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Vasbetontartók vizsgálata
az Eurocode és a hazai szabvány szerint

Dr. Kiss Zoltán
Kolozsvári Műszaki Egyetem

1. Bevezetés
A méretezési előírasok betartása mindenhol kötelező volt régen is, kötelező ma is. Ezek az előírások a

történelem folyamán, elsősorban nemzeti szabványok formájában jelentek meg. Az utóbbi időben, azonban,
egyre nagyobb az igény egységes szabványok alkalmazására, mert a különböző szabályzatokban a szerkezetek
méretezésénél eltérően megválasztott biztonsági szintek befolyásolják az építmény megvalósításának költsé-
geit, gazdaságosságát. Ezért a piaci verseny viszonyai között egyáltalán nem közömbös, hogy a szerkezetek
tervezését milyen előírások alapján végzik.

Az Eurocode�ok, illetve egységes EU szabványok jelentősége csak részben az, hogy a műszaki fejlődés
aktuális szintjét tükrözik, ennél sokkal nagyobb a jelentősége annak, hogy Londontól Bukarestig (vagy még
távolabb is) ugyanúgy kell számolni, azonos könyvek és főleg egyforma jelölések használhatók.

2. Az Eurocode és a hazai szabvány szerint tervezett
tartószerkezetek biztonsági szintjeinek összehasonlítása

Az Eurocode, a STAS szabványsorozathoz hasonlóan, a teherviselő szerkezetek méretezését különböző
határállapotok szerinti vizsgálatokra vezeti vissza. Az egyes határállapotok ellenőrzésénél az osztott biztonsá-
gi tényezők módszerét alkalmazza, de nem zárja ki a megkívánt biztonsági szintek más módszerekkel, például
valószínűségi elmélettel történő ellenőrzéseit sem.

A jelenlegi érvényben levő román szabályzat (STAS) és az Eurocode közötti eltérés alapvetően a két
szabályzatban megkövetelt biztonsági szintek különbségéből adódik, és nem annyira a számítási modellekből
(mint ahogy azt látni fogjuk a hajlított-nyírt vasbetongerenda esetében is) .

A biztonsági szintek formális összehasonlítása a következő eredményre vezet:
A teher oldalon a STAS szerinti mértékadó igénybevétel  (átlagos esetben)

Sd=1,15G+1,3Q  (1)

alakban, míg az EC szerinti érték

Sd=1,35G+1,5Q≅ 1,163(1,15G+1,3Q) (2)

módon számítható (G-állandó, Q-esetleges teher).
Ez azt jelenti, hogy az EC szerinti mértékadó igénybevétel 16,3%-kal nagyobbnak vehető, mint a STAS

szerinti érték.
Az ellenállási oldalon a szilárdságok tervezési értékei hasonlíthatók össze. A beton határszilárdsága

(fcd) átlagban 5%-al nagyobb a STAS esetében. Mivel a teherbírás szempontjából mértékadó az acélbetét és a
két szabvány ellenállási értékeinek hányadosa.
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akkor az EC szerinti többlet igény: 1,163/1,0 = 1,163,  azaz 16,3%.
Tehát az Eurocode szerinti szerkezetépítés némileg nagyobb biztonságot ad, mint a STAS alapján törté-

nő tevékenység.
Itt érdemes megjegyezni, hogy míg Nyugat-Európában és Magyarországon szinte kizárólagossá vált az

500 N/mm2 folyáshatárú betonacélok alkalmazása, addig Romániában általában az elavult 350 N/mm2 de sok
esetben, még a 235 N/mm2 folyáshatárú acélokat használják. Emiatt úgy tűnhet, hogy a STAS szerint végzett
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méretezés nagyobb biztonságot ad, mivel általában nagyobb vasmennyiségre van szükség éppen az acél rossz
minősége miatt.

Mind a két szabvány a méretezés alapjául a keresztmetszet terv szerinti méreteit tekinti, de az EC eseté-
ben figyelembe kell venni még a kedvezőtlen betonacél-elmozdulást is. Ez valamelyest csökkenti az EC
többletbiztonságát.

3. Csak a húzott oldalán vasalt keresztmetszet hajlítási teherbírása
Az EC2 és a STAS 10107/0-90 alapján történő méretezések legfontosabb alapfeltevései megegyeznek

(1.ábra). Ezek a következők:
− érvényes a sík keresztmetszetek elve;
− a beton és az acél csúszásmentesen együttdolgozik;
− a vasbeton teherbírását berepedt állapotban kell kimutatni, amikor a beton csak nyomást vesz fel;
− a beton és az acél egyszerre éri el a határfeszültséget (fcd , fyd);

lim

1

b

d

dh

y

x

sl

a

M
lim+ M

F
sl

sl

cd

ε

0,85 f

A

ε c2
=3,5% 0

s l = ε yd

Fc

d

z=h- a

1. ábra
A méretezésnél használt III-ik feszültségi állapot

Az 2.ábrán a két szabvány közötti különbség látható. A közepesen terhelt tartók esetében a két görbe
szinte egybeesik. Az EC szerint számolt vasmennyiség mindig nagyobb mint a STAS által adott értek.
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2. ábra
Az EC és a STAS szerinti méretezés nyomatékra négyszög

keresztmetszet esetében
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4. Az EC2 és a STAS 10107/0-90 nyírásvizsgálatának összehasonlítása
A két szabvány alapján végzett nyírási teherbírás számításához használt alapelvek lényegében egyez-

nek, azonban különbségek is vannak.
A hajlított-nyírt vasbetongerenda teherbírásának kimerülése általában a 3.ábra szerint ferde repedés

mentén következik be.

