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Kivonat
A rétegelt-ragasztott fatartók egyre elterjedtebbé váltak az elmúlt 50 évben. A megfelelő minőségű

anyagokból készített rétegelt-ragasztott tartók minőségi beszerelést és üzemeltetést követően időtállóak, azonban egyre több esetben fordul elő a rétegelt-ragasztott tartók károsodása és a károso-

dás miatt egész tetőszerkezetek életveszélyessé válása. A felmerülő problémák miatt Magyarország

jelentősebb komplexumait felmérték, ahol rétegelt-ragasztott tartók a teherhordó szerkezetek. A
tartók rétegrepedéseit és egyéb tönkremeneteli problémáit, az épületek üzemeltetési jellegzetessége-

inek figyelembevételével határozták meg. A hibák ok-okozati összefüggéseit mérésekkel és számítási
eljárásokkal vizsgálták. Ezek után az összes tapasztalatból iránymutató következtetések és javaslatok
születtek, a tervezésre, a gyártásra és az üzemeletetésre vonatkozóan.

Kulcsszavak: rétegelt-ragasztott faszerkezet, delamináció, felmérés

Design, fabrication and operation proposals for gluedlaminated timber, based on measuring and modelling
results
Chapter 2: The calculation modell and its results used for determination
the reasons of damaging of glued -laminated timbers
Abstract
Glue-laminated timber beams have been used in an increasing number of cases in the past 50
years. Glue-laminated beams are durable constructs if they are manufactured from adequate quality

materials and if their installation and operation are performed to a high quality standard. There are

however an increasing number of cases of glue-laminated beams suffering damage, and, as a result,
entire roof structures becoming unsafe. Because of the arising problems the most important building complexes in Hungary, -in which glue-laminated beams are used as bearing structures,- have

been examined. The assessment included both the damage problems of the existing structures and

the operating features of the buildings. Later, the reasons for the damages were determined with
measurements and caculations. From all of these observations, conclusions and suggestions were
outlined for the design, construction and operation of the structures.
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Bevezetés
Mint azt a cikksorozat első részében (Vanya 2014) is leírtuk, a rétegelt-ragasztott fatartók egyre több esetben károsodnak és a károsodások okán egyre több tetőszerkezet válik életveszélyessé. A felmerülő problémákat és azok okait átfogóan kell vizsgálni, melynek megvalósítása nem kis feladat. A Nyugat-magyarországi
Egyetem Simonyi Károly Karának Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézete elnyert egy pályázati
támogatást (Baross Gábor RRTARTO1 OMFB-00398/2010). Ezen a pályázaton belül a felmért szerkezetek
rétegrepedéseit és egyéb tönkremeneteli problémáit már bemutattuk a korábbi cikkünkben.
A felmért tönkremeneteli problémák magyarázatára egy olyan számítómodellt készítettünk, mely a külső
terhelésből származó feszültségeket nem a mai gyakorlat által számításba vett homogén tartókeresztmetszetként, hanem a réteges szerkezetet figyelembe véve számítja. A számítások során nem csak a külső terhelésből
származó feszültségeket, hanem a gyártási és a változó klimatikus hatások következtében keletkező sajátfeszültségeket is meghatározza. A feszültségeket külön-külön és egyben is vizsgáltuk. Ebben a cikkben ezt a számítási
modellt és az ezekkel végzett kísérletek eredményeit mutatjuk be.
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1. ábra A belső erők és a sajátfeszültségek eloszlása a tartóvégek közelében a ragasztórétegben és a lamellákban: a – az Y. Guyon által definiált függvények; b – a lamella

végek közelében ébredő belső erők és feszültségek; c – a ∆z hosszúságú i-dik lamellára
ható belső erők és feszültségek (Szalai 2001, a szerző engedélyével).

Figure 1 Distribution of internal loads and residual stresses in the vicinity of the

beam ends within the glue layer and within the lamellae: a– the functions defined

by Y. Guyon; b –the internal loads and stresses arising in the vicinity of the lamella
ends; c – the internal forces and stresses acting on lamella i of a length of ∆z. (Szalai
2001, with permission)

