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Alakváltozás 
A jelenséget, amelynek esetén valamely hatásra ( külső erő hatására vagy egyéb 
külső-belső hatásra) a szilárd test pontjai egymáshoz képest elmozdulnak és a test 
anyagi, geometriai alakzatai (anyagi vonalak hossza, anyagi vonalak által bezárt 
szög, testek térfogata stb.) megváltoznak, alakváltozásnak nevezzük. 

Spontán alakváltozás 
Az alakváltozást spontán alakváltozásnak nevezzük, ha nem külső erő vagy annak 
változása hatására, hanem valamely egyéb külső-belső hatásra (például 
hőmérsékletváltozás, beton esetén zsugorodás, kúszás) jön létre. 
Spontán latin eredetű szó, jelentése általában: kényszer nélküli, szabad, önkéntes, 
jelentése a tudományban: külső beavatkozástól függetlenül létrejövő.  

Hosszváltozás (Δℓ) 
A hosszváltozás = lineáris alakváltozás, és mint ilyen az alakváltozások 
legegyszerűbb formája. A hosszváltozás a megváltozott hosszúság (például: L) és az 
eredeti hosszúság (például: L0) különbsége: Δℓ = L - L0. 
Az eredeti hosszúságot mérési alaphossznak is nevezzük. 

Fajlagos hosszváltozás 
A fajlagos hosszváltozás a hosszváltozás (Δℓ) és az eredeti hosszúság (L0) 
hányadosa:  ε = Δℓ/ L0 
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 A nóniusz-skála 
nevét  

Pedro Nunez 
(1492-1577) 

portugál 
matematikustól 

kapta. 
 

A nóniusz-skála 
első leírása  

Pierre Vernier 
(1580-1637) 

francia 
matematikus 

1631-ben kiadott 
munkájában 

található. 
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A tolómércén a nóniusz-skála 
beosztásainak száma n = 10 
egység, és a nóniusz-skála 
hossza N, az ábrán a főskálán 
leolvasva N = 39 mm. 
A nóniusz-skála hosszának (N) 
jellemzője, hogy 1 mm-rel 
rövidebb, mint a főskála hozzá 
tartozó M hossza, amiből  
M = N + 1 = 39 + 1 = 40 mm,  
illetve M – N = 1 mm.  
Keressük meg a nóniusz-
skálán azt a k beosztást, 
amelyik a főskála valamelyik 
beosztásával legjobban 
egybeesik, olvassuk le és 
jegyezzük fel.   
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VI. Váczi-körút ma: 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út  
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Mikrométer csavaros vastagságmérő 



9 
Mikrométer csavaros vastagságmérő 
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Mikrométer csavar 
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Mikrométer leolvasóberendezés 



12 Indikátor óra (mérőóra) 
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Graf – Kaufmann-féle készülék 
[Otto Graf (1881-1956) német professzor] 

A hasábok 
mérete: 

40×40×160 mm 
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Amsler-Wetzlar-féle zsugorodás mérő készülék 
(Alfred J. Amsler, 1857-1940, svájci gépészmérnök)  



15 Amsler-Wetzlar-féle zsugorodás mérő készülék 
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Amsler-Wetzlar-féle zsugorodás mérő készülék 
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100×100×515 mm méretű 
betonhasáb Amsler-Wetzlar-féle  
Zsugorodás mérő készülékhez 

1000
515
0o% ⋅
−

= tLLε
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Huggenberger tenzométer 
 

Forrás: Weiss György: Építőipari 
Laboratóriumi Méréstechnika és 

Műszerismeret. I. kötet.  
ÉMI 22. számú kiadványa. 
Építésügyi Tájékoztatási 
Központ. Budapest, 1974. 

Dr. Weiss György (szül.: 1904)  
okl. építőmérnök  

az ÉMI kutatója volt. 

