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A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE ÓTA VÉGZETT TUDOMÁNYOS 
TEVÉKENYSÉG RÖVID BEMUTATÁSA 

 
 
1. Bevezetés 
 

A PhD kutatásaim témakörét szálerősítésű polimer (FRP) betétekkel feszített betonelemek 
vizsgálata képezte használhatósági határállapotban; PhD dolgozatom címe Serviceability of 
CFRP prestressed concrete beams volt. A PhD fokozat megszerzését (2003) követően a tu-
dományos kutatásaim területét több irányban is kibővítettem. Habilitációs tézisfüzetemben 
ezek közül a következőkben felsorolt témákat dolgozom fel: 

 szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadása betonban, 
 szálerősítésű betonok (FRC) fagyállósági kérdései, 
 vasbetonszerkezetek repedéstágasságának vizsgálatai, 
 beton felületi keménységének vizsgálatai és 
 beton nyomószilárdsága lökésszerű terhelés hatására. 

 
 
2. A kutatások háttere, célja, módszere és az új tudományos eredmények 
 

A beton az épített környezet és a civilizált emberi élet kiszolgálásának legfontosabb építő-
anyaga. A beton éves felhasználása kb. 10 milliárd m3 világviszonylatban, amely évente 
csaknem 4 milliárd tonna cement előállítását igényli (Cembureau, 2013). A beton felhasználá-
sa elsősorban vasbetonként valósul meg. 

A vasbeton sikere számos tényezőnek köszönhető. Egy részről a beton előállítása egyszerű 
és gazdaságos: csaknem minden ország rendelkezik cementgyárral és olyan homok/kavics 
vagy egyéb természetes kőzet ásványkinccsel, amely – szükség esetén – mesterséges zúzást 
követően lehetővé teszi a beton előállítását, viszonylag kis szállítási távolságok mellett. Az 
acélbetétek a vasbetonban fel tudják venni a tartószerkezetekben kialakuló húzóerőket, míg a 
nyomóerőket a beton veszi fel, így a kompozit anyag alkalmas bármely mechanikai igénybe-
vétel (húzás, nyomás, nyírás, hajlítás, csavarás) elviselésére. Vasbetonból tetszőleges geomet-
riával készíthetünk tartószerkezeteket; bármit, amit az építész megálmodik – és a zsaluzata 
legyártható. A vasbeton, mint kompozit, több szempontból is optimális összekapcsolása a két 
összetevőjének: a beton és az acélbetétek között erőátadódás tud megvalósulni tapadással, a 
két összetevő lineáris hőtágulási együtthatója csaknem azonos mértékű, és a beton eredendően 
lúgos kémhatása hosszú időre megakadályozhatja az acél korrózióját. 

A vasbetonszerkezetek tartóssága, a korróziós hatásokkal szembeni ellenállása azonban 
véges. A betontechnológia legnagyobb kihívása, hogy a beton keveréket csaknem minden 
esetben nagyobb mennyiségű keverővízzel vagyunk csak képesek bedolgozható formában 
előállítani, mint amennyi víz a cement hidratációja során kémiailag megkötődne. Ennek kö-
vetkezményeként, a később elpárolgó felesleges víz helyén a betonban kapilláris pórusok há-
lózata alakul ki. A kapilláris pórusok összefüggőek és nyitottak, így gázok és folyadékok dif-
fúziója lehetséges a külső környezet felől vagy a külső környezet felé. Valamennyi, a vasbe-
tonszerkezetek korróziós leromlása során megfigyelt mechanizmus a kapilláris pórusokon 
keresztül megvalósuló transzportfolyamatok következménye (Bertolini et al, 2013). 

Az ipar és a közlekedés erőteljes fejlődése, valamint a 60-as évek közepén bevezetett téli 
jégmentesítő sózás maga után vonta az épített környezet fokozódó szennyezését, amely a be-
ton-, vasbetonszerkezetek élettartama szempontjából sem közömbös. Az egyre agresszívebb 
légkör és talajvíz növeli a vasbetonszerkezetek acélbetétei korróziójának kockázatát. Legna-
gyobb veszélynek a karcsú, kisebb betonkeresztmetszettel rendelkező, feszített vasbeton híd-
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gerendák feszítőbetétei  és acélbetéteivannak kitéve, amelyeket a feszültségkorrózió kialaku-
lása is fenyeget.  

Napjainkban sem várható a tartóssági problémák számának csökkenése. Sok olyan vasbe-
ton tartószerkezetünk van, amely a tartóssági problémák jelentkezése előtti időszakban épült 
és tartóssági szempontból most éri el élettartama végét. Ez a megállapítás hangsúlyozottan 
igaz a hídszerkezetek, illetve egyéb közlekedésépítési szerkezetek azon vasbeton szerkezeti 
elemeire, amelyek tervezése során tartóssági követelményeket esetleg nem is támasztottak. 

Tudományos kutatómunkám mindig is alapvetően a beton- és vasbetonszerkezetek tartós-
sága és teljesítőképessége körül forgott. Nem titok, hogy az építőmérnöki szakmát is a vasbe-
ton anyag iránti érdeklődés miatt választottam – „Azért megyek a Műegyetemre, hogy vasbe-
tonnal tudjak foglalkozni” – ahogyan ezt az egyetemi felvételi előtt kijelentettem, több mint 
20 évvel ezelőtt. Az egykori Vasbetonszerkezetek Tanszék TDK-zó hallgatójaként, majd dip-
lomázójaként érdeklődésem egyre inkább a közvetlen anyagismeret felé fordult, és így a PhD 
kutatásaimat, majd poszt-doktori kutatásaimat, több mint 15 évig az egykori Építőanyagok és 
Mérnökgeológia Tanszéken folytattam. Igyekeztem minél több innovatív anyag és technoló-
gia ismeretében elmélyülni (pl. szálerősítésű betonok, szélerősítésű polimerek), miközben 
nagy érdeklődéssel fordultam klasszikus, de részben tisztázatlan tudományos területek felé is 
(pl. beton keménységmérése, betonszerkezetek repedéstágassága). Tudományos kutatásaim 
során szerencsém volt a szakma és a tudományos élet olyan hazai nagyjaival is közvetlenül 
együtt dolgoznom, akik közül sajnos ma már nincs mindenki közöttünk. Minden mentorom-
nak hálás köszönetet mondok ezúton is.  

Habilitációs tézisfüzetem a PhD fokozat megszerzése óta végzett tudományos kutatásaim 
legfontosabb területeire nyújt rápillantást. 
 
2.1 Szálerősítésű polimer (FRP) betétek tapadásának speciális kérdései 

Vasbetonszerkezetek teherviselése akkor lehetséges, ha tapadás van a beton és a bebetono-
zott acélbetétek között. A tapadást közel száz éve vizsgálják acélbetéteken, és a jelenség kellő 
részletességgel ismert. A befolyásoló tényezők hatását egyenként, illetve egyes tényezők 
kombinált hatását együttesen is többnyire tárgyalja a szakirodalom. Számos mechanikai mo-
dell is létezik a beton és betonacél tapadásának leírására.  

A tapadás mértéke befolyásolja a szerkezet hajlítási, nyírási és csavarási teherbírását és vi-
selkedését használhatósági határállapotban. A használhatósági határállapot egyes jelenségei, 
mint pl. a szerkezet repedezettségi állapota és a húzott beton merevítő hatása (tension 
stiffening) közvetlenül a két anyag tapadásából származtatható. A lehorgonyzási és toldási 
hosszak, ill. a feszítőbetétek erőátadódási hosszai szintén csak a tapadási jellemzők ismereté-
ben határozhatók meg. A tapadás mértéke a szerkezetek duktilitására is hatással van. 

A vasbeton szilárdságtanban általában azzal a feltételezéssel élünk, hogy a beton és a bebe-
tonozott acélbetétek között tökéletes a tapadás, azaz a beton és az acélbetét között relatív el-
mozdulás nem alakul ki (c = s). Így egy vasbeton elem erőjátéka az adott keresztmetszetben 
statikai elven meghatározott igénybevételek és belső erők egyensúlyából közvetlenül számít-
ható a szilárdságtani feltételezések figyelembe vételével. A tökéletes tapadásra vonatkozó 
feltevés azonban túlzottan közelítő. A valóságban a beton és a bebetonozott betét érintkezési 
felületén kialakuló kapcsolati erőrendszer a két anyag között létrejövő relatív elmozdulástól függ. 

A tapadást a két anyag között kapcsolati erők biztosítják – ezek nagysága arányos a terhelő 
erővel. Mivel a beton és a betonacél alakváltozóképessége eltérő, terhelés hatására relatív 
elmozdulások alakulnak ki a betét és az azt körülvevő beton között. Relatív elmozdulás (s) 
alatt a terheletlen állapotban egy síkba eső, de a terhelés hatására egymástól eltávolodó beton 
és acél keresztmetszetek elmozduláskülönbségét értjük.  

A tapadás, ill. a kapcsolati erők leírására a kapcsolati feszültséget (b), a térbeli tapadási fe-
szültség vektor acélbetét tengelyével párhuzamos komponensét használjuk. A kapcsolati fe-
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szültség (b) elsősorban a relatív elmozdulás (s) függvénye. Ezt az összefüggést (kapcsolati 
törvény) laboratóriumi módszerekkel, kihúzókísérlettel határozzuk meg. Ennek során regiszt-
ráljuk egy rövid szakaszon ( b ) betonba ágyazott betét terhelt és terheletlen oldali relatív el-

mozdulását (s) a terhelőerő (F) függvényében. A kapcsolati feszültség (egyenletes eloszlást 
feltételezve) tetszőleges relatív elmozdulás mellett megkapható, ha az adott relatív elmozdu-
láshoz tartozó terhelőerőt elosztjuk a betét és a beton névleges érintkezési hengerfelületével: 

   
b

b

s
F s




  

A vasbeton anyagra vonatkozó kapcsolati feszültség – relatív elmozdulás (b-s) összefüg-
gés jellegzetességeit a következőkben elsősorban a szakirodalmi adatok alapján foglalom össze 
(Reinhardt, Balázs, 1995). Bordás felületű betonacélra vonatkozó általános, sematikus kap-
csolati feszültség – relatív elmozdulás (b-s) diagramot szemléltet az 1. ábra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ábra. Bordás felületű betonacél sematikus b-s ábrái 
 
Az együttdolgozási mechanizmus négy szakaszra bontható.  

I. Az adhézióból (a beton és az acél között meglévő fiziko-kémiai kötésből) származó 
kapcsolati feszültség (b0) zérus relatív elmozduláshoz tartozik. 

II. Az acélbetét bordáinak betonhoz feszüléséből („nekitámaszkodás”) származó kapcso-
lati feszültség a növekvő relatív elmozdulással arányosan (nemlineárisan) nő. A bor-
dák környezetében a betonban mikro-repedések alakulnak ki. A kapcsolati feszültség 
legnagyobb értéke a kapcsolati szilárdság (b,max). 

III. Az acélbetét bordái közé ékelődő beton „fogak” fokozatos elnyíródása közben a kap-
csolati feszültség a növekvő relatív elmozdulással arányosan (nemlineárisan) csökken. 

IV. A beton „fogak” elnyíródását követően az acélbetét a betonból kihúzódik: állandó 
kapcsolati feszültség (br) mellett a relatív elmozdulás korlátlanul növelhető. 

 
A vasbeton esetén a tapadás megszűnése, az együttdolgozás tönkremenetele, minden eset-

ben a beton szilárdságának lokális kimerülése miatt következik be. Az együttdolgozás tönk-
remenetelekor az acélbetétek felülete nem károsodik. A kialakuló kapcsolati feszültségek, a 
kapcsolati szilárdság és a relatív elmozdulások elsősorban a beton nyomószilárdságának és az 
acélbetét bordázat geometriájának a függvényei. 

τb (N/mm2) 
kapcsolati feszültség 

relatív elmozdulás, s (mm) 

τb0  

τb,max  

τbr  
terheletlen  
oldal 

terhelt oldal

I.               II.                     III.                                         IV. 

s 

τb 
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Szakirodalmi források általában a következő alakban adják meg a kapcsolati szilárdság 
(τb,max) és a maradó kapcsolati feszültség (τbr) értékét (pl. fib, 2013): 

 

cm1max,b fk    és  max,b2br k   

 
ahol k1 és k2 az acélbetét bordázat geometriájától függő állandók. 

 
A szakirodalom részletesen tárgyalja a tapadást befolyásoló tényezőket vasbetonban (Bar-

tos, 1982; CEB, 1992; Reinhardt, Balázs, 1995; fib, 2000; Balázs et al, 2002). Amennyiben az 
acélbetét felületi kialakítását változatlannak tekintjük, úgy a tapadást befolyásoló tényezők 
mindazok, amelyek a beton szilárdságát befolyásolják, azaz a beton összetétele, a beton kora, 
a beton bedolgozásának módja, a terhelés módja (statikus, lökésszerű, tartós vagy ismétlődő 
teher), a terhelési sebesség és a hőmérséklet. E befolyásoló tényezők hatását egyenként, illet-
ve egyes tényezők kombinált hatását együttesen a szakirodalom többnyire tárgyalja. Hiány-
ként jelölhetők meg a hőmérsékleti hatásokkal kombinált, különféle terhelési módok mellett 
elvégzett és különféle terhelési sebességeket alkalmazó kihúzó vizsgálatok, amelyek a szerke-
zetek használati állapotát realisztikusabban modelleznék. 

Mivel az acélbetétek korróziója bizonyos esetekben betonban is bekövetkezhet, ezért évti-
zedek óta folynak kutatások olyan irányban is, hogy mely anyagokkal lehetne a hagyományos 
acélbetéteket és feszítőbetéteket kiváltani, ha tartóssági szempontok ezt indokolják. Az épí-
tőmérnöki gyakorlatban erre a célra az 1990-es évek óta vannak jelen a szálerősítésű polimer 
(FRP) betétek. Ezek olyan szálerősítésű polimer rudak, amelyekben a teherviselő, nagy húzó-
szilárdságú szálak azonos irányban, a rúd tengelyével párhuzamosan futnak. Az építőmérnöki 
alkalmazásokban megjelenő száltípusok a szén (grafit), az üveg és az aramid (aromás polia-
mid) szálak. Ágyazóanyagként leggyakrabban epoxi és vinilészter gyantákat alkalmaznak.  

