleges tengely magasságát, hogy ott a hajlítónyomatékból számított nyomóerő 
lényegesen alacsonyabb. Ez – mint azt az 5.3. alpontban látni fogjuk – magasabb nyíróerő 
ellenállást eredményez. 
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10. ábra  55-10-75-63-2-60-18, illetve 55-10-75-93-2-60-18 jelű próbatestek törésképei.  
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11. ábra 55-10-75-63-2-60-18 jelű próbatest erő-lapulás, illetve erő-ovalizálódás diagramjai 

A próbatestek először 6 és 12 óránál belül, majd 3 és 9 óránál kívül repednek meg. A 
repedések hosszirányú terjedése a szimmetriatengelytől a tartóvég irányába erősen függ a 
kengyelezés erősségétől. Az erőbevezetés tartományát lényegesen meghaladó hosszúságú 
próbatestek repedésképe jellegében különbözik rövid társaikétól. A repedések az 
erőbevezetéstől távolodva eltávolodnak a tartó hossztengelyétől, ami a távoli 
keresztmetszetek kisebb alakváltozására, így részleges teherviselésére utal, lásd 10. ábra.   
Az átszakadás egy, a födémátszúródáshoz hasonlatos jelenség. Az új fogalom bevezetését a 
görbe vonalú tartóalakból származó különbségek indokolják. Az átszakadás a nagy 
falvastagságú, nagy középponti szög mellett terhelt próbatestek jellemző tönkremeneteli 
módja. A terhelés kezdeti szakaszában a viselkedés a négyrét töréséhez hasonló, a törés 
pillanatában azonban váratlanul, repedésekben megmutatkozó előjelek nélkül a terhelő pofa 
alatti tartórész átszakad. A tönkremeneteli mód jellegét a 12. ábra fotója és diagramjai 
mutatják be. Az erő-lapulás diagram a repedést jelző merevségcsökkenés után 
felkeményedik Ez a lapulás révén a pofába feszülő tartóra átadódó teher jellegének 
változását mutatja. Az erő-ovalizálódás diagramon követhető, hogy az ovalizálódás jellege 
kezdetben a négyrét töréshez hasonló, az átszakadás pillanatában viszont dy ugrásszerű 
változásával a tendencia megfordul.  
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12. ábra 55-10-75-63-2-90-18 jelű próbatest törésképe békaperspektívából, illetve erő-lapulás és erő-ovalizálódás 

diagramjai 
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4.3.A javasolt mechanikai modell 
A kísérleti tapasztalatokat felhasználva analitikus mechanikai modellt alkottam a két lokális 
tönkremenetelei módot előidéző törőerő számítására. 
A tartó négyrét töréssel szembeni ellenállásának modellje a keresztmetszet lapulása miatt a 
12 órai száltól a terhelő pofa széléig a középponti szöggel lineárisan növekvő, sugárirányú 
erőbevezetést feltételez, lásd 13. ábra. A csak külső oldalon kengyelezett, berepedt fal 12 és 
6 óránál nyomaték felvételére nem képes, a teherbírási modell a fal szélső szálában 
elhelyezett csuklót feltételez. A teher vízszintes komponensének (Fx) ellenereje a csuklóban 
megjelenő erő. Az erőpár a 3 és 9 órai metszetekben kialakuló képlékeny csuklóban fellépő 
nyomás külpontosságát csökkenti. A külpontos nyomást a 3 (illetve 9) órai metszet 
egyensúlyozza. A 3 órai keresztmetszet hatékony szélességének meghatározását a 13. ábra 
mutatja be.  
Az átszakadási ellenállás modellje a terhelő pofák körül v/2 távolságra felvett átszakadási 
felület egyensúlyát vizsgálja. A helyettesítő lemez vastagságát (v*) a vizsgált pontban húzott 
függőleges egyenesnek a falból kimetszett szakasza hosszával azonosítottam, lásd 14. ábra. 
Az átszakadási ellenállás (Fb) számítására javasolt összefüggés a beton húzószilárdságának 
az átszakadási kerület mentén történő összegzését végzi el: 

  
Az átszakadásra merőleges irányokban elhelyezett vasalás figyelembe vétele az 
átszúródásnak az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerinti vizsgálatával azonos módon történik. 
A modellem mind a 24 esetben jól azonosítja a tönkremeneteli módot. A számított és mért 
törőerők hányadosainak átlaga mintegy 96%, a relatív szórás értéke 9,7%. A modell az 
esetek túlnyomó részében a biztonság oldalán van, biztonság kárára történő közelítés esetén 
sem haladta meg a hiba a 10%-ot. A számított törőerők sorában tendenciózus hibát nem 
tapasztaltam. A modell tehát alkalmas a kísérleti programban vizsgált módon terhelt 
körgyűrű keresztmetszetű vasbeton rudak lokális töréssel szembeni ellenállása várható 
értékének meghatározására.  
 

   
13. ábra A keresztmetszet négyrét töréssel szembeni ellenállásának számítási részletei 
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14. ábra Az átszakadási felület felvétele, valamint a helyettesítő falvastagság számítása 

 

5. A nyírási-hajlítási viselkedés  
5.1. A kísérleti program bemutatása 
Korunk szabványosított méretező algoritmusai a rácsos tartó analógia valamely változatára 
vagy valamilyen elkent feszültségmezőt feltételező elméletre támaszkodnak. Ezek az 
elméletek figyelmen kívül hagyják a tönkremeneteli módra jellemző repedéskép jellegéből, a 
repedéspartok mozgásából fakadó kompatibilitási kényszereket. A nyírási ellenállást a 
nyíróerővel párhuzamos gerinc erőjátékára vezetik vissza. Az üreges, „görbe gerincű”, 
körgyűrű keresztmetszetű tartók nyírási teherviselése az ilyen elméletekkel változatlan 
formában nem magyarázható. 
A körgyűrű keresztmetszetű tartók nyírási teherviselésének leírásakor abból – a korábban 
Juhász, Korda, Walther által is képviselt elméletre épülő – hipotézisből indultam ki, hogy a 
vasbeton rudak nyírási ellenállása egy, a tartót terhelő igénybevételekre jellemző, ferde, 
kritikus törési metszet mentén vizsgálandó. A kritikus metszet mentén a tartó a metszetben 
számítható nyíró- és normálerő, valamint hajlítónyomaték hatására merül ki. A törés a – 
kompatibilitási szükségszerűségek miatt – egyre szűkebbre fűzött nyomott zóna 
kimerülésével jön létre. A nyírási teherbírás a nyomott zóna ellenállásának és a kritikus 
metszeten áthaladó acélbetétek ellenállásának összege. 
A jelenségek tanulmányozására 48 vizsgálatból álló kísérleti programot állítottam össze, 
amelyben paraméterként szerepelt a 30 cm átmérőjű próbatestek falvastagsága  
(v = 5,5; 9 cm), a hosszvasalás (12× Ø12; Ø14; Ø16) és a keresztirányú vasalás mennyisége 
(s = Ø5/75; (/110); /150 mm; kengyelezetlen), a megtámasztó és a terhelő pofa 
tengelytávolsága (a = 625; 825; 975 mm), a próbatestek feszítési szintje (-; F1; F2). A 
feszített próbatestek esetében 4 (2 esetben 12) hosszvasat előfeszített pászmára cseréltünk. A 
próbatestek jelölése az itt felsorolt paramétereknek egymás után sorolásával jön létre. 
A kísérleti elrendezést és az elektronikus mérések helyét a 15. ábra mutatja be. 

 
15. ábra A nyírási kísérletek elrendezése és méréstechnika 
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