Huggenberger 

Mutatóval 
ellátott 

műszerek 
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Huggenberger  
svájci mérnök által  

1900-ban alapított gyár 
Huggenberger AG.  

néven ma is működik. 
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Parallaxis-tükör 
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Parallaxis-tükör 
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Acél próbatest nyúlásának mérése húzóerő  
hatására tenzométerrel  σ–ε diagram felvételéhez 

Tenzométer = (latin + görög 
összetett szó), jelentése: 
mérőórával vagy mutatóval 
felszerelt  nagypontosságú 
nyúlásmérő 

…hőmérséklet- 
változás hatására 
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Huggenberger Deformmeter  
Forrás: 
http://www.huggenberger.com
/fileadmin/user_upload/pdf_D
E/Huggenberger_DU-
EDU_de.pdf   

http://www.huggenberger.com/fileadmin/user_upload/pdf_DE/Huggenberger_DU-EDU_de.pdf
http://www.huggenberger.com/fileadmin/user_upload/pdf_DE/Huggenberger_DU-EDU_de.pdf
http://www.huggenberger.com/fileadmin/user_upload/pdf_DE/Huggenberger_DU-EDU_de.pdf
http://www.huggenberger.com/fileadmin/user_upload/pdf_DE/Huggenberger_DU-EDU_de.pdf
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Huggenberger –féle deformméter 
Az ELE International (Egyesült Királyság, Bedfordshire) 

gyártmánya 
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Demec készülék 
L0 = 200,66 mm 

DEMEC = Demountable Mechanical Strain Gauge =  
= Hordozható mechanikus tenzométer 
A DEMEC készüléket a BCCA - British Cement and 
Concrete Association fejlesztette ki.  
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Demec készülék 
L0 = 200,66 mm 
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Demec készülék 
L0 = 200,66 mm 
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Demec készülék 
L0 = 200,66 mm 
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Demec készülék 
L0 = 200,66 mm 
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Nyúlásmérő bélyeg 
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Száradási zsugorodás a kötés végén, a szilárdulás kezdetén indul, és egy évig 
is eltarthat, tehát egy lassú folyamat, amely végértékhez tart. Ezalatt a 
cementkő pórusai kiszáradnak, a teljesen kiszáradt beton nem zsugorodik 
tovább. 
MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2 szabvány 3.2. táblázata: A gátolatlan 
száradási zsugorodás εcd,0 [‰] értékei N osztályú cementtel készült betonok 
esetén 

fck/fck,cube 

[MPa] 

Relatív páratartalom [%] 

20 40 60 80 90 100 

20/25 0,62 0,58 0,49 0,30 0,17 0,00 

40/50 0,48 0,46 0,38 0,24 0,13 0,00 

60/75 0,38 0,36 0,30 0,19 0,10 0,00 

80/95 0,30 0,28 0,24 0,15 0,08 0,00 

90/105 0,27 0,25 0,21 0,13 0,07 0,00 
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Repedések fajtái 
Zsugorodási repedések 
Hőmozgásból eredő repedések 
Süllyedésből származó repedések 
Terhelésekből adódó repedések 
 

Repedések formája 
Nyugvó repedések – Terjedő repedések 
Átmenő repedések – Egyoldali (felületi) repedések 
Hossz-, keresztirányú, vízszintes, függőleges repedés 
Egyes, párhuzamos futású, hálószerű repedések 
 

Repedés tágasság 
Hajszálrepedés: ≤ 0,1 mm 
Finomrepedés: 0,1 – 0,3 mm 
Közepes tágasságú repedés: 0,3 – 0,5 mm 
Nagytágasságú repedés: 0,5 – 1 mm 
Széles repedés: > 1 mm 
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MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2 szabvány 7.1.N táblázata:  
A wk számított repedéstágasság wkmax [mm] határértékei 

Környezeti osztály 

Vasbeton és tapadásmentes 

feszítőbetéteket tartalmazó 

feszített vasbeton szerkezeti 

elemek 

Tapadásos 

feszítőbetéteket 

tartalmazó feszített 

vasbeton szerkezeti 

elemek 

Kvázi-állandó hatáskombináció Gyakori hatáskombináció 

X0, XC1 0,41 0,2 

XC2, XC3, XC4 
0,3 

0,22 

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 dekompresszió 

1. MEGJEGYZÉS:  X0 és XC1 környezeti osztályok esetén a repedéstágasság nem befolyásolja a 

tartósságot, ezért ez a határérték általában elfogadható megjelenést eredményez. A megjelenésre 

vonatkozó feltételek hiányában ez a korlát enyhíthető. 