A szálerősítésű polimer betétek előállítására legáltalánosabb az ún. pultrúziós eljárás. A 
művelet első lépéseként a tekercselt vagy egyéb módon szállított szálak irányítottságát, pár-
huzamosságát állítják be, majd a szálköteget az ágyazóanyag fürdőbe mártást követően autok-
lávon húzzák keresztül, amelyben az ágyazóanyag az előírt hőmérsékleten és nyomás alatt 
térhálósodik, megszilárdul. A betonszerkezetek használati hőmérséklet tartományában (–25°C 
… +65°C) az ágyazóanyagok üvegszerű állapotban vannak. A pultrúziós gyártással előállított, 
javarészt sima felületű rudak tapadása betonban nem megfelelő, ezért a méretre vágást meg-
előzően a betétek különféle felületkezelésben részesülnek. A jobb tapadás elérésének egyik 
lehetősége a sima felületű betétek homokhintéssel történő ellátása, azaz nagy szilárdságú ra-
gasztóval finom kvarchomok vagy alumínium-oxid szemcsék ráragasztása a felületre. Másik 
lehetőség a felületi egyenetlenségek vagy profilok kialakítása a betétek felületén. Ezek lehet-
nek spirális alakban feltekercselt és préseléssel felragasztott FRP kötegek, vagy speciális nagy 
szilárdságú kerámiából készített borda profilok, amelyek az acélbetétekhez hasonló külsőt 
kölcsönöznek az FRP betétnek. Az utólag elhelyezett rétegeknél fontos a megfelelő kémiai 
kötés biztosítása a külső és belső rétegek között, hogy lehetőleg ne alakuljon ki a bordák el-
nyíródásával vagy leszakadásával járó tönkremenetel. Bordás FRP betétek homokhintéssel is 
kerülnek forgalomba. Mivel az FRP betétek felületi kialakítása esetenként jelentősen eltér a 
hagyományos acélbetétekétől, így a tapadás vizsgálata kiemelt jelentőségű kutatási feladat. 

Az FRP betétek az elektrolitikus korróziónak teljes mértékben ellenálló anyagok, így a ha-
gyományos acélbetétek tartósságát messze meghaladó tartósságúak. Mivel az üvegszálak nem 
lúgállóak, a betonban alkalmazásuk fokozott figyelmet igényel, azonban az aramid és szén-
szálak esetén ilyen kérdés nem merül föl. Húzószilárdságuk és fáradási szilárdságuk általában 
meghaladja a nagyszilárdságú szerkezeti acélokét, emellett relaxációjuk és kúszásuk általában 
kisebb, mint az acéloké, így alkalmasak feszített betonszerkezetek építésére is. FRP betétek 
mechanikai tulajdonságait a hazai szakirodalom is ismerteti (Borosnyói, 2013; 2014). 
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Az 1990-es évek óta, csak a hídépítés területén, már több mint száz azoknak a szerkezetek-
nek száma a világon, amelyekben FRP betéteket építettek be acélbetétek részleges vagy teljes 
körű helyettesítésére. Ezek egy része gyalogos-, ill. kerékpárhíd, másik része közúti, ill. autó-
pálya híd, de találunk közöttük elektromágneses lebegtetésű vasút hídgerendáit is. E hídszer-
kezetek kevés kivételtől eltekintve Japánban és Észak-Amerikában találhatók, az európai al-
kalmazások száma tíz körüli (Tokyo Rope, 1993; Taerwe, 1995; El-Badry, 1996; JCI, 1997; 
Crivelli, 1998; JPCEA, 1998; Uomoto, 2001; fib, 2007). Az elmúlt húsz év tapasztalatai rend-
kívül kedvezőek. 

Napjainkban az FRP betétek skálája már rendkívül széles. Különféle geometriai kialakítású 
termékek kaphatók változatos felületi kialakítással és a mechanikai jellemzők széles spektru-
mát kínálják a termékgyártók. A feszültség-fajlagos nyúlás diagramok tartományát a 2. ábra 
mutatja. FRP betétek felületi kialakítási lehetőségeire mutat példát a 3. ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra. Szálerősítésű polimerek szilárdsági tartománya acéllal összehasonlítva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. FRP betétek felületi kialakítási lehetőségei 
 

Betonszerkezetek jellegzetes használati hőmérséklet tartománya –25°C … +65°C. Ebben a 
hőmérséklet tartományban a beton nyomószilárdságában már számottevő különbség mutatha-
tó ki. Az FRP betétek külső rétegei ágyazóanyagban gazdagok. A polimer ágyazóanyagok 
üvegesedési (Tg) hőmérséklete +60°C … +180°C tartományban van. Az üvegesedési hőmér-
sékletnél kisebb hőmérsékleten a polimer ágyazóanyagok csaknem lineárisan rugalmasan vi-
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selkednek, míg az üvegesedési hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten rugalmasságukat és 
szilárdságukat gyorsan veszítik. Az FRP betétek tapadási tulajdonságai jelentősebb mértékben 
függnek a hőmérséklettől, mint az acélbetéteké.  

Minden szerkezeti anyag, így a beton és az FRP anyagok is, viszko-elasztikus tulajdonság-
gal rendelkezik. Kis terhelési sebesség esetén inkább viszkózusan, nagy terhelési sebesség 
esetén pedig inkább rugalmasan viselkednek. Tartós terhelés alatt mindkét anyag számottevő 
kúszást mutat. A viszko-elasztikus tulajdonság a tapadásban markánsan megjelenik különbö-
ző terhelési sebességek esetén. 

Egy valóságos szerkezetet a tartós terheken kívül más és más hőmérsékleten érnek külön-
böző intenzitású és terhelési sebességű lökésszerű, illetve ismételt terhek. Ezért (és ez foko-
zottan igaz az FRP betétes betonszerkezetekre) a szobahőmérsékleten és statikus terhelés alatt 
elvégzett anyagvizsgálatok eredményei csak korlátok között használhatók föl a szerkezetek 
valóságos viselkedésének modellezésében. A valósághoz közelebb álló állapotok megfigyelé-
se több kísérleti paraméter egyidejű, együttes hatásának az elemzését igényli.  

Saját kutatásaim során jellegzetes, homokhintett felületű szénszálas polimer (CFRP) beté-
tek tapadásának vizsgálatán keresztül (kihúzó vizsgálatok), különféle beton nyomószilárdság, 
terhelési sebesség és vizsgálati hőmérséklet alkalmazása mellett tártam fel a befolyásoló pa-
raméterek kombinált hatását, amely a nemzetközi szakirodalomban is egyedinek számít, va-
lamint lehetővé teszi a tapadás jelenségének pontosabb leírását, és alkalmas további kutatások 
megalapozására. 

A laboratóriumi kísérletekhez 5 mm névleges átmérőjű, szénszálas polimer (CFRP) fe-
szítőhuzalokat használtam fel (gyártó: NEDRI, Hollandia). A termék (Carbon-Stress® AS) 
anyagjellemzői a gyártó adatszolgáltatása szerint a következők: 

Húzószilárdság:  2700 N/mm2 
Rugalmassági modulus: 155-165 kN/mm2 (száltartalomtól függően) 
Szakadónyúlás:  1,7 % 
Poisson tényező:   0,3  
Hőtágulás: tengelyirányú hőtágulási együttható: +0,2 10-6 1/°C 

keresztirányú hőtágulási együttható: +23 10-6 1/°C 
A CFRP feszítőhuzalok ágyazóanyagának üvegesedési (Tg) hőmérsékletét 

termogravimetriai eljárással meghatároztam és azt 121-125 °C értékűnek találtam. 
A vizsgálatokhoz azonos fajtájú, CEM II/A-S 42,5 cementtel készített kvarckavics betonokat 

használtam. A kísérleti programban három eltérő nyomószilárdsági szintet választottam ki: a 
célzott átlagos nyomószilárdság 30, 50 és 70 MPa volt (tényleges értékek a 4. ábrán láthatók). 
A frissbeton konzisztenciája minden esetben 500 mm terülésre lett beállítva folyósító adalékszer 
segítségével. A tervezett levegőtartalom 1 V% volt. A betonokat laboratóriumi körülmények 
között kevertem, és a próbatestek acél sablonba öntve, vibroasztalon tömörítve készültek.  

A kísérleti programnak három fő változója volt: a vizsgált beton nyomószilárdsága, a vizs-
gálati hőmérséklet és a kihúzó vizsgálat (valamint a kontroll nyomószilárdság vizsgálat) ter-
helési sebessége. Vizsgálati hőmérsékletként –25°C, +20°C és +65°C hőmérsékletet válasz-
tottam, a betonszerkezetek teljes használati hőmérséklet tartományának áttekintése érdekében. 

Megvizsgáltam, hogy mely terhelési sebesség tekinthető még normál használati tehernek 
(ugyanis a rendkívül nagy terhelési sebességeket, amelyek általában robbanás vagy becsapó-
dás következtében alakulnak ki, nem szándékoztam tanulmányozni). Az 1. táblázatban 
Reinhardt (1987) nyomán összefoglalom a lökésszerű terhek terhelési sebességeit. 

Vizsgálataimban a terhelési sebességet (mind a kihúzó vizsgálatokhoz, mind pedig a kap-
csolódó nyomószilárdság vizsgálatokhoz) a következő lépcsőkben alkalmaztam: 4,63×10-5 s-1; 
1,16×10-4 s-1; 4,63×10-4 s-1; 1,16×10-3 s-1; 2,31×10-3 s-1; 4,63×10-3 s-1; 4,63×10-2 s-1. Az alkal-
mazott terhelési sebességek ezerszeres terhelési sebesség változás vizsgálatát tették lehetővé, 
és egyben lefedték a még normál használati terheknek tekinthető tartományt. 
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Teher típusa Terhelési sebesség,   (s-1) 

Közlekedési terhek  10-6  –   10-4 
Gázrobbanás   5· 10-5  –    5· 10-4 
Földrengés  10-2  –   100 
Cölöpverés  10-2  –   100 
Repülőgép becsapódás   5· 10-3  –    5· 10-2 
Kemény becsapódás  100  –   102 
Nagy sebességű becsapódás  102  –   105 

1. táblázat. Lökésszerű terhek terhelési sebességei (Reinhardt, 1987) 
 

A laboratóriumi vizsgálatokat alakváltozás vezérléssel végeztem. A kihúzó vizsgálatok so-
rán két irányban elfordulni képes csukló közbeiktatásával, míg a nyomószilárdság vizsgálatok 
esetén gömbcsukló közbeiktatásával biztosítottam a megfelelő erőbevezetést. Az adatrögzítés 
mintavételezési frekvenciáját a mindenkori terhelési sebességhez igazítva 10 adat/sec és 100 
adat/sec között változtattam. A lehűtött, illetve a fölmelegített próbatestek hőmérsékletét a 
vizsgálatot megelőzően érintésmentes lézer hőmérővel megmértem, a vizsgálatokhoz a próba-
testeket 40 mm vastagságú polisztirol hőszigetelő borítással láttam el, majd a vizsgálat végén 
a szigetelést eltávolítva a felületi hőmérsékletet ismételten megmértem. A hőszigetelés haté-
konynak bizonyult; a próbatestek kezdeti és végső hőmérséklete között sohasem alakult ki 
5 °C-nál nagyobb különbség. A kihúzó vizsgálatokat követően a próbatesteket elhasítottam, 
és az együttdolgozási felületen a tönkremenetelt szemrevételeztem. 

A vizsgálatokat több lépcsőben végeztem el. Az első lépcsőben a legkisebb terhelési sebes-
ség mellett, amelyet a statikus terhelésnek tekintettem (   = 4,63×10-5 s-1), 20 °C vizsgálati 
hőmérsékleten végeztem el a kihúzó vizsgálatokat mindhárom betonszilárdsági csoporthoz 
tartozó próbatesteken. A második lépcsőben mindegyik terhelési sebesség mellett, 20 °C 
vizsgálati hőmérsékleten végeztem el a kihúzó vizsgálatokat mindhárom betonszilárdsági 
csoporthoz tartozó próbatesteken. A harmadik lépcsőben mindegyik terhelési sebesség mel-
lett, -25 °C és +65 °C vizsgálati hőmérsékleteken is elvégeztem a kihúzó vizsgálatokat mind-
három betonszilárdsági csoporthoz tartozó próbatesteken. A kihúzó vizsgálatok mindhárom 
lépcsőben kiegészültek beton nyomószilárdság vizsgálattal. 
 
 

     
                                    a)                                        b)                                         c) 
 

4. ábra. Jellegzetes τb – s diagramok 
 

A kihúzó vizsgálatokhoz olyan próbatest-geometriát alkalmaztam, amely mellett felhasa-
dással járó (kerülendő) tönkremenetel nem jött létre, mert a betonfedés elegendően nagy volt 
(cmin = 10 = 50 mm). A vizsgálatok igazolták azokat a szakirodalomban bemutatott, más 
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kialakítású FRP betéteken is tapasztalt jelenségeket, amelyek a tapadási jellemzőknek és a 
beton nyomószilárdságának az egyértelmű összefüggésére utalnak. E jellegzetességeket mu-
tatja sematikusan a 4. ábra. Az ábrán a kapcsolati törvény (τb – s diagramok) alakhelyes gör-
béit illusztrálom: az ábrák függőleges tengelyén a terhelő erőből számítható kapcsolati fe-
szültség, míg a vízszintes tengelyén a terhelt oldal felőli relatív elmozdulás látható. Az ábrák 
magyarázó jellegénél fogva az ábratengelyeken nincs skála. A vizsgálatok során alkalmazott 
terhelési sebesség   = 4,63×10-5 s-1, a vizsgálati hőmérséklet pedig 20 °C volt. 