VANYA (2014): Javaslatok rétegelt-ragasztott fatartók tervezéséhez, gyártásához és üzemeltetéséhez, felmérési és modellezési eredmények alapján
II. rész: A számítómodell és azok eredményeinek bemutatása a rétegelt-ragasztott fatartók tönkremenetelek okaira
FAIPAR 62. évf. (2014), DOI: 10.14602/WoodScience-HUN_2014_4
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–– Egy körív alakú homogén rétegelt-ragasztott fa tartógerenda (hi= 30 mm, n = 20 db, L = 60 m) sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása, ha a gyártáskor az 5. lamella nedvességtartalma 10%-kal nagyobb,
mint a többié és a nedvességtartalom a beépítés után viszonylag rövid idő alatt kiegyenlítődik.
–– Egy körív alakú homogén rétegelt-ragasztott fa tartógerenda (hi= 10 mm, n = 60 db, L = 60 m) sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása, ha a gyártáskor az 5. lamella nedvességtartalma 10%-kal nagyobb,
mint a többié és a nedvességtartalom a beépítés után viszonylag rövid idő alatt kiegyenlítődik.
–– Egy körív alakú kombinált rétegelt-ragasztott fa tartógerenda (hi= 30 mm, n = 20 db, L = 60 m) sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása, ha a gyártáskor az 5. lamella nedvességtartalma 10%-kal nagyobb,
mint a többié és a nedvességtartalom a beépítés után viszonylag rövid idő alatt kiegyenlítődik.
–– Egy körív alakú kombinált rétegelt-ragasztott fa tartógerenda (hi= 10 mm, n = 60 db, L = 60 m) sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása, ha a gyártáskor az 5. lamella nedvességtartalma 10%-kal nagyobb,
mint a többié és a nedvességtartalom a beépítés után viszonylag rövid idő alatt kiegyenlítődik.
–– Egy körív alakú homogén rétegelt-ragasztott tartó sajátfeszültségi-állapotmezejének kialakulása, ha a lamellák nedvességtartalma véletlenszerűen eltér egymástól, de maximum ± 1%-ban.
–– Egy körív alakú kombinált rétegelt-ragasztott tartó sajátfeszültségi-állapotmezejének kialakulása, ha a lamellák nedvességtartalma véletlenszerűen eltér egymástól, de maximum ± 1%-ban.
–– Egy körív alakú homogén rétegelt-ragasztott tartó sajátfeszültségi-állapotmezejének kialakulása, ha az
5. lamellának nem a nedvességtartalma, hanem a hőmérséklete magasabb a többinél (Δt5= 30 C°).
–– Egy körív alakú homogén rétegelt-ragasztott tartó sajátfeszültségi-állapotmezejének kialakulása, ha a beépítés után a tartóban viszonylag egyenletes, a magasság mentén folytonos parabola függvénnyel megadható
nedvesség-eloszlás alakul ki (tartós beázás miatt a lamellák nedvességtartalma a felső tartórétegekben jelentősen megnő).
Csak a gyártásból származó sajátfeszültségeket vizsgáltuk a következő esetekben (a tartó magasság és görbületi sugár viszonyait figyelembe véve):
–– Egy R/H = 180 viszonyszámnak megfelelő rétegelt-ragasztott íves fatartó (hi = 30 mm) gyártási feszültségállapot-mezőjének meghatározása.
–– Egy R/H = 220 viszonyszámnak megfelelő rétegelt-ragasztott íves fatartó (hi = 30 mm) gyártási feszültségállapot-mezőjének meghatározása.
–– Egy R/H = 50 viszonyszámnak megfelelő homogén rétegelt-ragasztott íves fatartó (hi = 30 mm) gyártási
sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása.
–– Egy R/H = 50 viszonyszámnak megfelelő homogén rétegelt-ragasztott íves fatartó (hi = 10 mm) gyártási
feszültségállapot-mezőjének meghatározása.
–– -Egy R/H = 50 viszonyszámnak megfelelő kombinált rétegelt-ragasztott íves fatartó (hi = 30 mm) gyártási
sajátfeszültség-állapotmezejének meghatározása.
A külső terhelésből, a gyártásból és a klimatikus hatásokból együttesen származó feszültségek meghatározására a példa a következő volt:
–– Egy félkörív alakú, háromcsuklós, 14 m-es fesztávolságú rétegelt-ragasztott fatartó erőtani vizsgálata az
összes lehetséges teherfajta egyidejű figyelembevételével, vastag és vékony lamellájú esetben. Külső terhelés
egy középen ható koncentrált erő, a klimatikus terhelés a legfelső lamella nedvességtartalma 16%-os, míg a
többi lamella 12%-os nedvességtartalmú.
Az összes példából levonható következtetések
Az íves rétegelt-ragasztott fatartók gyártási feszültségeit érintő megállapítások:
–– A gyártási és a külső terhelésből származó feszültségek összemérhetők. Ezek sokszor azonos nagyságrendűek, tehát a gyártási feszültségeket mindenképpen figyelembe kell venni a tartók erőtani méretezése során.
–– Minél kisebb az R/H viszony (azaz azonos tartómagasság mellett minél kisebb a görbületi sugár), annál