2. MEGJEGYZÉS:  E környezeti osztályok esetén kiegészítésként általában a dekompressziós 

állapot meglétét is ellenőrizni kell a terhek kváziállandó kombinációjának a hatására. 

A dekompressziós feltétel azt jelenti, hogy a tapadásos feszítőbetétek vagy azok kábelcsatornáinak 

teljes egésze legalább 25 mm mélységben nyomott betonba vannak ágyazva. 
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Zsugorodási repedések 
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48 Alumíniumrúd lineáris hőtágulásnak meghatározása 
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http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/hotagulas.pdf 
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Lineáris hőtágulás:
Néhány anyag lineáris hőtágulási együtthatója

az irodalom
[Palotás L.: Mérnöki szerkezetek anyagtana. 1.]

Idő Indikátor óra leolvasás, mm ε %o Hőmérséklet szerint:
perc bal jobb ∆l, átlag növekedés, oC Anyag α [1/°C]
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0 Acél 11,9*10 -6

0,5 0,000 0,000 0,000 0,000 1 Alumínium 23,9*10-6

1,0 0,020 0,010 0,015 0,125 9 Lineáris hőtágulási együttható, Bazalt 8,0*10-6

1,5 0,070 0,025 0,048 0,396 23 1/oC: Beton 12,0*10 -6

2,0 0,110 0,065 0,088 0,729 42 Cementkő 18,5*10-6

2,5 0,155 0,103 0,129 1,075 58 Cink 30,0*10-6

3,0 0,190 0,130 0,160 1,333 73 Gránit 8,0*10-6

3,5 0,215 0,160 0,188 1,563 84 Gipsz 25,0*10-6

4,0 0,245 0,190 0,218 1,813 97 Gipszhabarcs 14,0*10-6

4,5 0,275 0,215 0,245 2,042 108 Gyémánt 1,3*10-6

5,0 0,295 0,235 0,265 2,208 117 Jég 52,5*10-6

5,5 0,310 0,250 0,280 2,333 124 Kvarc 11,0*10-6

6,0 0,320 0,260 0,290 2,417 131 Márvány 5,0*10-6

Mészkő 6,9*10-6

Idő ε %o Idő Hőmérséklet Hőmérséklet ε %o Réz 16,8*10-6

perc perc növekedés, oC növekedés, oC Szilícium 7,0*10-6

0,0 0,000 0,0 0 0 0,000 Tégla 9,0*10-6

0,5 0,000 0,5 1 1 0,000 Üveg 5,0*10-6

1,0 0,125 1,0 9 9 0,125 Víz 60,0*10-6

1,5 0,396 1,5 23 23 0,396 Többek között azért lehet
2,0 0,729 2,0 42 42 0,729 vasbetont készíteni, 
2,5 1,075 2,5 58 58 1,075 mert az acél és a beton
3,0 1,333 3,0 73 73 1,333 hőtágulási együtthatója
3,5 1,563 3,5 84 84 1,563 közel egyforma érték.
4,0 1,813 4,0 97 97 1,813
4,5 2,042 4,5 108 108 2,042
5,0 2,208 5,0 117 117 2,208
5,5 2,333 5,5 124 124 2,333
6,0 2,417 6,0 131 131 2,417