A 4. ábra alapján a következő megállapítások tehetők. A CFRP huzalok homokhintett felü-
leti kialakítása miatt a nekitámaszkodásból származó kapcsolati erő komponens csaknem el-
hanyagolható (4.a ábra). Ennek következtében a kapcsolati merevség (db/ds) csak a terhelt 
oldali relatív elmozdulások függvényében fölrajzolt τb – s diagramokon jeleníthető meg érté-
kelhető módon. A kialakuló kapcsolati merevség (db/ds), kapcsolati szilárdság (τb,max) és ma-
radó kapcsolati feszültség (τbr) a beton nyomószilárdságának a függvénye. A kapcsolat tönk-
remenetele a beton nyomószilárdságától függően más jellegű, és a tönkremenetel ridegsége a 
növekvő beton nyomószilárdsággal fokozódik. A kihúzó vizsgálatok után elhasított próbates-
teken az együttdolgozási felületeket szemrevételezve megállapítható volt, hogy a legkisebb 
nyomószilárdságú beton esetén a homokhintés csak kis mértékben vált le a szénszálas betétek 
felületéről, míg a legnagyobb nyomószilárdságú betonba ágyazott betétek esetén a homokhin-
tés teljes egészében, a ragasztó rétegével együtt levált a szénszálas betétek felületéről.   
 
 

            
 

5. ábra. Vizsgálati hőmérséklet és τb – s diagramok 
 
Az 5. ábrán jellegzetes τb – s diagramokat mutatok be a három betonszilárdsági csoportra 
vonatkozóan, a kihúzó vizsgálatokat   = 4,63×10-5 s-1 terhelési sebesség és –25°C, +20°C 
illetve +65°C vizsgálati hőmérséklet mellett elvégezve (ahol az ábrajelölések a következők: L) 
fcm(20°C) = 31,6 MPa, M) fcm(20°C) = 53,0 MPa, H) fcm(20°C) = 76,2 MPa). Az 5. ábra alap-
ján megállapítható, hogy a szénszálas betétek kapcsolati szilárdsága nem csak a beton nyomó-
szilárdságának függvénye, hanem a polimer ágyazóanyag hőmérsékletfüggő viselkedésének 
is: az alacsony hőmérsékleten rideg, nagyobb nyírószilárdságú, magas hőmérsékleten lá-
gyabb, kisebb nyírószilárdságú felületi rétegek hatása is erősen érvényesül. A betétek kihúzó-
dása során a legnagyobb nyomószilárdságú beton esetén a homokhintés teljes egészében, 
minden esetben a ragasztó rétegével együtt levált a betétek felületéről. 
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                            H)                                                           M)                                                           L) 

           
6. ábra. Terhelési sebesség és τb – s diagramok 

 
A 6. ábrán jellegzetes τb – s diagramokat mutatok be a három vizsgált betonszilárdsági 

csoportra vonatkozóan, a kihúzó vizsgálatokat   = 4,63×10-2 s-1 (gyors) és   = 1,16×10-4 s-1 
(lassú) terhelési sebesség, illetve +20 °C vizsgálati hőmérséklet mellett elvégezve. A tapadás 
terhelési sebesség függő, viszko-elasztikus jellege az ábrán jól megfigyelhető. 

Ha a kapcsolati törvény leíró paramétereit (kapcsolati merevség, db/ds; kapcsolati szilárd-
ság, τb,max; maradó kapcsolati feszültség, τbr) normalizáljuk a beton hőmérséklet- és alakválto-
zási sebesség függő dinamikus nyomószilárdságával, majd ezt logaritmikus léptékben ábrá-
zoljuk az alakváltozási sebesség függvényében, akkor jellemzően lineáris függvénykapcsola-
tokat kapunk (7. ábra), a következő alakban:  
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ahol a stat index a statikus terhet, míg az imp index a dinamikus terhet jelenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ábra. A kapcsolati törvényt leíró paraméterek (τb

*) normalizált értéke a relatív alakváltozási 
sebesség logaritmusának függvényében, illetve a lineáris modellek paramétereinek függése a 
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Laboratóriumi vizsgálataim során a kihúzó vizsgálatok mellett beton nyomószilárdsági 
vizsgálatokat is el kellett végeznem annak érdekében, hogy minden vizsgálati hőmérséklet, ill. 
alakváltozási sebesség esetén rendelkezésemre álljon a beton hőmérséklet- és alakváltozási 
sebesség függő dinamikus nyomószilárdsága. Vizsgálataim feltárták, hogy az alkalmazott 
kísérleti peremfeltételek mellett található olyan modell a beton hőmérséklet- és alakváltozási 
sebesség függő dinamikus nyomószilárdságára, amely a szakirodalomban fellelhető javasla-
toknál pontosabban írja le a megfigyeléseket. Ennek alakja: 

)T(m,imp,cf / )T(m,stat,cf  = ( c / 0c )n        a kitevő értéke:  









0c

m,stat,c )T(
7

225

1

f

f
n  

ahol: 
 )T(m,imp,cf  beton átlagos nyomószilárdsága dinamikus teherre 

   –25 °C ≤ T ≤ 65 °C hőmérséklet tartományban 
 )T(m,stat,cf  beton átlagos nyomószilárdsága statikus teherre, c = 0c  

   –25 °C ≤ T ≤ 65 °C hőmérséklet tartományban, a következők szerint: 











 





C20,m,stat,c
C20,m,stat,cm,stat,c

T05.01
41)T(

f
ff  és fc0 = 10 N/mm2  

0c = 30×10−6 1/s 
 

     
 

     
 
8. ábra. DIF (Dynamic Increase Factor) az alakváltozási sebesség és a vizsgálati hőmérséklet 
függvényében (beton nyomószilárdságok: L) fcm(20°C) = 31,6 MPa; M) fcm(20°C) = 53.0 MPa; 
H) fcm(20°C) = 76.2 MPa)  
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A vizsgálataim eredményei arra is rávilágítottak, hogy a DIF (Dynamic Increase Factor), 
amely a dinamikus teher alatt mért szilárdság és a statikus teher alatt mért szilárdság hányado-
sa, a vizsgált hőmérsékleti tartományban nem tudja megjeleníteni az alakváltozási sebesség és 
a vizsgálati hőmérséklet együttes hatását. Ezt szemlélteti a 8. ábra, amelyen bemutatom a DIF 
értékét először az alakváltozási sebesség függvényében betonszilárdságonként és vizsgálati 
hőmérsékletenként szétválasztva, illetve az alakváltozási sebesség függvényében csak beton-
szilárdságonként szétválasztva. Megfigyelhető, hogy a második ábrázolási módban a vizsgá-
lati hőmérséklet hatása nem jelenik meg, és az adatpontok egyazon trendre illeszkednek. 
 

A szénszálas polimer (CFRP) betétek tapadása területén végzett kutatásaim eredményei 
alapján a következő új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 
 

A tézisek alapjául szolgáló publikáció:  
[1] Borosnyói A. (2015) Influence of service temperature and strain rate on the bond per-
formance of CFRP reinforcement in concrete, Composite Structures, Vol. 127, pp. 18-27., 
IF: 3.318 

 

1. TÉZIS: Homokhintett felületű szénszálas (CFRP) betétek laboratóriumi kihúzó vizsgála-
taival igazoltam, hogy a kapcsolati törvény normalizált paraméterei (kapcsolati merevség, 
kapcsolati szilárdság és maradó kapcsolati szilárdság; a beton hőmérséklet- és alakválto-
zási sebesség függő dinamikus nyomószilárdságával normalizálva) az alakváltozási sebes-
ség logaritmusának függvényében ábrázolva lineáris modellel írhatók le, –25 °C … 
+65 °C hőmérséklet tartományban,   = 4,63×10-5 s-1 … 4,63×10-2 s-1 alakváltozási sebes-
ség tartományban, és fcm(T) = 20…120 MPa beton nyomószilárdság tartományban. 

 

2. TÉZIS: Homokhintett felületű szénszálas (CFRP) betétek laboratóriumi kihúzó vizsgála-
taival igazoltam, hogy a kapcsolati törvény paramétereinek hőmérséklet- és alakváltozási 
sebesség függését alapvetően a beton nyomószilárdsága határozza meg az 1. TÉZISBEN leírt 
kísérleti peremfeltételek mellett: a kapcsolati törvény paraméterei legnagyobb mértékben a 
legkisebb szilárdságú, míg legkisebb mértékben a legnagyobb szilárdságú betonba ágya-
zott betétek esetén változtak. 

 
A szénszálas polimer (CFRP) betétek tapadásának vizsgálatához kapcsolódó beton anyag-

vizsgálatok eredményei alapján a következő új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 
 

A tézisek alapjául szolgáló publikáció:  
[2] Borosnyói A. (2014) Compressive strength of normal and high strength concretes 
under combined influence of loading rate and service temperature, Periodica Polytechnica 
Civil Engineering, Vol. 58, No. 4, pp. 347-353., IF: 0.261 

 

3. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálatok alapján fenomenológiai modellt alkottam a beton 
nyomószilárdsága hőmérséklet- és alakváltozási sebesség függésének leírására, –25 °C … 
+65 °C hőmérséklet tartományban,   = 4,63×10-5 s-1 … 4,63×10-2 s-1 alakváltozási sebes-
ség tartományban, és fcm(T) = 20…120 MPa beton nyomószilárdság tartományban. Mérési 
eredményekkel verifikáltam a modellt és igazoltam, hogy pontosabb becslés érhető el az 
alkalmazásával, mint a szakirodalomban rendelkezésre álló modellekkel. 

 

4. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálataim eredményeinek elemzésével igazoltam, hogy a DIF 
(Dynamic Increase Factor) alkalmazása, mint egyszerűsítés, nem célszerű abban az eset-
ben, ha a beton nyomószilárdságának a hőmérséklet- és alakváltozási sebesség függését 
egyidejűleg szeretnénk megmutatni.  
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2.2 Szálerősítésű betonok fagyállósága 
A szálerősítés betonban történő alkalmazásának az ötlete mindössze néhány évtizeddel az-

után jelent meg az építőmérnöki tudományokban, mint maga a vasbeton. A vasbeton, illetve 
elődje a ferrocement (acélhuzal háló erősítésű cementkő), több mint 150 éves múltra tekint 
vissza. 1849-ben Joseph Monier francia virágkertész acélhuzallal erősített cementkőből készí-
tett virágtartó edényeket. 1852-ben Francois Coignet francia iparos acélbetétekkel erősített 
betonnal kísérletezett, majd 1853-ban Párizsban megépített – a világon elsőként – egy vasbe-
ton tartószerkezetű lakóházat. Módszerét egy évvel később szabadalmaztatta. Ugyancsak 
1854-ben William Boutland Wilkinson Nagy-Britanniában jegyeztette be szabadalmát vasbe-
tonszerkezetekre, és Newcastle környékén épített lakóházakat módszerével. Az 1855. évi pá-
rizsi Exposition Universelle világkiállításon nyilvánosan is bemutatkozott az új építőanyag: 
Coignet szabadalma mellett Louis Lambot francia gazdálkodó is megmutatta ferrocement 
csónakját. Monier csak az 1867. évi világkiállításon jelent meg különféle ferrocement tárgyak-
ra vonatkozó szabadalmával.  

Szálerősítésre vonatkozóan az első szabadalom Achille Bérard (Kalifornia, USA) nevéhez 
fűződik 1874-ből, amelyben szabálytalan alakú vashulladék alkalmazását javasolja hidrauli-
kus mész kötőanyagú, homok és kavics adalékanyagot tartalmazó keverékhez:  

„…a composition formed by mixing two parts of gravel, two parts of sand, two 
parts of hydraulic lime, one part of granular waste iron, and water.”  
(U.S. Patent 157,903) 

A napjainkban is használt acélszálak geometriájához hasonlatos megjelenésű acélszálak 
alkalmazásának javaslata szálerősítésű beton csövek készítészéhez 1927-ből származik; a sza-
badalmat George C. Martin (Kalifornia, USA) nyújtotta be. A szabadalom egyik rajzát a 9. 
ábrán mutatom be. 
 

 
 

9. ábra. Az első acélszálak alakja (Martin, 1927) 
 

Ismeretes, hogy az acélszálak a megszilárdult betonban (az erőtani okokból vagy akár a 
környezeti hatások okozta leromlás hatására) kialakuló repedéseket áthidalják, a repedések 
tágasságát csökkentik, a repedések terjedését gátolják („crack arrest”), ezáltal a beton ridegsé-
gét csökkentik, szívósságát (alakváltozási energia elnyelő képességét) fokozzák. A szálerősí-
tésű betonok fagyállósága ezáltal lehet kedvezőbb, mint a szálakat nem tartalmazó szokvá-
nyos betonoké, ugyanis a fagyás/olvadás ciklusok hatására bekövetkező leromlás elsősorban a 
cementkőben kialakuló mikrorepedések következménye.  

