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Kedvcsináló



•a nyugattól való 20-30 éves a lemaradás után, a 
felzárkózás szükségszerűsége;

•az előnyök és hátrányok szembeállítása során a fa 
tartósságának bizonyítása (Lucern/600 év);

•a fatartó minőségének biztosíthatósága;

•a fa szilárdságának bizonylatolása.

2018. évi előadás summája



•Az öszvérszerkezet fatartó részéhez rétegelt-ragasztott 
tartóra esett a választás: 
•a szabványosított formában történő gyártás,
• szilárdsági osztályba sorolás;
•és műbizonylat kiadása miatt.

•Azon belül a GL24-es minőséget választottuk mert:  
• a legolcsóbb;                                                         
• járatos, így külön megrendelés nélkül kapható.

A fa tartó kiválasztása



• Laboratóriumi próbaterheléshez választottunk 3 db rétegelt-
ragasztott tartót

Etalon RR tartók



Tartóelrendezés, terhelés
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•A rétegelt-ragasztott fatartó biztonságos 
alkalmazhatóságát laboratóriumi próbaterheléssel 
ellenőriztük

•Az ábrán látható tartókból 3 db-ot l/400 és l/200 
lehajlásig, végül törésig próbaterheltünk

•A törés okai:
• kétszer anyaghiba/ággöcs, 
•egyszer technológiai hiba, hossztoldás szakadás.

Az etalon fatartó próbaterhelése



0-1 j. tartó alsó öve töréskor 0-2 j. tartó alsó öve töréskor

Az etalon tartók törésképei I.   (anyaghiba)



A 0-3 j. tartó alsó öve töréskor

Az etalon tartók törésképei II.   (technológiai határ)



Egyesített erő-elmozdulás diagramok

A tartók teherbírása



•Tapasztalat:
Anyag- és technológiai hibák vezettek törésig.

•Konklúzió:
•Anyaghibák teljesen soha nem kiküszöbölhetők
•Technológiai hibák folyamatosan javíthatók, de 

teljesen nem kiküszöbölhetők, tehát ez a teherbírás 
felső határa

Kiértékelés I.



•Az RR tartók teherbírásának felső határa biztonságosan 
csak az anyaghibák valamilyen kompenzálásával érhető 
el.

•Az anyag- és a technológiai hibás tartók teherbírása 
közötti különbséget kell vm. erősítéssel felenni.

•Ez az átlag  80 kN és a max 120 kN közötti terhelés 
közötti 
+ 40 kN felvételét jelenti, ami 50%-os teherbírás 
többletet jelenthet.

• Ezt kellene üveg-, műanyag-, ill. szénszálas erősítéssel 
felvenni.

Kiértékelés II.



•A RR-fatartók üveg-, műanyag-, ill. szénszálas 
megerősítési lehetőségei  közül az utóbbit választottuk; 

•A CarboDur S 1012 lamellák mellett döntöttünk, mert a 
100x1,2 mm-es CFRP szalag/lamella több előnnyel jár:
•a keresztmetszetben egyenletesen osztja el az erőt,
•észrevétlenül elfér a fa lamellák között is, 
•esztétikailag kedvező,
• tűz és vandalizmus ellen védett.

Az erősítés megválasztása



•Az alábbiakban leírt RR tartókból négyféle erősítéssel,    
3-3 db készült:

• takarólamellás-, 1/a. ábra;
• tartó aljára ragasztott-, 1/b. ábra;
• tartó aljára és 90o-ban beragasztott -, 1/c ábra
• tartó aljára és 45o-ban beragasztott - , 1/d ábra CFRP 

erősítésű RR tartó. 

Erősítési módok



•A próbatestek terhelési határai:
•az l/400-as lehajláshoz-;
•az l/200-as lehajláshoz és
•a töréshez tartozó 
tartóközépen ható koncentrált teher.

Terhelési határok



Takaró lamellás próbatestek



Egyesített erő-elmozdulás 
diagram

Takarólamellás erősítés



• Alulragasztott tartó

Alulragasztott



Alulragasztott erősítés

Egyesített erő-elmozdulás 
diagram



Alulragasztott és 90°-ban beragasztott erősítés



Alulragasztott és 90°-ban beragasztott erősítés

Egyesített erő-elmozdulás 
diagram



Alulragasztott és 45°-ban beragasztott erősítés



Alulragasztott és 45°-ban beragasztott erősítés

Egyesített erő-elmozdulás 
diagram



• Egyesített erő-elmozdulás diagramok

Egyesített erő-elmozdulás diagramok



A teherbírásértékek oszlopdiagramja



• a RR fatartók CFRP szalagos megerősítése bizton mondható, hogy 
50 %-os teherbírás növekedést eredményez;

• a legnagyobb teherbírást az alul ragasztott CFRP szalagos 
megerősítés biztosít, de a tartó itt ridegen törik, Falul = 123,10 kN;

• a takarólamellás CFRP szalagos tartó teherbírása alig marad el az 
alul ragasztott tartó teherbírásától, Ftakaró = 119,58 kN (-3 %), de a 
takaró lamella törése után még teherbírási tartalékkal 
rendelkezik a tartó;

• az alul + 90°-ban beragasztott CFRP szalagos tartó igen alacsony 
terhelésnél is recseg-ropog, majd hírtelen/ridegen törik a tartó;

• az alul + 45°-ban beragasztott CFRP szalagos tartó is igen 
alacsony terhelésnél recseg-ropog, majd hirtelen/ridegen törik a 
tartó.

Értékelés



L/400 lehajláshoz (5,75 mm) tartozó terhelőerő 
értékek (kb. 30 kN) hoz képest a töréssel szembeni 
biztonság (120 kN) 400% a biztonság!
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Etalon Takarólamellás Alul Alul+90° Alul+45°



• A betonnal együttdolgozó fatartónak a takarólamellás RR tartót 
választjuk a jövőbeni kísérleteinkhez

• Betonöv lehet: e.gyártott, monolit és vegyes

Jövőkép I. (pályalemez)



BETONLEMEZZEL EGYÜTT

Az eddig szóban forgó RR tartó inerciája:

(120X240mm-es fatartó)

•I=1,382x108 mm4

Vasbetonlemezzel együtt:

(80x360mm-es vb. Lemezzel)

•I=5,081x108 mm4

•Az arány: 3,667 !!

•Esetleges kis megcsúszás esetén is: 3 szoros !!
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• Cecotti szerint osztályozott kapcsolattípusok

Én a „D” típusú kapcsolat, vagy annak egy laboratóriumi vizsgálatunk alatt álló rugalmas  
változatában látom a jövőt, ahol a  rostok nincsenek elvága.

Múltbeli kapcsolatok



31

Jövőbeni kapcsolatok II.



•A CFRP szalagok nem okoznak a fában roncsolást;

•A „D” típusú kapcsolatok óriási előnye, hogy a fa rostjai 
nincsenek keresztbe elvágva, nem okoznak roncsolást;

•Nincs lokális gyengítés, egyenletes a teherátadás;

•Nincsenek feszültség csúcsok!

Jövőkép III. 



Jövőre innen folytatjuk, …

Köszönöm a  figyelmet!