3. ábra
A nyírási repedés mentén működő erők

 Az ábrán feltüntettük azokat az erőket, amelyek az egyensúlyban közreműködnek. Ezek az erők a kö-
vetkezők:

VRd nyomott betonöv által felvett nyíróerő;
Vg a repedés menti súrlódással az ún. szemcsehatás következtében kialakuló csúsztatóerő;
Vd a hosszanti Asl betétben az ún. csaphatás által felvett nyíróerő;
Tsl ill. Fc a hosszanti Asl betétben, illetve a nyomott övben ébredő erő;
Nsw az Asw nyírási betétben ébredő erő;

A hajlított-nyírt vasbetontartók teherbírásához a gyakorlatban kétféle eljárást alkalmaznak, éspedig:
− a ferde metszet egyensúlyára (STAS);
− a rácsostartó modellre (EC)

épített eljárásokat.
A ferde metszet törési állapotához tartozó teherbírás felírásánál az alábbi alapfeltevésekkel élünk

(4.ábra):
− a nyomott betonöv törési állapotban van, és az Fc értéke fcd=konst. szilárdsággal számítható;
− a ferde metszetet keresztező Asl ill. Asw keresztmetszetű betétek folyási állapotban vannak;
− a szemcse és csaphatás figyelmen kívül hagyható, mert feltételezzük a repedések erős megnyílását.

4. ábra
A ferde metszet egyensúlyára épülő eljárás
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A hajlított-nyírt vasbeton gerenda szilárdsági viselkedésének legrégibb modellje a rácsostartó elv
(5.ábra).

5. ábra
 A rácsostartó modellre épülő eljárás

Eszerint a vasbetongerenda úgy viselkedik, mint egy rácsos tartó. A teherviselés alapelve, hogy a hajlítást
az övek, a nyírást pedig a gerincben kialakuló nyomott betonrácsrudak és a húzott nyírási vasalás veszik fel.

Mindkét esetben az acélbetétek méretezését csak akkor kell elvégezni, ha a nyíróerőre teljesül a követ-
kező egyenlőtlenség:

VRd1<Vsd<VRd2  (4)

A beton által felvett nyíróerő vagy ahogy az EC2 nevezi a nyírási vasalást nem tartalmazó gerenda te-
herbírása a következőképpen írható fel:

VRd1=τRd k (1,2+40ρ1)bwd  (5)

Mivel a beton nyírási szilárdsága a húzószilárdság hányada

τRd=0,25 fctk 0,05/γc=0,167 fctk 0,05 (6)

ahol a γc=1,5, az (5) így írható

VRd1=0,167 k(1,2+40ρ1) fctk 0,05  (7)

A képlet figyelembe veszi a hosszanti ρ1=Asl/bwd vashányad hatását és a szerkezeti mérethatást is a
k=1,6-d>1,0 (m) segítségével.

A beton által felvett nyíróerő alsó határát úgy kapjuk, ha a minimális hosszanti vasat alkalmazzuk
(0,15%) és K értékét 1-nek vesszük:

VRd1
min=0,21 fctk 0,05bwd  (8)

A Román szabvány a beton által felvett nyíróerőt, a ferde repedés vízszintes vetületének függvényében
számolja:
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VRd1=10
s

dbf lwctk

2

05.0 ρ (9)

A nyíróerő alsó határa a STAS szerint:
VRd1

min=0,5 bwd fctk 0,05 /γc =0,333 fctk 0,05 bwd  (10)

Eszerint a STAS kb. 1,6-szor nagyobb nyírási szilárdságot tulajdonít a betonnak. A kapott eredmények
a 6.ábrán láthatóak.

A maximális nyírási teherbírást az EC2 előírása szerint a következőképpen határozzuk meg:

VRd2=0,9 bw d ν fcd /(ctgθ + tgθ)  (11)

ahol
ν=0,7 - 0,005 fck >0,5  (12)

0,4 ≤ ctgθ ≤ 2,5  (13)
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6. ábra
A méretezett nyírási vasalással nem rendelkező

gerendaszakasz nyírási teherbírása (VRd1)

míg a STAS előírása szerint

VRd2=cbwd fctk 0,05/γc (14)

A c értéke 2 vagy 4-nek vehető annak függvényében, hogy a tartóvégen képlékeny csukló alakul ki
földrengés esetén, vagy sem. A kapott eredményeket a 7.ábra szemlélteti, különböző szilárdsági osztályokba
tartozó betonok felvételével és változó dőlésű rácsrudak hatására.