Betonok fagyállóságának tárgyalása során alapvetően meg kell különböztetnünk egymástól 
a leromlásnak azt a két eltérő mechanizmusát, amelyet az ismételt megfagyás-felolvadás cik-
lusok eredményezhetnek: a belső fagykárosodást és a felületi fagykárosodást. 
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Az édesvíz megfagyásakor képződő szilárd halmazállapotú vízjég 9 V%-kal nagyobb teret 
foglal el, mint a cseppfolyós halmazállapotú víz. A beton belső fagykárosodása elsősorban 
erre a jelenségre és ennek következményeire vezethető vissza. Amikor a beton kapilláris pó-
rusaiban jéglencse képződik, akkor egy részről a kristályképződésből származó közvetlen 
nyomás a kapilláris pórusok falán átadódva, arra merőleges irányban húzást indukál a kapillá-
risok közötti szilárd fázisban, illetve, a jéglencsék körül cseppfolyós halmazállapotban meg-
maradó, megfagyni nem képes, néhány tized mikrométer vastagságú vízfilm hidrosztatikai 
nyomás alá kerül, és ez a nyomás továbbítódik a még cseppfolyós halmazállapotú kapilláris 
vízben, fokozva ezzel a pórusvíznyomást a jéglencséktől távolabb is. A kitágulásában meg-
akadályozott vízjég több száz MPa nyomást is kifejthet a környezetére – számottevően na-
gyobbat, mint amit a cementkő szilárd fázisa repedésképződés nélkül felvenni képes. Ki kell 
hangsúlyozni, hogy ez a károsodás akkor tud nagymértékben előrehaladni, ha a beton kapillá-
ris pórusainak víztelítettsége nagy; ezt a víztelítettséget hívja a szakirodalom kritikus telített-
ségnek (pl. Fagerlund, 1971). Ismétlődő fagyás-olvadás ciklusok a cementkő struktúrájában 
progresszív repedésképződést eredményeznek, nagyon hasonlóan a kis ciklusszámú fáradás 
jelenségéhez. Olvadás közben a beton vízfelvétele mindig nagyobb, mint fagyás közben az 
esetleges kiszáradásának a mértéke, így a fagyás-olvadás ciklusok ismétlődése egyre kedve-
zőtlenebb víztartalmi állapothoz vezet. A leromlási folyamat során a beton rugalmassági mo-
dulusa, majd szilárdsága egyre nagyobb mértékben csökken, és idővel megindul az anyag 
szétesése. 

Az előzőektől teljes mértékben eltérő károsodás alakul ki a betonok felületén abban az 
esetben, ha a betonfelület jégolvasztó só oldatával vagy tengervízzel érintkezve fagy meg. 
Ezekben az esetekben a beton belső víztelítettségének a mértéke irreleváns, lévén a folyamat a 
felület közvetlen közelében zajlik, ráadásul a károsodás kialakulásának a kockázata is na-
gyobb, mert nem kell megvárni a kritikus telítettség kialakulásához szükséges viszonylag 
hosszú időt. A károsodási jelenséget fagyhámlásnak hívja a szakirodalom (pl. Valenza, 
Scherer, 2007). A fagyhámlás abban nyilvánul meg, hogy a beton felületén a megszilárdult 
cementhabarcs az adalékanyag szemek közül kagylós alakban kitöredezik. A tapasztalatok 
szerint –10°C alatti hőmérsékleten indul meg a fagyhámlás és csak akkor tapasztalható, ha 
sóoldat borítja a betonfelületet. A fagyhámlás súlyossága a felületi sóoldat koncentrációjától 
függ (és nem függ a pórusvíz sótartalmától). Legnagyobb lehámlást a 3%-os sóoldat eredmé-
nyez, függetlenül attól, hogy NaCl, CaCl2, vagy bármely egyéb sóoldatot alkalmazunk (pl. 
Pigeon et al, 1996). Ennek oka, hogy a tiszta vízjég nem hajlamos a repedésre, míg a tömé-
nyebb oldatok megfagyása viszont már nem jár elegendő vízjég képződéssel. A fagyhámlás 
elsődleges oka, hogy a meg nem fagyott sóoldat jelenléte miatt a betonfelülethez tapadt, nem 
egyenletes vastagságú vízjég megreped, és a repedés továbbterjed a megszilárdult cementkő-
be. A repedés terjedésével szembeni ellenállást a cementkő feszültségintenzitási tényezőjének 
kritikus értéke adja (KIc), amely a húzószilárdsággal összefüggésbe hozható anyagjellemző. 
Sajnos a betonok felületén a tömörítés során kialakuló, cementpépben gazdagabb réteg fe-
szültségintenzitási tényezőjének kritikus értéke alig haladja meg a vízjégét, így a jégben elin-
duló repedések tovaterjedését a felületi cementkő a jégnél csak alig nagyobb mértékben aka-
dályozza. Minden olyan betontechnológiai hiba, amely a beton felületi szilárdságát gyengíti 
(pl. töppedés, kivérzés, szétosztályozódás, felületi vízkiválás a zsaluzaton vagy zsugorodási 
repedések), fokozza a beton felületi fagykárosodásának a veszélyét. 

A betonok fagyállóságát klasszikusan a légbuborékképző adalékszerek adagolásával érhet-
jük el. A légbuborékképző adalékszerek olyan felületaktív anyagok, amelyek levegőbuboré-
kokat képesek stabilan tartani a cementpépben a beton keverése és bedolgozása során is, és 
amely levegőbuborékok a későbbi kapillárisokat megszakítják, ezzel befolyásolva a cementkő 
kapilláris aktivitását, vízfelszívását, de különösképpen a fagyállóságát azáltal, hogy a lehűlés 
során képződő jég fázis számára helyet biztosítanak a térfogat-növekedéshez (a 10. ábrán egy 
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adalékszerrel bevitt légbuborékban figyelhetjük meg a kialakuló jéglencséket, amelyek a 
megszakított kapilláris pórusokból türemkednek ki; Corr et al, 2002). 
 

 
 

10. ábra. Jégképződés levegőbuborékban (Corr et al, 2002) 
 

A légbuborékképző adalékszerek mind a belső fagykárosodás megelőzésében, mind pedig 
a felületi fagykárosodás csökkentésében sikerrel alkalmazhatók. A megfelelő hatékonyság 
érdekében el kell érni, hogy legalább 5-7 V% bevitt levegőtartalom mellett a légbuborékok 
fajlagos felülete legalább 25 mm2/mm3 legyen (pl. Chatterji, 2003). A hatékony légbuborékok 
átmérője 300 µm-nél kisebb, jellegzetesen 50 µm körüli, és a hatékony távolsági tényező (a 
légbuborékok egymástól mért távolsága) legfeljebb 0,2 mm lehet.  

A szakirodalom ellentmondásos adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az acélszálak 
hogyan befolyásolják a betonok fagyállóságát. Egy részről található olyan szakirodalmi meg-
állapítás, amely szerint az acélszálak adagolásával a légbuborékképző adalékszer nélküli be-
tonok fagyállósága nem javul (Cantin, Pigeon, 1996), másrészről található olyan szakirodalmi 
megállapítás, amely szerint az acélszálak adagolásával a légbuborékképző adalékszert tartal-
mazó betonok fagyállósága romlik (Quanbing, Beirong, 2005). Ezeknél a megfigyeléseknél 
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az acélszálak betonba keverése megnöveli a beton benn-
maradt levegőtartalmát és egyúttal a konzisztenciát is merevebbé teszi, ezáltal a megfelelő 
tömörség eléréséhez nagyobb tömörítési energiára van szükség. Ha a tömörítés nem megfele-
lő mértékű, akkor légbuborékképző adalékszer nélküli betonok esetén akár még csökkenhet is 
a fagyállóság az acélszál adagolás következtében, amely a kisebb szilárdság, a nagyobb poro-
zitás közvetlen következménye (ez látható egyébként pl. Cantin, Pigeon (1996) megfigyelése-
iben is). Az is érzékelhető, hogy az acélszál adagolás hatására a légbuborékképző adalékszert 
tartalmazó betonokban a légbuborék rendszer szerkezete megváltozik, a távolsági tényező 
megnő (lásd pl. Quanbing, Beirong (2005) eredményeit). Erre a jelenségre a betontechnológi-
ának figyelnie kell, a megfelelő mennyiségű légbuborékképző adalékszer adagolással. 

Magyarországi viszonylatban a sózás, fagyás, olvadás, sóoldattal való telítődés és kiszára-
dás (O2 és CO2, illetve víz és klorid behatolása) az egyik legerősebb környezeti hatás. Ilyen 
környezetben a betonok fagyállóságának biztosítására minden esetben légbuborékképző ada-
lékszereket alkalmazunk. Fontos lehet azonban annak az ismerete, hogy acélszál adagolás 
önmagában, a légbuborékképző adalékszerek alkalmazása nélkül okoz-e változást a betonok 
fagyhatással szembeni ellenállásában olyan betonok esetén, amelyeknél a tömörítési hiányos-
ságokból, a szálakkal bevitt többlet levegőtartalomból származó hatásokat megfelelő bedol-
gozással kiküszöböljük. 
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Saját kutatásaim során ezért acélszál erősítésű betonok fagyállóságát vizsgáltam légbubo-
rékképző adalékszert nem tartalmazó betonokon annak érdekében, hogy az acélszálak fagyál-
lóságra gyakorolt esetleges közvetlen hatását meg lehessen figyelni. 

A kísérletek során olyan betonösszetételek vizsgálatára került sor, amelyek légbuborék-
képző adalékszerek nélkül biztosan nem fagyállóak, így a vizsgálatok során nagymértékű ká-
rosodásuk volt várható. Ezáltal az acélszál adagolás közvetlen hatása megfigyelhetővé vált. 
Két eltérő nyomószilárdságú betont vizsgáltam a kísérletek során. A megvizsgált kisebb nyo-
mószilárdságú beton cementadagolása 300 kg/m3, víz-cement tényezője v/c = 0,54 volt (CEM 
I 42,5 cement). 28 napos vízben tárolás után 150 mm élhosszúságú próbakockán a nyomószi-
lárdság átlagértéke fcm = 51,5 N/mm2 volt. A kísérletek során megvizsgált nagyobb nyomószi-
lárdságú beton cementadagolása 400 kg/m3, víz-cement tényezője v/c = 0,42 volt (CEM I 42,5 
cement). 28 napos vízben tárolás után 150 mm élhosszúságú próbakockán a nyomószilárdság 
átlagértéke fcm = 62,4 N/mm2 volt. A betonok dmax = 16 mm legnagyobb szemnagyságú 
kvarckavics adalékanyaggal készültek. A tervezett levegőtartalom 10 l/m3 volt. A frissbeton 
konzisztenciája folyósító adalékszerrel lett beállítva minden esetben 500 ± 20 mm terülés ér-
tékre. A fagyállóság vizsgálatra készített próbatestek tömörítése laboratóriumi vibroasztalon 
történt, és utókezelésként 7 napig víz alatt voltak tárolva.  

A fagyállóság közvetlen vizsgálatán kívül, azt megelőzően, a megszilárdult beton mecha-
nikai jellemzőinek széles körű vizsgálata is megtörtént (nyomószilárdság, hasító-
húzószilárdság, hajlító-húzószilárdság, hajlítási szívósság, feszültségintenzitási tényező kriti-
kus értéke, rugalmassági modulus), az áteresztőképességgel összefüggésbe hozható jellemzők 
vizsgálatával együtt (porozitás, atmoszférikus vízfelvétel, vízzáróság). A fagyállósági vizsgá-
latok során a belső fagykárosodás hatását a tömegveszteség, a nyomószilárdság, a rugalmas-
sági modulus és az ultrahang terjedési sebesség változásán keresztül követtem, és a fagyálló-
sági vizsgálatok végeztével elvégeztem a vízzáróság és a hasító-húzószilárdság vizsgálatát is. 
A felületi fagykárosodás hatását a fagyhámlás mértékének változásával követtem. A követke-
zőkben a fagyhámlás vizsgálat során tett megfigyeléseimet részletezem. 

A vizsgálati eljárás a CEN/TS 12390-9:2006 dokumentumban megadott szabványos vizs-
gálat volt, amelynek során a nagyobb méretű próbatestekből kivágott, 150×150×50 mm leme-
zek felületi fagyhámlásának a mértékét kell megmérni (g/m2), 7, 14, 28, 42, 56 fagyasztási-
olvasztási ciklus után. A próbatestek öt oldalára (a vizsgált felület kivételével) gumilemezt 
kell ragasztani úgy, hogy min. 20 mm magas peremet képezzen. A próbatesteket a vizsgált 
felület kivételével, hőszigetelő réteggel kell körülvenni. A fagyasztási vizsgálatok előkészíté-
seként laborhőmérsékleten a próbatestek szabad felületére 50 ml desztillált vizet öntöttem, és 
polietilén fóliával letakartam a párolgás megakadályozása érdekében. A próbatesteket 72 órán 
át állni hagytam. A légkeveréses fagyasztószekrénybe helyezés előtt 15-30 perccel a vizet 
3%-os NaCl oldattal cseréltem ki, és polietilén fóliával letakarva helyeztem a próbatesteket a 
fagyasztószekrénybe. A fagyasztás és az olvasztás során is sóoldat volt a beton próbatest felü-
letén. Egy fagyasztási ciklus 24 óra volt, amely a következő szakaszokból állt: +25 ºC-ról -15 
ºC-ra történő lehűtési ciklus; -15 °C-on tartás; felolvasztás +25 ºC-ra. 