A 10 mm átmérőjű alumínium rúd
hőtágulásának mérése L=120 mm alaphosszon,

indikátor  órák és termoelem alkalmazásával TLl ∆=∆ **α

T
L
l o

∆===
∆ *

1000

%

α
ε

ε

TT

o

∆
=

∆
=

*1000

%εε
α

610*0,19

000019,0
1000

019,0

−=

===α
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Alumínium fajlagos hosszváltozása az idő 
függvényében

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Idő, perc


 %

o
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függvényében
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A beton kúszása és ernyedése 
A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög 
eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő 
folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág 
megnevezése. 
A kúszás állandó hőmérsékleten, a tartós (időben változatlan) 
terhelőerő hatására fellépő, időben változó alakváltozás, amely 
kezdetben gyorsabban, később lassabban nő, míg évek múlva 
aszimptotához tart.  
A kúszás (εkúszás) a terhelés okozta pillanatnyi alakváltozással 
(ε0) és a zsugorodással (εzs) együtt a tartós alakváltozást (εt) 
teszi ki: 

εt = ε0 + εzs + εkúszás = ε0 + εlassú   és     εkúszás = εt  - ε0 - εzs 

A beton lassú alakváltozása (εlassú) a beton zsugorodásának és 
kúszásának együttes jelensége dr. Palotás László professzor 
(1905-1993) terminológiája szerint: 

εlassú = εzs + εkúszás 



56 



57 



58 

A beton kúszását a méretezés során úgy vesszük 
figyelembe, hogy tartós terhelés esetén a kezdeti 
rugalmassági modulus (E0) helyett az „ideális” 
rugalmassági modulussal (Ei) számolunk:  
 
 
 
 
 
ahol:  
φ = ε kúszás/ ε0,r  = a kúszási tényező 

ϕ
ε
εε

σ
εε

σ
+

=
+

=
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Az 1/(1+φ) tényező egynél kisebb szám, tehát a kúszás 
olyan folyamatnak tekinthető, mint amely a rugalmassági 
modulust csökkenti, például a hajlított tartók időbeni 
lehajlását növeli, így voltaképpen kedvezőtlen jelenség.  

Beton 
nyomószilárdsági 

osztálya 

Kúszási tényező  
közepes végértéke 

A kúszási határ közepes értéke 
C8/10 2,7 

C16/20 2,1 

C25/30 1,7 

C35/45 1,4 

C45/55 1,2 
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Ha az időben a rugalmassági 
modulus (E) csökken, akkor  
a hajlított tartó lehajlása (η)  
az időben növekszik, és ezt  
a változást már a méretezés 
során a kúszási tényezővel (φ)  
kell figyelembe venni. 
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A beton kúszását befolyásolja: 
a szerkezeti elem keresztmetszetének alakja; 
a terhelés kezdetének időpontja; 
a környezet relatív páratartalma; 
a friss beton konzisztenciája; 
a megszilárdult beton szilárdsága stb. 

 
A kúszás az egyébként is ajánlott szilárdság növelő 
intézkedésekkel csökkenthető: 

nagyobb szilárdságú cement; 
jó minőségű adalékanyag; 
kevés keverő víz; 
jó bedolgozás; 
gondos és hosszú idejű nedves utókezelés; 
késői kizsaluzás stb. 
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Az ernyedés (σe), más szóval relaxáció 
tulajdonképpen a kúszás inverze, „megfordítottja”. 
Azt a feszültség csökkenést (ernyedést) jelenti, amely 
az alakváltozás állandó értéken tartásához 
szükséges. 
Azt az időt, amely alatt az ernyedés végértékének 
(σe,max) bizonyos hányada (σrel) bekövetkezik, 
ernyedési (relaxációs) időnek (trel) hívják. Ennek 
értéke igen nagy szám. 
 