Ennek alapján a STAS szerinti számítas nem olyan flexibilis mint az EC, de a nagyságrendjében nem
mondható rossznak.

Ha a (4)-es egyenlőtlenség teljesül, akkor a nyírási acélbetéteket méretezni kell.
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7. ábra
A maximális nyírási teherbírás (VRd2)

A STAS szerinti függőleges tengelyre vett vetületi egyensúly a következő:

Vsd ≤ Σ0,8 Aswi fyd  sin α +Σ0,8 Asw fywd + Vrd1 (15)

Ha a nyírási vasalást csak kengyelekkel oldjuk meg, akkor a (15)-ös egyenlet megfelelő átalakítása és
deriválása után kifejezhetjük a tartószakasz minimális nyírási teherbírását:

Vwd =2 cctkwlw fqdb γρ /100 05.0
2  (16)

Felvéve a VRd3=Vsd egyenlőtlenséget

qw≈0,0375 Vsd
2/bwd2 l ρ  fctk 0,05 (17)

értékénél kiszámíthatjuk a nyírási vasalást
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Az EC esetében a nyírási vasalás (csak kengyelekkel) a változó dőlesű rácsrúd módszerrel a következő:

(
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(19)

Ahol θ a (13) szerinti értékeket veheti fel.
Összehasonlítás végett kiválasztottunk egy adott vasbetongerendát. Először állandónak vettük a tartó

nyílását, keresztmetszetét valamint a beton és acél minőségét, változónak a gerenda mentén egyenletesen el-
oszló függőleges terhet (8.ábra). Másodszor pedig a terhelést vettük állandóak és a beton minőségét változ-
tattuk (9.ábra).

Mint ahogy a 8. ábrából kitűnik, az EC2 számítási modellje alapján (θ=45°) közel 2,3-szor nagyobb
vasmennyiséget kapunk. Ez az arány nagyobb nyíróerő esetén csökken egészen 1,37-ig.

A θ=45°-nál laposabb nyomott rácsrúddőlés (repedéshajlás) feltételezése a szükséges kengyelezés
mennyiségét csökkenti, de a nyomatéki (hosszanti) vasalás mennyiségét (a nyomaték eltolása miatt) növeli.
Ebben az esetben a szükséges vasmennyiség kisebb mint a STAS-nál kapott érték, főleg nagyobb nyíróerő
esetén.
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8. ábra
A ρw vashányad változása a nyíróerő

 függvényében az EC2 és a STAS 10107szerint
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9. ábra
A ρw vashányad változása a beton szilárdságnak függvényében

az EC2 és a STAS 10107 szerint

Mind a két szabvány esetében (EC2 és STAS) a beton minőségének növelésével csökken a nyírási va-
salás mennyisége (9.ábra).

Egyértelműen a jobb beton kedvezőbb acélfelhasználást eredményez.

5. Megállapítások
Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának egyik feltétele, hogy a csatlakozás időpontjában a ha-

zai szabványok legalább 80%-ban EU-konformok legyenek. Ezért alapvető érdekünk, hogy a szerkezetek
tervezésére vonatkozó európai szabványok Romániában is hasznalhatók legyenek.

Az elvégzett vizsgálat alapján kimondhatjuk, hogy a hajlított-nyírt vasbetontartó EC2 szerinti méretezé-
se biztonságosabb mint a hazai szabvány, ugyanakkor nyilvánvaló, ha az Eurocode-ot használjuk, akkor azt
teljes egésszében át kell venni. Ez azt is jelenti, hogy a Romániában ma gyártott acélok helyett a nyugati
500N/mm2-es folyáshatárú acélt kell sürgősen bevezetni. Nem lehet egy korszerű számítási módszert használ-
ni elavult acélminőségek mellett.

Jelen tanulmány ennek érdekében kívánt gondolatokat ébreszteni.
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6. Jelölések
A fontosabb különbségek az EUROCODE és a STAS szerinti jelölésekben:

Jel EC fogalom        jel STAS

Md a hajlítónyomaték tervezési értéke M
V nyíróerő Q
fcd a beton nyomószilárdságának tervezési értéke Rc
fctd a beton húzószilárdságának tervezési értéke Rt
fyd, fywd a betonacél szilárdságának tervezési értéke Ra

(hosszanti vagy kengyel vasak esetében)
fyk a betonacél folyási határának karakterisztikus értéke Rak
d hasznos (hatékony) magasság h0
b a betonkeresztmetszet szélessége b
bw a gerinc szélessége bi
Asl a hosszanti betonacél keresztmetszetének felülete Aa
Aswi a ferde betonacél keresztmetszetének felülete Ai
Asw a kengyel keresztmetszetének felülete Ae
sw a kengyelek közötti távolság ae

,lρ  wρ vashányad µ
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