A vizsgálatok során, ahogyan az várható volt, jelentős fagyhámlás (>1000 g/m2) alakult ki 
a próbatestek felületén, már 28 ciklust követően. A fagyasztási ciklusok során bekövetkezett 
fagyhámlási veszteség növekedését két különböző léptékű skálán a 11. ábrán mutatom be. A 
lineáris skálájú függőleges tengely mentén ábrázolt vizsgálati eredmények (11.a ábra) egyér-
telműen rámutatnak arra, hogy a kiválasztott betonkeverékek nem voltak fagyállóak: pl. 
25 kg/m3 száladagolásnál a felület nagyon durván károsodik, és a fagyhámlás nem csak a ce-
mentkő kagylós alakú kitöredezésében jelenik meg, hanem a felülethez közel eső nagyobb 
adalékanyag szemek kipergése formájában is. A károsodott felület elfogadhatatlan, használat-
ra alkalmatlan állapotba kerül (12. ábra).  
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11. ábra. Fagyhámlás mértéke a fagyasztás-olvasztás ciklusok függvényében 
 
 

 
 

12. ábra. Fagyhámlás mértéke 56 fagyasztás-olvasztás ciklust követően 
(beton v/c = 0,54, száltartalom 25 kg/m3) 

 
Az is látható, hogy a szálerősítésnek nagyon jelentős hatása van a fagyhámlással szembeni 

ellenállás fokozásában, még ha nem is lehet szálerősítéssel elérni a beton fagyállóságát. A 
logaritmikus skálájú függőleges tengely mentén ábrázolt vizsgálati eredmények (11.b ábra) 
jobban láthatóvá teszik a jelenségeket. A vizsgált betonszilárdságtól függetlenül megfigyelhe-
tő, hogy a száladagolás tendenciózusan hasonló hatást eredményez. Kevés fagyasztási ciklust 
követően (7-14 ciklus) annál kisebb a felületi fagyhámlás, minél kisebb a száladagolás. Sok 
fagyasztási ciklust követően (42-56 ciklus) annál kisebb a felületi fagyhámlás, minél nagyobb 
a száladagolás. Megfigyelhető, hogy a leromlás sebessége nem azonos a különböző szálada-
golások esetén: 25 kg/m3 száladagolásnál, növekvő fagyasztási ciklusszám során a leromlás 
sebessége egyre nagyobb, ezzel szemben 75 kg/m3 száladagolásnál a leromlás mértéke lineá-
risan, vagy inkább lassuló ütemben nő. Ennek a jelenségnek a magyarázata a száladagolással 
a beton belső struktúrájába bevitt többlet határfelület, pontosabban a száladagolás miatt kiala-
kuló többlet ITZ (Interfacial Transition Zone = cementkőben a tömör határfelületek – acélbe-
tétek, acélszálak, adalékanyag szemek – körül létrejövő, nagyobb porozitású átmeneti zóna) 

fagyasztás-olvasztás ciklusok száma                                   fagyasztás-olvasztás ciklusok száma 

lehámlás, g/m2                                                                      lehámlás, g/m2 
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kialakulásában található meg. Az ITZ elsősorban ettringitből és portlanditból áll, és a cement-
kőben található tömör anyagok határfelületének 20-50 µm-es környezetében figyelhető meg 
(Mehta, Monteiro 2006). Az ITZ a cementkőhöz viszonyítva nagyobb porozitással rendelke-
zik, így az ITZ-ben a belső mikrorepedések terjedése könnyebben meg tud valósulni. Ciklikus 
fagyasztás során az ITZ-ben alakul ki először a tönkremenetel, mert a cementkőhöz viszo-
nyítva az ITZ feszültségintenzitási tényezőjének kritikus értéke egy nagyságrenddel kisebb 
(Valenza, Scherer, 2006). Minél nagyobb az ITZ, annál gyorsabb lesz a lehámlás. Ezt láthat-
juk a 11.b ábrán a kevés fagyasztási ciklust követően: nagyobb száltartalom nagyobb kezdeti 
fagyhámlást eredményez. A mikrorepedések megindulását követően a fagyási tönkremenetel 
egyre gyorsuló ütemben halad előre, amennyiben a beton belső struktúrájában nincs olyan 
összetevő, amely a repedések terjedését hatékonyan akadályozná; pl. acélszálak. A 11.b ábrán 
a nagyobb fagyasztási-olvasztási ciklusszámhoz tartozó eredmények egyértelműen mutatják, 
hogy egyre nagyobb száladagolással hogyan érhető el egyre nagyobb belső alakváltozás gát-
lás (a repedések terjedésének gátlása), ezáltal egyre kedvezőbb fagyhatással szembeni ellenál-
lás. A magyarázat helyességét alátámasztották a próbatestek porozitás vizsgálatai is. A kutatá-
si eredményeim rávilágítottak arra, hogy megfelelő betontechnológiai intézkedésekkel az 
acélszál erősítésű betonok megfelelő bedolgozása elérhető, a bennmaradt levegőtartalom na-
gyobb száltartalom esetén sem nő (a testsűrűség, nyomószilárdság vagy rugalmassági modu-
lus nem csökken), viszont az ITZ jelenléte markánsabbá válik. 
 

A szálerősítésű betonok fagyállósága területén végzett kutatásaim eredményei alapján a 
következő új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 
 

A tézisek alapjául szolgáló publikáció:  
[3] Borosnyói A., Erdélyi A. (2015) De-Icing Salt Scaling Damage Kinetics of Fibre 
Reinforced Concretes Made with High Bond Crimped Steel Fibres, Periodica Polytechnica 
Civil Engineering, Vol. 59, No. 3, pp. 279-286, IF: 0.261 

 

5. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltam, hogy fcm = 50-65 MPa nyomószilárdság 
tartományban, 0-75 kg/m3 mennyiségű, hullámos vagy kampós végű acélszál adagolásával, 
légbuborékképző adalékszer nélkül készített betonok fagyhámlással szembeni ellenállása 
(CEN/TS 12390-9 szabvány szerinti peremes hámlasztásos vizsgálattal vizsgálva) nem éri 
el az EN 206 szabvány szerint XF osztályokban megkövetelt mértéket, így acélszálak ada-
golásával, légbuborékképző adalékszer nélkül fagyálló beton nem készíthető a vizsgált 
nyomószilárdság és acélszál adagolás tartományában. 

 

6. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltam, hogy az 5. TÉZISBEN leírt kísérleti pe-
remfeltételek mellett az acélszál adagolás hatása kettős a betonok fagyhámlással bekövet-
kező leromlási mechanizmusa szempontjából: 1) nagyobb száltartalom nagyobb 
belsődleges határfelület megjelenésével jár, amely az ITZ (Interfacial Transition Zone) tér-
fogatát növeli, ennek eredménye nagyobb mértékű leromlás a fagyhámlás kezdeti szaka-
szában, a nagyobb száltartalom esetén; 2) nagyobb száltartalom nagyobb belsődleges 
alakváltozás-gátlást eredményez a struktúrában, ennek eredménye kisebb mértékű lerom-
lás a fagyhámlás előrehaladott szakaszában, a nagyobb száltartalom esetén. 

 
2.3 Vasbetonszerkezetek repedéstágassága 

Vasbetonszerkezetekben a repedések kialakulása természetes jelenség, a beton zsugorodá-
sa és kis húzószilárdsága miatt. Repedések keletkezhetnek a szerkezetben mechanikai terhelés 
nélkül is, pl. a bedolgozást követő órákban a frissbeton képlékeny alakváltozásából, majd ké-
sőbb a zsugorodásból, a hidratációhő illetve a hőérlelés okozta egyenlőtlen hőmérséklet-
eloszlásból, az acélbetét korróziójából (a rozsdaképződés térfogatnövekedéssel jár, ami a be-
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tonfedést lerepesztheti), fagyhatásból, esetleg alkáli-érzékeny adalékanyag adalék-alkáli reak-
ciójából. Repedésmentesség erőhatásból csak teljes feszítéssel érhető el. 

A vasbetonszerkezetekben erőtani okokból, húzás, illetve hajlítás hatására kialakuló repe-
dések nagy hatást gyakorolnak a szerkezeti viselkedésre. Ez kihat a szerkezetek tartósságára, 
illetve a használhatósági és teherbírási határállapotokra.  

Ha egy szerkezet használhatósági határállapotba kerül, az még nem jelenti a tönkremene-
telét, teherbírásának kimerülését, azonban rendeltetésszerű használatát esetleg korlátozni kell, 
vagy az elvárt esztétikai követelmények nem teljesülnek. A használhatósági követelmények 
előírásának három klasszikus lehetősége van: 1) az anyagokban megengedhető feszültségek 
korlátozása (amellyel a lassú alakváltozásból bekövetkező alakváltozás-növekedés mérséklése 
a cél, különös tekintettel a nyomott betonzóna kúszására); 2) a szerkezet megengedhető lehaj-
lásának korlátozása (a csatlakozó szerkezeti elemek csatlakoztathatósága és esztétikai okok 
miatt); 3) a megengedhető repedéstágasságok korlátozása (tartósság, víz- és gázzáróság, va-
lamint esztétikai okok miatt). 

Ha a használhatósági határállapotot vizsgáljuk, akkor ki kell emelnünk a deformációk nö-
vekedését, amelyet a repedések kialakulása miatt bekövetkező merevség-csökkenés is fokoz, 
illetve a repedéseken át bejutó víz és oxigén jelentőségét, amely a betonacélok korrózióját 
elősegítheti. A repedéseken esetlegesen átszivárgó víz szintén okozhat funkcionális és esztéti-
kai problémákat. A repedések kialakulásának következményei a szerkezetek élettartamát 
csökkentik, ezért a vasbetonszerkezetek tervezési eljárásai a repedéstágasságok korlátozását 
kiemelt feladatként kezelik. Sok tanulmány foglalkozik a repedéstágasságnak a bebetonozott 
acélbetétek korróziójára gyakorolt hatásával is. E tanulmányok közös megállapítása azonban 
mindössze annyi, hogy a bebetonozott acélbetétek korróziójának mértéke látszólag független 
a beton külső felületén mérhető repedéstágasságtól, viszont a korróziós folyamat jelentősen 
felgyorsul klorid-ionok jelenlétében. A repedéstágasság és a repedéskép a betonfedésen belül 
általában különbözik a beton külső felületén megfigyelhetőtől, azonban ezzel a jelenséggel 
kevés kutató foglalkozott mélyrehatóan.  

A repedésképződés a beton lokális tönkremenetele, amely akkor jön létre, amikor a szerke-
zet igénybevételei meghaladják a beton húzószilárdságát. A repedések megjelenését követően 
a beton- és az acélnyúlások egyenlősége a repedések környezetében nem áll fenn (a vasbeton 
szilárdságtanban általában azzal a feltételezéssel élünk, hogy a beton és a bebetonozott acél-
betétek között tökéletes a tapadás, azaz a beton és az acélbetét között relatív elmozdulás nem 
alakul ki; c = s). A valóságban, a megnyúlások különbsége relatív elmozdulást, ezáltal a 
repedések megnyílását eredményezi. A repedéstágasság a betét felszínén nem más, mint a 
repedés mellett két irányban kialakuló relatív elmozdulás összege, azaz az acélbetét helyi ki-
húzódása a betonból.  

Ha a repedések egymástól mért távolságát egy szerkezeti elem mentén egyenletesnek te-
kintjük (jelöljük sw-vel), akkor a repedéstágasság (az acélbetétek felületén értve) a relatív el-
mozdulás definíciójának értelmében a következő integrál-kifejezés (Balázs, 1993): 
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A gyakorlatban a közelítő számítások során a repedéstágasságot egyszerűen a konstansnak 
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Egy szerkezeti elem repedezettségi állapota jellemezhető a repedésképpel, a repedések 
egymástól mérhető távolságával (sw), a repedések mélységével és a repedéstágassággal (w). A 
repedésképen belül megkülönböztethetünk kezdeti- és állandósult repedésképet (CEB-FIP 
1993). A kezdeti repedéskép a vasbeton elem kisebb terhelés alatti állapota, amikor már van-
nak repedések a tartón, de ezek száma kicsi, távolságuk az adott terheléshez tartozó lehor-
gonyzási hossz kétszeresénél nagyobb, így a tartónak van olyan szakasza, amely mentén a 
betét és a környező beton között a relatív elmozdulás zérus. A repedéskép akkor tekinthető 
állandósultnak, ha a terhelés növelésével a repedések száma nem, csak tágasságuk nő. Ilyen-
kor a repedések távolsága kisebb, mint az adott terheléshez tartozó lehorgonyzási hossz két-
szerese, így a tartónak nincs olyan szakasza, amely mentén a betét és a környező beton között 
a relatív elmozdulás zérus. 

A repedéstágasságot befolyásoló legfontosabb tényezők a betét átmérője, felületi kialakítá-
sa, rugalmassági modulusa, valamint a terhelés módja (tartós, ismétlődő stb.), intenzitása, a 
betonfedés mértéke és a betét körüli hatékony húzott betonzóna nagysága. A repedéskép ki-
alakulását alapvetően a betétek és a beton együttdolgozása határozza meg. Minél jobb az 
együttdolgozás, azaz minél rövidebb hosszon épül fel a húzott betonzónában a beton húzószi-
lárdságát elérő feszültség, annál sűrűbb a repedéshálózat, így várhatóan annál kisebbek a re-
pedéstágasságok. Kevesebb repedés esetén ugyanis pl. a hajlított tartóelem elfordulásai a re-
pedésekben koncentrálódnak, azok nagyobb megnyílását eredményezve. 

Vasbetonszerkezeteknél a betétek és a beton együttdolgozása leírható egy másodrendű dif-
ferenciálegyenlettel, amelynek megoldása a relatív elmozdulás eloszlását szolgáltatja eredmé-
nyül. A relatív elmozdulásból a kapcsolati feszültség előállítható tetszőleges kapcsolati tör-
vény felhasználásával. A kapcsolati feszültségből - egyensúlyi kijelentés alapján - megkapha-
tó a betétben ébredő feszültség megoszlása, valamint egy adott feszültséghez tartozó lehorgo-
nyozási hossz, illetve repedéstágasság (Balázs, 1993). Az elcsúszó kapcsolat differenciál-
egyenlete (a levezetés mellőzésével) a következő alakú: 
 

 
     0xsK

dx

xsd
b2

2

    

 ahol a K együttható: 
 





s

ef,se

E

14
K


 

 Es az alkalmazott betét rugalmassági modulusa 
  a betét átmérője 
 s(x) az ismeretlen függvény, a relatív elmozdulás eloszlása a betét mentén 
 e a betét és a beton rugalmassági modulusának hányadosa 
 s,ef a hatékony vasaláserősség 
 
 

A kapcsolati törvényre célszerűen a CEB-FIB Model Code 2010 szerinti Bertero-Popov-
Eligehausen modellt választhatjuk, amely:  
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Így a differenciálegyenlet megoldásából a repedéstágasság megkapható analitikusan, zárt 
alakban, a betét felületére vonatkozóan, a kapcsolati törvény paraméterei, az anyagjellemzők, 
és a geometriai jellemzők függvényében (Balázs, 1993): 
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A fenti összefüggésből is látható, hogy a repedéstágasságot befolyásoló tényezők valóban a 
betét átmérője, felületi kialakítása, rugalmassági modulusa, a betét körüli húzott betonzóna 
nagysága és a betétben ébredő feszültség. Meg kell jegyezni, hogy a repedéstágasság kapcso-
lati törvény alapján történő számítása csak abban az esetben alkalmazható, ha a kapcsolati 
feszültség – relatív elmozdulás ábra felszálló ága érvényes, azaz kis terhek, és egymással ösz-
sze nem függő repedések esetén (kezdeti repedéskép). 