nagyobbak a gyártási feszültségek, különösen a rostokkal párhuzamos normál-feszültségek. Az R/H = 200
érték azonban (hasonlóan a külső terhelésből származó feszültségszámításhoz) itt sem tekinthető határértéknek, hisz átlépésével nem változnak jelentősen a feszültségek. A modellszámítás alkalmas a konkrét R/H
viszony figyelembe vételére.
VANYA (2014): Javaslatok rétegelt-ragasztott fatartók tervezéséhez, gyártásához és üzemeltetéséhez, felmérési és modellezési eredmények alapján
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–– Azonos külső geometria esetén annál kisebbek a gyártási feszültségek, minél vékonyabbak a lamellák.
–– Kombinált tartó esetén a normálfeszültségek maximumai az átmenetek környezetében jelentősek és a rostokra merőleges felszakadás veszélye közvetlenül a sablonból való kivétel után ezeknél a vegyes, eltérő rugalmassági modulusú íves tartóknál nagyobb. Ez a jelenség is a ragasztási technológia helyes betartására
figyelmeztet minket.
A rétegelt-ragasztott fatartók klimatikus változások hatására fellépő feszültségeire érvényes általános megállapítások:
–– A tartóvégeken fellépő, rostra merőleges normálfeszültségek és nyírófeszültségek kedvezőtlen klímaváltozás
(ami a helytelen gyártási technológiának is köszönhető) esetén akkorák lehetnek, hogy akár önmagukban (a
külső terhelés vagy a gyártási feszültségek nélkül) is okozhatnak tönkremenetelt, ami a tartóvégek felhasadását és elnyíródását eredményezi. E tekintetben az egyenes és íves tengelyű tartók között nincs különbség.
–– Ugyanolyan külső geometria mellett vékonyabb lamellák esetén a klímaváltozásból származó feszültségek
kisebbek lesznek. A rostokkal párhuzamos normálfeszültségek változása a tartó nagy részét kitevő, belső
tartományában nem jelentős, míg a rostokra merőleges normálfeszültségek és a nyírófeszültségek a tartóvégeken a háromszoros lamella-vastagsághoz tartozó feszültségekhez képest majdnem a felére csökkennek.
–– Ha a lamellák nedvességtartalma a gyártás kezdetén véletlenszerűen változik, de sohasem nagyobb mértékben, mint ±1%, akkor homogén és kombinált keresztmetszetnél a klimatikus feszültségek lefutása a magasság mentén hasonló. Nem nagyobb, mint ±1%-os nedvességtartalom eltérés esetén a klimatikus feszültségek
nagysága még nem elég a szerkezet tönkremeneteléhez, de a többi feszültségfajtával szuperponálódva a
tönkremenetel valószínűsége jelentősen megnő.
–– A hőmérsékletváltozás anomáliái a rétegelt-ragasztott tartókban legalább egy nagyságrenddel kisebb klimatikus feszültségeket okoznak, mint a nedvességtartalom-változások (a gyakorlatban megfigyelt klímaváltozások mellett).
–– Az élettartam folyamán egy 12%-os, aszimmetrikus nedvesedés hatására a rétegelt-ragasztott fatartóban
ébredő klimatikus feszültségek önmagukban is tönkretehetik a szerkezetet.
Számításokkal igazoltuk, hogy két ugyanolyan rétegelt-ragasztott fatartó (ugyanolyan külső geometria és
terhelés) közül – az összes feszültséget összegezve és figyelembe véve – a vékony lamellákból állóban jóval kisebb feszültségek keletkeznek, mint a vastag lamellákból állóban.
A vékonyabb lamellákból álló tartók gyártása drágább ugyan (hiszen nagyobb a hulladékképződés, több
ragasztóanyagra van szükség, érzékenyebb a gyártás-technológiai előírásokra), a tönkremenetellel szembeni
nagyobb biztonság mégis indokolja alkalmazásukat, különösen a bizonytalanabb külső terheléssel és klímakitettséggel jellemezhető szerkezetekben.
Összefoglalás
Megállapítható, hogy a rétegelt-ragasztott fa tartószerkezetek tönkremeneteleinek és meghibásodásainak
problémái sok okra vezethetők vissza, mint azt a felmérési eredményekből is láthattuk előző cikkünkben. Hogy
ezen okokat megértsük és kiküszöbölhessük, számításokat végeztünk, különféle esetek modellezésével. Ezek
eredményei jó összefüggést mutatnak a felmérési eredményekkel. Így valamivel érthetőbbé vált, hogy a tervezés
oldaláról milyen problémákat jelent egy nem megfelelően méretezett szerkezet. Nem csak a külső terhelésekre
kell méretezni a rétegelt-ragasztott faszerkezeteket, mint azt a mai gyakorlat teszi.
A következő cikk, ugyanezen rétegelt-ragasztott fa tartószerkezetek tönkremeneteleinek és meghibásodásainak az okait vizsgálja, mechanikai mérések, vizsgálatok bemutatásával. Ezek után a gyakorlat számára is
hasznos javaslatok kerülnek bemutatásra, mind a tervezésre, gyártásra és üzemeltetésre vonatkozóan.
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