 
 

Köszönöm  a  figyelmüket…, de  
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RÁADÁS 
azoknak, akik szívesen  

nézegetik a régi könyveket: 
 

Erich Siebel: 
Handbuch der Werkstoffprüfung 

Zweite verbesserte Auflage 
 

Dritter Band: 
  

Die Prüfung nichtmetallischer 
Baustoffe 

Herausgegeben von Otto GRAF † 
 

Springer-Verlag 
Berlin/Göttingen/Heidelberg 

1957 
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Hosszváltozás- 
mérés 

bebetonozott 
csapszegre  

erősített  
mérőórával 

 
Mérési 

alaphossz 
 

Ide 
támaszkodik 

a mérőrúd 

Hosszváltozás- 
mérés 

acélkeretre  
ültetett  

mérőórával 
 
 

Helyszíni 
vizsgálati  
módszer 
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A Stuttgarti Műszaki Egyetem 
(Technische Hochschule Stuttgart) 
Építőipari Kutató és Anyagvizsgáló 

Intézetének 
(Forschungs- und Materialprüfungsanstallt 

für das Bauwesen)   
hordozható, deformméter típusú 

Hosszváltozás mérő eszköze, 
amelyet két változatban, 

200 mm-es és 500 mm-es mérőhosszal 
fejlesztettek ki 
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Az előző ábrán bemutatott deformméter mérőlapkája és mérőcsapja 
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Kísérleti eszköz betongerenda lehajlásának mérésére  

Mérőkeret 
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Abb. 1. = 1. ábra:  
Zsugorodási görbe az idő 

függvényében,  
a kötési hő figyelembevételével 

Abb. 2. = 2. ábra: 
A levegő páratartalmának hatása  
a zsugorodásra, 2, 3 és 50 napos 

korban (Lucas után)  
         Melegedés          Hűlés  

Hosszváltozás 
a kizsaluzási 
 hosszhoz 
képest 
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HUGGENBERGER TENZOMÉTER. 
Ezt a típust fenn már a  

Weiss György-féle könyvben is láttuk. 
A mutató-leolvasás pontosságát 

parallaxis-tükör segíti. 
         A műszer mérési alaphossza:  

200 mm vagy 500 mm.  



73 

Hummel-féle 
mikrométer-csavaros 
hosszváltozás mérő 

eszköz 
 

A betonpróbatest  
mérete: 

100×100×500 mm vagy 
120×120×500 mm 

 
Az emelhető támaszok  

függetlenek az  
U-alakú mérőkerettől. M

ik
ro

m
ét

er
- 

cs
av

ar
 

Támasz  
beállító 
csavar 
és emelő 
csavar 

A csapok megfelelő érintkezését  
gyenge áramú áramkör jelzi 
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Amsler-Wetzlar-féle beton 
zsugorodás mérő kocsi 

A tanszéki gyakorla- 
ton is bemutattuk. 

Mikrométercsavar 
„túl-csavarást gátló” 
szerkezettel 
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Graf-Kaufmann-féle beton 
zsugorodás mérő eszköz 

A fényképen 
álló-helyzetű elrendezés látható, 

a tanszéki gyakorlaton  
(lásd a fenti diaképet)  

fekvő-helyzetben mérő eszközt 
mutattunk be. 

Fekvő-helyzetű elrendezés esetén 
fontos, hogy a próbatest  

ne kéttámaszú gerendaként 
alátámasztva  

feküdjön, mert a támaszok  
az elmozdulásokat fékezhetik. 
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Huggenberger-féle deformméter 
(eseténként, így ebben a könyvben  

is deforméternek nevezik, egy „m”-mel írva). 
A helyszíni zsugorodás mérésre kialakított típus 

mérési alaphossza 254 mm (= 10 inch),  
leolvasási pontossága 0,0025 mm. 
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Felső ábra: Nagypontosságú Graf-féle (Technische Hochschule 
Stuttgart) eszköz, amelyet a XX. század első felében a német birodalmi 

beton-autópályák zsugorodásának mérésére használtak. 
Alsó ábra: A Müncheni Műszaki Egyetemen  

(Technische Hochschule München) kifejlesztett zsugorodás mérő.  
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Leitz-féle  
optikai  

betonkomparátor 
Fenn már beszéltünk róla. 