A repedések környezetében a beton deformációi rendkívül összetett jelenségként mutat-
koznak meg, és ennek következtében a mai napig nem áll rendelkezésre a szakirodalomban 
olyan modell, amely lehetővé tenné a betonacélok felületén kialakuló repedéstágasságok át-
számítását a betonszerkezet külső felületén megjelenő repedéstágassággá.  

A gyakorlatban a betonszerkezet külső felületén megjelenő repedéstágasság számítása a 
következő módokon történik: 1) analitikus eljárások (az elcsúszó kapcsolat differenciálegyen-
letének valamely kapcsolati törvény mellett történő megoldásával, és a repedéstágasság beton-
fedésen belüli változásának elhanyagolásával); 2) szemi-analitikus eljárások (elméleti model-
lek empirikus paraméterekkel történő verifikálásával); 3) empirikus eljárások (nagy számú 
kísérleti eredmény statisztikai értékelése alapján felépített tapasztalati modellek). 

Saját kutatásaim során a szakirodalom részletes áttanulmányozásával feltártam, és a nem-
zetközi szakirodalomban is egyedinek számító részletességű tanulmányban közzétettem az 
elmúlt évtizedekben a területen felhalmozott megfigyeléseket. Vizsgálataim a következőkre 
mutattak rá: 
 Vasbetonszerkezetek hajlításból vagy húzásból származó erőtani repedéseire vonatkozó-

an a legkisebb repedéstávolság (sr,min), az átlagos repedéstávolság (srm) és a legnagyobb 
repedéstávolság (sr,max) között a következő relációk állnak fenn:  

77,0  ...  67,0
s

s

rm

min,r        és      54,1  ...  33,1
s

s

rm

max,r   

 Az átlagos repedéstávolság (srm) a következő általánosított alakban írható fel a legkisebb 
repedéstávolság (sr,min) függvényeként: 
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ahol  az átlagos és a legkisebb repedéstávolság aránya 
 k az átlagos kapcsolati feszültség és a beton húzószilárdságának aránya 
 A = k     

 A szakirodalmi adatok szerint az átlagos repedéstávolság empirikus és szemi-empirikus 
közelítése a következő paramétereket foglalja magában: 
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 A stabilizálódott repedéskép kialakulásához tartozó acél húzófeszültség mértékét a szak-
irodalom általában srsrn    alakban adja meg, ahol min,ctmax,ct ff . Ez nem veszi 

figyelembe az alkalmazott betétek tapadásának hatását, amelynek közvetlen következmé-
nye a hatékony húzott betonzóna nagysága, illetve a húzott beton merevítő hatásának 
(tension stiffening) mértéke. További kutatások szükségesek ezen a területen a   para-
méter pontosítása érdekében. 

 A szakirodalmi adatok szerint a repedéstágasság átlagos értékének és karakterisztikus ér-
tékének leírására használható egyszerűsítő formulákban a legfontosabb befolyásoló pa-
raméterek csoportja a következő: a beton szilárdsága (nyomószilárdság és/vagy húzószi-
lárdság), a hatékony vasaláserősség, a betétben ébredő húzófeszültség, a betét átmérője, a 
betét rugalmassági modulusa, a betonfedés mértéke, a betét tapadása (amely vagy a kap-
csolati szilárdsággal, vagy a hatékony húzott betonöv keresztmetszeti területével, vagy a 
tapadást figyelembe vevő empirikus paraméterekkel vehető figyelembe). 

 
A szakirodalomban nagyon kevés publikáció található, amely azt vizsgálja, hogy hogyan 

alakul a repedéstágasság a betonfedésen belül, illetve, hogy milyen összefüggés tételezhető 
föl a betonacél felületén kialakuló repedéstágasság és a betonszerkezet külső felületén megje-
lenő repedéstágasság között. A szakirodalmi adatok szerint a betonszerkezet külső felületén 
megjelenő repedéstágasságok lényegesen nagyobbak lehetnek a betonacélok felületén kiala-
kuló repedéstágasságoknál. A publikált eredmények szerint a betonszerkezet külső felületén 
megjelenő repedéstágasságok 2-10-szer nagyobbak lehetnek a betonacélokhoz közeli repedés-
tágasságoknál. Azt is megfigyelték, hogy a betonacélokhoz közeli repedéstágasság esetenként 
akár nulla közeli is lehet. A 13. ábrán Beeby (1978) vizsgálati eredményeit mutatom be, 
amely érzékelteti a betonszerkezet külső felületén megjelenő, és a betonacélok közelében 
megfigyelhető repedéstágasságok közötti különbséget. 

 
 

13. ábra. Repedéstágasság értékek c = 38 mm betonfedésen belül (Beeby, 1978) 
 
Husain és Ferguson (1968) szintén megállapították, hogy a repedéstágasság a betonacél fe-

lületén teljes mértékben független a betonfedés vastagságától, viszont a betonszerkezet külső 
felületén megjelenő repedéstágasságok a betonfedés vastagságának függvényében változnak.  
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Broms (1965) eredményei megerősítik az előbbi megállapításokat és rámutatnak, hogy a 
betonszerkezet külső felületén megjelenő repedéstágasságok közel egyenesen arányosak a 
betonacélban ébredő húzófeszültséggel, azonban a betonacélok közvetlen környezetében ez az 
összefüggés nem áll fenn. Hasonló megállapításokat találunk Tammo és Thelandersson 
(2006) cikkében. 

Saját kutatásaim során laboratóriumi kísérleteken keresztül azt vizsgáltam, hogy hogyan 
változik a repedések tágassága vasbetonszerkezetek betonfedésén belül. Ezek alapján a nem-
zetközi szakirodalomban is egyedinek számító megfigyeléseket tettem, amelyet más kutatók, 
más jellegű vizsgálati eredményeinek megfigyelései is megerősítettek. A következőkben rö-
viden bemutatom a laboratóriumi vizsgálataim eredményeit. 

A vizsgálati próbatestek 900 mm hosszú és 120×120 mm keresztmetszetű vasbeton rudak 
voltak. A vasalás 1 db 20 mm átmérőjű betonacélból állt, amelyet vagy középpontosan vagy 
pedig aszimmetrikusan helyeztem el a beton keresztmetszetben. A kialakuló betonfedés 20, 
40, 60, 80 mm volt az aszimmetrikus betonacél elhelyezésű próbatestekben, míg 50 mm a 
központos betonacél elhelyezésű próbatestekben. A próbatestek öntömörödő betonból készül-
tek, átlagos nyomószilárdságuk 150 mm-es kockán mérve fcm = 82,6 N/mm2 volt. A rudakat 
egyenletes terhelési sebességgel, alakváltozás vezérelten (0,5 mm/perc) terheltem, egy 600 kN 
terhelő kapacitású univerzális vizsgáló berendezéssel. A terhelést addig folytattam, amíg több 
repedés kialakulását követően a repedések a külső felületen körbe nem értek. Igyekeztem leg-
alább egy repedésnél elérni a minimum 0,30 mm-es repedéstágasságot a próbatestek külső 
felületén mérve. Az erő-elmozdulás összefüggést digitálisan, többcsatornás hordozható adat-
gyűjtővel rögzítettem. A terhelés legnagyobb értékét 150 kN alatt tartottam annak érdekében, 
hogy a betonacélban a feszültség ne érje el a folyási határt. A ténylegesen alkalmazott terhet 
12 – 18 órán át állandó értéken tartottam a próbatestekben, ez idő alatt az injektáló gyanta 
térhálósodott, és képes volt felvenni a tehermentesítésből adódó erőket. A repedésekre a pró-
batestek minden oldalán műanyag injektáló csonkokat ragasztottam. A repedéseket a mű-
anyag injektáló csonkok közötti szakaszokon kétkomponensű gyorsan kötő műgyantával zár-
tam le a beton felületén. A repedések kitöltéséhez kis viszkozitású (95 mPas), nagy szilárdsá-
gú (85 N/mm2) epoxi gyantát használtam. A repedéseket az eredeti, terhelt pozícióban tartot-
tam mindaddig, amíg az injektálás, illetve a gyanta térhálósodása le nem zajlott. Tehermente-
sítést követően a próbatesteket gyémánt tárcsás vágóberendezéssel felvágtam a repedések 
mentén. Az így láthatóvá váló repedéstágasságokat kézi mikroszkóppal (pontossága: 0,01 
mm) olvastam le 2 mm-enként a repedések teljes hosszában. Egy jellegzetes leolvasás, illetve 
a kézi mikroszkóp képe látható a 14. ábrán. A gyantával kitöltött repedések a környező beton-
tól jól megkülönböztethetőek.  

 
 

14. ábra. Repedéstágasság leolvasás mikroszkóppal  
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A bemutatott módszerrel minden egyes repedésről 8 vágott felület mentén tudtam leolva-
sást végezni. A felhasznált beton szilárdsági jellemzőinek meghatározása érdekében rugal-
massági modulus és nyomószilárdság vizsgálatokat is végeztem az injektálás napján. A beton 
külső felületén mérhető repedéstágasságokat nem csak az injektálást megelőzően olvastam le, 
hanem az injektáló gyanta térhálósodása és a próbatestek tehermentesítése után is. A repedés-
tágasságokban változást nem tapasztaltam. Ebből arra lehetett következtetni, hogy az injektáló 
anyag a tehermentesítéskor fellépő nyomás alatt nem károsodott, tehát szabad azzal a feltéte-
lezéssel élni, hogy a repedések minden pontja a terhelés alatti pozícióban maradt. A próbates-
tek felvágásával az is megfigyelhetővé vált, hogy az injektáló anyag a repedéseket minden 
pontján kitöltötte (várakozáson felül, a 0,05 mm-nél kisebb repedéstágasságú szakaszokat is) 
egészen a betonacélig, minden egyes esetben. A gyantával kitöltött repedések a környező be-
tontól jól megkülönböztethetővé váltak, így a repedéstágasságok pontos leolvasása nem oko-
zott nehézséget. Egy jellemző eredményt illusztrálok a 15. ábrán (50 mm-es betonfedéssel, 
központos betonacél elhelyezésű próbatestnél). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ábra. Repedéstágasság változása a betonfedésben (c = 50 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. ábra. Repedéstágasság változása a betonfedésben (c = 20, 40, 60, 80 mm) 
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Az aszimmetrikus betonacél elhelyezés (betonfedés: 20, 40, 60, 80 mm) esetén a 16. ábra 
nyújt információt a repedéskép alakulásáról. Megfigyelhető, hogy a repedéstágasság változása 
számottevő, és nem lineárisan változó a betonfedésen belül. Az eredmények arra utalnak, 
hogy a különböző betonfedésekből származó különböző betonfelszíni repedéstágasságok ma-
gyarázata a betonfedések merevségének különbségében is kereshető. Nagyobb betonfedések 
nagyobb merevsége miatt nagyobb repedéstágasságokat tapasztaltam a betonacéltól számított 
egyenlő távolságokban. Ha a 16. ábrán példaként összehasonlítjuk a repedéstágasságokat 20 
mm távolságban a betonacéltól, akkor 0,11 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,32 mm repedéstágas-
ságokat találunk (20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm-es betonfedések esetén). Vizsgálataim so-
rán azt tapasztaltam, hogy a repedéstágasság mértéke a betonacél felületén független a beton-
fedés nagyságától. Ez megerősíti a szakirodalmi megfigyeléseket is. 

Egy további jelenség is érzékelhető a 16. ábrán: a repedéstágasságok változásának tenden-
ciája más a betonacél 10-15 mm-es környezetében, mint attól távolabb (a látszólagos törés-
pontok a diagramokon nyíllal jelölve). A jelenség a betonfedés mértékétől függetlenül minden 
repedés esetén megjelent. Megfigyeléseim felhívják a figyelmet a betonacélok közvetlen kör-
nyezetében kialakuló mikrorepedések jelenlétére, amelyeket elsőként Goto (1971) ismertetett 
tanulmányában. A Goto (1971) által megfigyelt és láthatóvá tett belső mikrorepedésekről ké-
szült képeket mutat be a 17. ábra (az eredmények s = 294 MPa húzófeszültséghez tartoznak). 
 

 
 

 
 

17. ábra. Belső mikrorepedések a betonacél környezetében (Goto, 1971) 
 

Vizsgálati eredményeim rávilágítanak, hogy a mikrorepedések jelentős hatást gyakorolnak 
a betonacél közvetlen környezetében lévő beton deformációira, és így közvetett módon hatás-
sal vannak a beton felületén kialakuló repedéstágasságra is. Ezt a hatást a vasbetonszerkezetek 
repedéstágasságának számítására felállított elméleti modellek egyike sem veszi figyelembe. 

A tervezési szabványok, illetve a szakirodalomban fellelhető tanulmányok általában nem 
adnak javaslatot arra, hogy a repedéstágasság hogyan változik a betonfedésen belül. Mindösz-
sze olyan modelleket találhatunk, amelyek a beton felszíni repedéstágasságának számítása 
során a betonfedés mértékét empirikus módon veszik figyelembe, de ezzel egy időben a repe-
déstágasság nagysága a betonacélok felületén nincs megadva. A modellek egy része egyene-
sen azt feltételezi, hogy a repedéstágasság nagysága mind a betonacél felületén, mind a beton-
fedésben, mind pedig a beton felszínén ugyanakkora, ezzel teljes mértékben elhanyagolva a 
betonfedés többlet deformációit, amely a valóságban a repedéstágasság változását eredmé-
nyezi a betonfedésen belül. A fib Model Code 2010 First Complete Draft dokumentum 2010. 
márciusában jelent meg, és ennek 7.6. fejezete napjainkban is az egyetlen tervezési segédlet, 
amely útmutatást ad a repedéstágasság és betonfedés összefüggésére, a következő alakban:  
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 wd* = wd + Δwd 
 

amelyben wd* jelenti a repedéstágasságot a beton külső felületén, wd a repedéstágasság 
mértéke a betonacél és a beton érintkezési felületén, míg Δwd a betonfedés többlet deformáci-
ója eredményeként kialakuló repedéstágasság növekmény. A fib Model Code 2010 First 
Complete Draft dokumentum a repedéstágasság betonfedésen belüli változására hatványfügg-
vényt javasolt, a következő alakban: 
 

 Δwd = Acβ 
 

ahol: A = a beton nyomószilárdságának és a hatékony vashányadnak a függvénye 
 β = empirikus konstans (0 < β < 1) 
 c = a betonfedés mértéke 
 

Meg kell jegyezni, hogy a fent bemutatott javaslat a fib Model Code 2010 végleges szöve-
gében már nem szerepelt (fib, 2013), feltételezhetően a laboratóriumi verifikálás hiánya miatt. 
Vizsgálataim eredményei azonban alátámasztják azt a feltételezést, hogy a fib Model Code 
2010 First Complete Draft dokumentumban javasolt hatványfüggvénnyel, mint durva közelí-
téssel, leírható a repedéstágasság változása a betonfedésen belül. Mivel vizsgálataim elsődle-
ges célja nem a fib Model Code 2010 First Complete Draft dokumentum javaslatának ellenőr-
zése volt, így a függvények paramétereinek meghatározását nem tekintettem célomnak, azon-
ban a függvénykapcsolatok hatványkitevőinek értéke jellegzetesen a β = 0,4 – 0,7 tartomány-
ba esik vizsgálataim eredményei szerint, amely megerősíti a modellben megadott peremfelté-
teleket. A paraméterek értékeinek pontosítása jövőbeli kutatások tárgyát kell, hogy képezze, 
de az elméletileg is megalapozott modelleknek mindenképpen figyelembe kell majd venniük 
a 16. ábrán megfigyelhető, a Goto-féle mikrorepedéseknek a repedéstágasság betonfedésen 
belüli változására gyakorolt hatását, amelyre a fenti hatványfüggvény közelítés alkalmatlan. 
 

A vasbeton szerkezeti elemek repedéstágassága területén végzett kutatásaim eredményei 
alapján a következő új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 
 

A tézisek alapjául szolgáló publikációk: 
[4] Borosnyói A., Balázs G. L. (2005) Models for flexural cracking in concrete: the state 

of the art, Structural Concrete, Vol. 6, No. 2, pp. 53-62. 
[5] Borosnyói A., Snóbli I. (2010) Crack width variation within the concrete cover of 

reinforced concrete members, Építőanyag, Vol. 62, No. 3, pp. 70-74. 
 

7. TÉZIS: Szakirodalmi eredmények egyedülállóan részletes vizsgálata alapján meghatá-
roztam és leírtam a vasbetonszerkezetek repedéstávolsága és repedéstágassága becslésére 
szolgáló kísérleti és elméleti modellekben található befolyásoló paramétereket, és megál-
lapítottam, hogy általánosan használható modell a szakirodalomban nem létezik. Vizsgála-
taim feltárták a legfontosabbnak tekinthető paraméterek csoportját. [4] 

 

8. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltam, hogy vasbetonszerkezetek külső felületi 
repedéstágasságának mértéke jelentősen függ a betonfedés vastagságától, és a betonacél 
felületén kialakuló repedéstágasság független a betonfedés vastagságától. Laboratóriumi 
mérési eredményekkel alátámasztva, a szakirodalomban elsőként mutattam be a Goto-
repedések (másodlagos mikrorepedések) hatását a repedéstágasság változására a betonfe-
désen belül, a betonacélok közvetlen környezetében. [5]  
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2.5 A beton felületi keménysége 
A beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálata alig 100 éves múltra tekint vissza, ezzel 

szemben az anyagok felületi keménységének szisztematikus tanulmányozása már legalább 
350 éve folyik.  

A keménységvizsgálat koncepciójának első megjelenése írott közleményben 1640-ben tör-
tént, amikor Alvaro Alonso Barba jezsuita szerzetes egyik kézikönyvében, amelyet a spanyol 
királyi udvarnak készített ércbányászat és kohászat témakörben, reszelővel végrehajtott karco-
lási vizsgálatot javasolt ásványokra (Barba, 1640). Christian Huyghens 1690-ben adta ki ta-
nulmányát a fény fizikájáról (Traité de la Lumière), amelyben izlandi pát késsel végrehajtott 
karcolási vizsgálatát írta le (Huyghens, 1690). 1722-ben René Antoine de Ferchault Réaumur 
kohászati témakörben adott ki tanulmányt (L'Art de convertir le fer Forge en acier), amelyben 
fémek karcolási és speciális érintkezési keménységvizsgálatát mutatta be (Réaumur, 1722). 
1729-ben Pieter van Musschenbroek disszertációjában (Physicae Experimentales et 
Geometricae) egy külön fejezetet szentelt a keménységvizsgálatnak, amelyben egy ingás ka-
lapácsot mutatott be dinamikus keménységvizsgálatra (Musschenbroek, 1729). 1812-ben 
Friedrich Mohs javasolta a 10 ásványból álló karcolási keménységi skálát, amelyet napjaink-
ban is világszerte használnak az ásványtanban (Mohs, 1812). Heinrich Hertz lineárisan ru-
galmas anyagú testek érintkezésének matematikai modellezésével kapcsolatos úttörő elméleti 
munkája elmozdította a kísérleti keménységvizsgálatot a benyomódási keménységmérő mód-
szerek irányába (Hertz, 1881). Az első laboratóriumi statikus benyomódási keménységvizsgá-
ló eszközt Johan August Brinell fejlesztette ki és az 1900-as párizsi világkiállításon mutatta 
be a nagyközönségnek (Brinell, 1901). Hertz javaslata képezte a későbbi benyomódási ke-
ménységvizsgálati módszerek alapját is (pl. Rockwell, 1920; Vickers, 1924 és Knoop, 1934) 
(Fischer - Cripps, 2000). Ezekkel a módszerekkel a vizsgálati próbatestek felületén kialakuló 
lenyomat (képlékeny benyomódás) különböző geometriai paraméterei alapján vezethető be 
keménységi mérőszám a terhelő erő függvényében. 

A betonszerkezetek helyszíni vizsgálata az 1930-as években indult meg. A beton 
roncsolásmentes vizsgálatát összegző, úttörő cikkében Skramtajew (1938) már tizennégy kü-
lönböző roncsolásmentes és félig roncsolásos betonvizsgálati módszert ismertet, a módszerek 
kiszakító vizsgálatokat, benyomódás vizsgálatokat és lőfegyver általi lövedék behatolás-
vizsgálatokat fednek le. A Brinell-módszer cementhabarcsra és betonra adaptálását szintén 
tanulmányozták egyes kutatók (Crepps, Mills, 1923; Dutron, 1927; Vandone, 1933; Sestini, 
1934; Steinwede, 1937). A statikus benyomódási keménységmérő módszer továbbfejlesztése-
ként dinamikus felületi keménységvizsgáló eszközök is megjelentek (pl. Albert F. Shore 
durométere, 1920; vagy a Rational GmbH duroszkópja, 1930). 

A Frank-féle rugóskalapács (más néven Zorn-kalapács) volt az első hordozható eszköz, 
amellyel a beton felületi keménységét vizsgálták (Gaede, 1934), majd ennek az eszköznek a 
működési elvét, és a durométerek által bevezetett visszapattanási érték mérőszámot kombi-
nálta a Schmidt-kalapács, amelyet Ernst Schmidt svájci mérnök, feltaláló tervezett meg 1948-
ban, és szabadalmaztatott 1950-ben (Schmidt, 1950). Napjainkban a Schmidt-kalapácsot te-
kinthetjük a betonszerkezetek felületi keménységmérésében legelterjedtebben használt esz-
köznek. A Schmidt-kalapács közkedveltsége az egyszerű használhatóságának köszönhető, 
azonban a meglehetősen komplikált működési elve miatt napjainkig sem sikerült olyan elmé-
leti modellt alkotni, amely kielégítően leírná a beton visszapattanási keménysége és nyomó-
szilárdsága közötti kapcsolatot. 

Saját kutatásaim során Schmidt-kalapácsos helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyeit elemeztem matematikai statisztikai és térstatisztikai (geostatisztikai) módszerekkel, il-
letve szakirodalmi és saját megfigyelések alapján a jelenségek fizikai hátterét vizsgáltam. A 
következőkben bemutatom a habilitációs tézisfüzetemhez kapcsolt kutatásaim módszereit és 
eredményeit. 
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Kutatásaim első részében a visszapattanási érték és a nyomószilárdság regressziós kapcso-
latát vizsgáltam. Adatsorok értékelése során a szokásos gyakorlat az, hogy a kísérletekből 
adódó egyedi nyomószilárdság értékek átlagát és a roncsolásmentes vizsgálati eredmények 
átlagát egy adatpárnak tekintik és az adatpárokat úgy jelenítik meg, hogy a roncsolásmentes 
jellemző a független változó (az x-tengely mentén), a nyomószilárdság pedig a függő változó 
(az y-tengely mentén). Az adatpárok regressziós elemzését rendszerint a legkisebb négyzetek 
módszerével, lineáris regresszióval végzik el, annak ellenére, hogy a kísérleti eredmények 
tanúsága szerint a módszer használhatóságának legalább egy peremfeltétele megsérül, neveze-
tesen az, hogy a függő változó varianciája nem állandó (azaz nem homoszkedasztikus, hanem 
heteroszkedasztikus az adathalmaz). Szakirodalmi adatokból és saját kísérleti eredményekből, 
4946 különálló vizsgálati eredmény adatpontjait láthatjuk a 18. ábrán, amely megmutatja a 
jelenséget: a nyomószilárdság varianciája nő a visszapattanási érték növekedésével. 
 

  
 
 

18 ábra. Visszapattanási érték – nyomószilárdság adatpontok, 4946 különálló vizsgálati 
eredmény feldolgozása alapján 

 
Kutatásaim során arra is felfigyeltem, hogy a kísérleti eredmények grafikus megjelenítése 

során egészen más megfigyelések tehetők abban az esetben, ha egyes paramétereket független 
változókként szétválasztunk, és az adatpontokat nem visszapattanási érték – nyomószilárdság 
egyváltozós függvényként, hanem többváltozós függvényekként jelenítjük meg. Ennek leg-
célszerűbb módja, ha egy adott összetételű (rögzített v/c-tényezőjű) keverékre különböző 
vizsgálati korokban megkapható adatpontokat összekötve alkotunk függvényt. Ezt a 19. ábrán 
mutatom be. A kutatás során v/c = 0,38 – 0,60 víz-cement tényező tartományban, kilenc eltérő 
víz-cement tényezővel, 300-350-400 kg/m3 cementadagolással, CEM I 42,5 N típusú port-
landcementtel készült kvarckavics betonokat vizsgáltam hat eltérő korban. Látható, hogy a 
teljes vizsgálat összes mérési eredményét megjelenítve, és az eredményeket semmilyen para-
méter szerint szét nem választva, egy olyan adathalmazhoz jutunk, amelyre látszólag jól il-
leszthető egy hatványfüggvény közelítő görbe. Ha kiragadjuk a legkisebb, a legnagyobb és 
egy köztes víz-cement tényezőhöz tartozó adatsor eredményeit, és azokat egymástól elvá-
lasztva külön függvényként jelenítjük meg, akkor az előzőektől teljesen eltérő, tendenciájuk-
ban hasonló megjelenésű függvények sorozatára bomlik szét az adathalmaz.  
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19 ábra. Visszapattanási érték – nyomószilárdság adatpontok kapcsolata 

a) saját vizsgálati eredmények feldolgozása 
b) Herzig (1951) vizsgálati eredményeinek feldolgozása 

 
Megfigyeléseimet a szakirodalom is megerősíti, azonban fontos azt megjegyezni, hogy az 

elmúlt 60 év szakirodalmának több száz publikációját áttanulmányozva mindössze egyetlen 
egy (!) esetben bukkantam olyan típusú adatfeldolgozásra, amelyet én is alkalmaztam: ez a 
publikáció 1951. májusából, egy nemzetközi szinten kevésbé ismert folyóiratból, a Schweizer 
Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik-ből származik, szerzője E. Herzig, az 
EMPA zürichi laboratóriumának munkatársa volt, aki a Schmidt-kalapács feltalálójával Ernst 
Schmidt-tel közösen, 550 próbatest felhasználásával folytatott kutatásainak az eredményeit 
foglalta össze cikkében. Herzig cikkéből kiragadva, szintén a 19. ábrán mutatom be vizsgálati 
eredményeik egy részét, amely jóval kisebb nyomószilárdsági tartományban, de jellegében 
hasonló eredményeket mutat, mint a saját megfigyeléseim. Az ezt követő hat évtizedben (iro-
dalomkutatásom tapasztalatai szerint) senki más nem publikálta ilyen módon a mérési ered-
ményeket.  

Megfigyeléseimre alapozva Dr. Szilágyi Katalin a PhD kutatásaiban (Dr. Zsigovics István 
témavezetése mellett) részletes kutatási programban tárta fel a jelenség mozgató rugóit, és a 
jelenségre működési modellt alkotott, amely numerikus szimulációval is lehetővé tette (meg-
felelő paraméterek beállítása mellett) a valós megfigyelések modellezését. 