Az ábrán látható komparátor  
mikroszkópjainak nagyítása 100-szoros. 

Mérési alaphossz: Legfeljebb 400 mm. 
Leolvasási pontosság: 0,001 mm 
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F. G. Thomas az ábrán látható berendezéssel  
a beton 2-3 hónapos koráig azt vizsgálta, 
hogy a lassan növekvő húzóerő hatására 

ébredő megnyúlások és  
a zsugorodás okozta rövidülések  

miként összegződnek. 
A húzóerőt rugókkal ébresztették. 

A méréshez klímakamrára volt szükség,  
mert minden egyéb feszültség fellépése  

a mérési eredmény pontosságát  
leronthatta volna.   

Fenn a „kúszási ábrán” azt láttuk, hogy  
a zsugorodás és a nyomóterhelések 

ébresztette alakváltozások 
(összenyomódások) összeadódnak.      
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L’Hermite-féle  
zsugorodás mérő gyűrű. 

A zsugorodó beton próbagyűrű  
az „A” jelű acél-magra feszül,  

és megrepedezik. 
A beton próbagyűrűt kívülről egy 

rugalmas, nyitott fém mérőgyűrű (F) 
veszi körül, amelyre illesztett 

elektromos érintkezővel (E) az első 
repedés megjelenésének időpontja 

érzékelhető.  
A Tanszéken dr. Fenyvesi Olivér tanár úr 
alkalmazta a gyűrűs zsugorodás mérőt  

a „Betonok korai zsugorodási 
repedésérzékenysége” című doktori 
értekezésének kidolgozása során.  

PhD. értekezésének tézisfüzete  
itt olvasható: 

http://www.omikk.bme.hu/collections/phd
/Epitomernoki_Kar/2012/Fenyvesi_Oliver/t

ezis_hun.pdf     

http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Epitomernoki_Kar/2012/Fenyvesi_Oliver/tezis_hun.pdf
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Epitomernoki_Kar/2012/Fenyvesi_Oliver/tezis_hun.pdf
http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/Epitomernoki_Kar/2012/Fenyvesi_Oliver/tezis_hun.pdf
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A bal oldalon lévő 
fényképen (Abb. 18.) a  

Graf-féle kúszás vizsgáló 
berendezés látható.  

A kúszás vizsgáló 
berendezésekben a tartósan 

ható terhelést például 
rúgókkal vagy hidraulikus 

nyomással szokták 
létrehozni. 

(Lásd a következő  
diaképet is) 

Jobbra: A BME Építőanyagok 
Tanszékének egykori rugós kúszás 
vizsgáló berendezése (talán még  
a Mihailich professzor idejéből?) 
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Abb.19.: Glanville-féle rugós, 
skálás-mutatós terhelő berendezés  

kúszás vizsgálóhoz.  
A skálán a rugóerőt lehetett 

leolvasni.  

Abb. 20.: 
Rüsch-féle hidraulikus berendezés  
a kúszás vizsgáló berendezéshez, 

amellyel egyszerre több próbatest is 
tartósan nyomás alatt tartható volt. 
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Nem sokkal a  
II. világháború  befejezte 

után, 1946 májusában 
jelent meg Mihailich Gy. – 

Schweitner A. – Gyengő T.: 
„Vasbetonszerkezetek 
elmélete és számítása” 
című könyve, amely az 

1922. évi kiadás teljesen 
átdolgozott új kiadása volt. 

 A műegyetemi 
professzorok könyvükben 

egyebek mellett 
foglalkoztak a lassú 
alakváltozással is.  
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Részlet a Mihailich Gy. – Schweitner A. – Gyengő T.: 
„Vasbetonszerkezetek elmélete és számítása”  

című, 1946. évi kiadású könyvből 

225 kg/cm2 = 225×0,0981 = 22,1 N/mm2 

60 kg/cm2 = 60×0,0981 = 5,9 N/mm2 
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Köszönöm a szíves figyelmüket… 
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