Megfigyeléseim arra is rávilágítottak, hogy a Schmidt-kalapácsos átlagos visszapattanási 
érték és az átlagos beton nyomószilárdság kapcsolatában a szakirodalmi forrásokban sok 
esetben megjelenő látszólagos heteroszkedaszticitás elsősorban annak a következménye, hogy 
a grafikus ábrázolás során nem veszik figyelembe az előzőekben bemutatott alapelveket. Ha 
az idő és a víz-cement tényező függvényében szétválasztott, átlagérték adatpontok mellett a 
mérési eredmények varianciáját is megjelenítjük, a heteroszkedasztikus adathalmaz markán-
san megjelenik (20. ábra).  
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20 ábra. Visszapattanási érték – nyomószilárdság adatpontok az idő és a víz-cement tényező 

függvényében szétválasztva, átlagérték adatpontok és a mérési eredmények varianciája 
 

Az eredeti Schmidt-kalapácsokban a mért visszapattanási értéket egy csúszkás kijelző mu-
tatja az eszköz skáláján. A skálán csak páros számok vannak feltüntetve. Az operátor saját 
megítélése alapján dönti el, hogy a leolvasás páratlan vagy páros szám-e. Így a mintavétel 
nem zárja ki a leolvasási hiba vagy a leolvasásból származó torzítás lehetőségét. Egy gyakor-
lati helyzetben a leolvasások ismétlése nagyon gyors, emiatt várható, hogy az operátor leolva-
sási hibával terheli a visszapattanási érték leolvasásokat, mégpedig a páros számok javára. 
Részletes adatelemzést végeztem a leolvasási hiba nagyságának és hatásának vizsgálatára. A 
szakirodalomban közzétett forrásokból és saját vizsgálati eredményekből összegyűjtöttem 
8253 mérési adatsort (82530 egyedi visszapattanási értéket), és megvizsgáltam a páros szá-
mok és páratlan számok arányát. Az adatok laboratóriumi kutatásokból és helyszíni mérések-
ből származtak. Az eszközök N-típusú eredeti Schmidt-kalapácsok voltak minden esetben. A 
különbség szignifikánsra adódott: az egyedi visszapattanási értékek 57,5%-a (47945 adat) 
páros szám, míg 42,5%-a (35475 adat) páratlan szám volt. Az eredményeket gyakorisági hisz-
togram alakjában a 21.a ábrán mutatom be. Az ábrán a legszélsőségesebb különbség a 40 és 
41 egyedi visszapattanási értékek között figyelhető meg az összegyűjtött adatokra vonatkozó-
an; a különbség a leolvasások darabszámában meghaladja a 60%-ot. Az összegyűjtött adatso-
rokon további elemzéseket végeztem. Megfigyeltem, hogy a visszapattanási értékekben a pá-
ros/páratlan szám leolvasások aránya semmilyen összefüggésben nem áll az egyedi visszapat-
tanási értékeknek az adott mérőhelyre vonatkozó terjedelmével (amely a legnagyobb és a leg-
kisebb egyedi visszapattanási érték különbsége). A szerkezeti beton inhomogenitásából szár-
mazó mérési bizonytalanság tehát független hatásként kezelhető az operátor által vétett leol-
vasási hibától. Bevezetve a specifikus leolvasási hiba fogalmát (amely egy adott mérőhelyre 
vonatkozóan a csak páros és csak páratlan leolvasások átlaga közötti különbséget adja meg 
%-ban kifejezve, és amelynek pozitív az előjele ha a csak páros leolvasások átlaga a nagyobb 
és negatív az előjele ha a csak páratlan leolvasások átlaga a nagyobb) megfigyeltem, hogy a 
mérőszám értéke a 20%-ot is meghaladhatja, illetve esetenként nem is értelmezhető (vagy 
100%-nak tekintendő), mert az adott mérőhelyen az operátor egyetlen leolvasásnál sem rögzí-
tett páratlan számot. A specifikus leolvasási hiba a mérőhelyre vonatkozó átlagos visszapatta-
nási értéket nem torzítja, mert nulla várható értékű, szimmetrikus, nagyon erősen csúcsos va-
lószínűségi eloszlást kapunk, ha a rendelkezésre álló adatbázisra (esetemben 8253 mérési 
adatsorra) előállítjuk a specifikus leolvasási hiba gyakorisági hisztogramját (21.b ábra). 
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21. ábra. Páros és páratlan leolvasások gyakorisági hisztogramja (a) és specifikus leolvasási 

hiba relatív gyakorisági hisztogramja (b) 8253 mérési adatsorra vonatkozóan 
 

Vizsgálataim során azt is tanulmányoztam, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható kü-
lönböző tömegű ütőkossal szerelt vizsgáló eszközök (pl. N-típusú eredeti Schmidt-kalapács: 
380 g tömegű ütőkos; L-típusú eredeti Schmidt-kalapács: 125 g tömegű ütőkos; N-típusú Sil-
ver Schmidt-kalapács: 115 g tömegű ütőkos) precizitása milyen mértékben tér el egymástól. 
Ennek során a mérőhelyre vonatkozó egyes statisztikai jellemzőket (szórás, relatív szórás, 
terjedelem, relatív terjedelem, interkvartilis terjedelem, átlagos abszolút eltérés) elemeztem és 
normalitás vizsgálatokat végeztem. Vizsgálataimat szakirodalmi adatok elemzésével, saját 
laboratóriumi próbatestek vizsgálati eredményeinek értékelésével és helyszíni szerkezetvizs-
gálatok eredményeinek értékelésével végeztem. 

A vizsgálataim alapelve az volt, hogy adott betonszerkezet vagy laboratóriumi betonössze-
tétel esetén feltételeztem azt, hogy a beton anyagának saját belső változékonysága azonos 
mértékben gyakorol hatást minden próbatestre vagy az egymáshoz közel eső mérőhelyekre, 
így a vizsgálat alá volt mérőeszközök saját precizitása, illetve a mérések ismételhetősége jel-
lemezhető és összehasonlítható az előzőekben említett statisztikai szóródási jellemzőkkel, és 
normalitás vizsgálatokkal. A matematikai statisztikában a normalitás vizsgálatokat arra hasz-
náljuk, hogy megállapítsuk egy adatsorról, hogy leírható-e normális eloszlású valószínűségi 
változóval. A szakirodalom legalább 40 normalitás vizsgálatot ismertet (pl. Dufour et al, 
1998), azonban a leggyakrabban alkalmazott normalitás vizsgálatok a Shapiro-Wilk próba, a 
Kolmogorov-Szmirnov próba, az Anderson-Darling próba és a Lilliefors próba. A szakiroda-
lom rámutat, hogy a legerőteljesebb normalitás vizsgálat a Shapiro-Wilk próba (Razali, Wah, 
2011). Ezért a vizsgálataim során a Shapiro-Wilk próbát alkalmaztam. Ha a Schmidt-
kalapácsos visszapattanási értékekre vonatkoztatva egyszerűsítésként feltételezzük azt, hogy a 
különböző mérőhelyeken regisztrált visszapattanási érték adatsorok egymástól függetlenek és 
azonos valószínűségi eloszlásúak, akkor a centrális határeloszlás tétel értelmében elegendően 
nagy számú adatsorra a várható érték jó közelítéssel normális eloszlású lesz. A centrális ha-
táreloszlás tétel alkalmazhatóságának feltétele, hogy a független valószínűségi változók véges 
várható értékkel és szórásnégyzettel rendelkezzenek, amely a visszapattanási érték adatsorok-
ra mindig teljesül. A Shapiro-Wilk próba W-statisztikája 1-hez tart, ha a valószínűségi elosz-
lás a normális eloszláshoz tart (Shapiro, Wilk, 1965). Így a Shapiro-Wilk próba alkalmas arra, 
hogy próbatestek sorozatán megismételt mérések esetén, vagy felületszerkezeteken több mé-
rőhelyen megismételt mérések esetén, a különböző vizsgáló eszközöket egymással összeha-
sonlítsuk.  
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Vizsgálataim során azt figyeltem meg, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható külön-
böző tömegű ütőkossal szerelt vizsgáló eszközök precizitásában és a mérések ismételhetősé-
gében különbség adódik annak függvényében, hogy a mérőeszközben mekkora az ütőkos tö-
mege. Megállapítottam, hogy az N-típusú eredeti Schmidt-kalapács (380 g tömegű ütőkos) 
precizitása meghaladja az L-típusú eredeti Schmidt-kalapács precizitását (125 g tömegű ütő-
kos), és mindkettő mögött elmarad az N-típusú Silver Schmidt-kalapács (115 g tömegű ütő-
kos) precizitása. Erre vonatkozóan egy helyszíni szerkezetvizsgálat eredményeinek értékelését 
mutatom be a 22. ábrán. Az ábra egy nagyobb terjedelmű vizsgálatból kiragadott, egymáshoz 
közel eső, 15 cm-es raszterben kijelölt mérőhelyeken, a három fenti vizsgáló eszközzel rögzí-
tett 28-28 mérési adatsor statisztikai értékelését illusztrálja (az ábrán IQR = interkvartilis ter-
jedelem és MAD = átlagos abszolút eltérés). Megfigyelhető, hogy a statisztikai szóródási jel-
lemzők értéke egyértelműen függ a vizsgáló eszköztől. Meg kell jegyezni, hogy a készüléke-
ket úgy szerelik megfelelő munkarugókkal, hogy az N-típusú eredeti Schmidt-kalapács és az 
N-típusú Silver Schmidt-kalapács ütési energiája azonos (2,207 Nm), míg az L-típusú eredeti 
Schmidt-kalapács ütési energiája kisebb (0,735 Nm). Az N-típusú Silver Schmidt-
kalapácsban a visszapattanási érték rögzítése nem mechanikus úton történik, hanem elektro-
optikai módszerrel, elektronikus úton. A mérés bizonytalanságát így ez is növelheti. 
 

 
 
22. ábra. Statisztikai szóródási jellemzők értéke helyszíni szerkezetvizsgálat eredményei alap-

ján, három eltérő Schmidt-kalapáccsal megvizsgálva 
 

Vasbetonszerkezetek megbízhatósági vizsgálaton alapuló erőtani ellenőrzéséhez a nyomó-
szilárdság bizonytalanságát, azaz a nyomószilárdság szórását, vagy relatív szórását ismernünk 
kell, vagy meg kell becsülnünk annak mértékét. Gyakorlati szempontból fontos annak az is-
merete, hogy a roncsolásmentes vizsgálatokkal megkapható statisztikai szóródási jellemzők 
értékéből lehet-e következtetni a szerkezeti beton nyomószilárdságának bizonytalanságára. 
Megvizsgáltam ezért, hogy a rendelkezésemre álló mérési eredmények alapján lehet-e össze-
függést találni a két jellemzőcsoport között. 

Vizsgálataim során 1350 darab laboratóriumban megvizsgált beton próbatest mérési ered-
ményeit értékeltem ki. A betonok széles víz-cement tényező tartományt fedtek le (v/c = 0,35-
0,65), és a vizsgálatok 1, 3, 7, 14, 28, 56, 90 és 180 napos korban történtek. A próbatesteken a 
Schmidt-kalapácsos vizsgálatokat követően nyomószilárdság vizsgálat történt. A kísérletek 
kettes ismétléssel folytak. A mérési eredményeken az EN 12390-3 szabványban megadott 
ismételhetőségi vizsgálatot végeztem el, amely a nyomószilárdság normalizált terjedelmének 
meghatározását igényli a következő módon: f = (fc,max – fc,min)/fcm×100, ahol fc,min a legkisebb 
egyedi nyomószilárdság, fc,max a legnagyobb egyedi nyomószilárdság és fcm az átlagos nyo-
mószilárdság. Ennek analógiájaként bevezettem a visszapattanási érték normalizált terjedel-
mét a következő módon: R = (Rm,max – Rm,min)/Rm,avg×100, ahol Rm,min az átlagos visszapatta-
nási érték legkisebb értéke, Rm,max az átlagos visszapattanási érték legnagyobb értéke és Rm,avg 
az átlagos visszapattanási értékek átlaga az összes próbatestre vonatkozóan. Leellenőriztem, 
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hogy a kiválasztott vizsgálati adatsorok megfelelően precíz mérések eredményei legyenek; az 
EN 12390-3 szabvány a precizitásra azt követeli meg, hogy 150 mm élhosszúságú próbakoc-
kák vizsgálata esetén a nyomószilárdság normalizált terjedelmére teljesüljön: f ≤ 9%. Az 
általam megvizsgált 1350 próbatestre vonatkozóan a nyomószilárdság normalizált terjedelme 
az esetek 95,3%-ában kisebb volt, mint 9% (várható értékét tekintve E[f] = 3,75%, mediánját 
tekintve m[f] = 2,71%). A 23. ábrán az összetartozó R - f adatpontok láthatóak két eltérő 
léptékben megjelenítve. Megfigyelhető, hogy a két változó egymástól független, közöttük 
korreláció nincs. Így kijelenthető, hogy a Schmidt-kalapácsos mérésekből a mérőhelyekre 
megkapható statisztikai szóródási jellemzők nem alkalmasak a szerkezeti beton nyomószi-
lárdsága bizonytalanságának megadására. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. ábra. Az EN 12390-3 szabvány szerinti normalizált terjedelem a visszapattanási értékekre 
és a nyomószilárdságra, 1350 laboratóriumi próbatest vizsgálata alapján 

 
A roncsolásmentes vizsgálati módszerek nem csak arra nyújtanak lehetőséget, hogy köz-

vetlenül a szerkezeti beton nyomószilárdságát lehessen megbecsülni, hanem arra is alkalma-
sak, hogy kismértékű roncsolással vagy teljesen roncsolásmentes eljárással a szerkezeti beton 
egyenletességére, anyagjellemzőinek térbeli eloszlására, illetve az anyagjellemzői időbeli 
változására vonatkozóan lehessen ismereteket gyűjteni, amelyek a szerkezetek minőségellen-
őrzéséhez, fenntartásához és az esetleges leromlások bekövetkezése miatt szükségessé váló 
élettartam elemzésekhez szolgáltathatnak alapadatokat. 

Kutatásaim során arra kerestem a választ, hogy betonszerkezetek helyszíni Schmidt-
kalapácsos vizsgálati eredményeire vonatkoztatva alkalmazhatók-e a geostatisztikai módsze-
rek, olyan viszonylag kis térfogatú elemekre, mint a betonszerkezetek, amelyek méretükben 
és heterogenitásukban számottevő mértékben eltérnek azoktól a bányászati, geológiai, hidro-
lógiai, geográfiai, kartográfiai alkalmazásoktól, amelyeknél a geostatisztikai módszerek al-
kalmazhatósága évtizedek óta igazoltnak tekinthető. 

A geostatisztika a matematikai statisztikát, azon belül is a térstatisztikát (spatial analysis) 
alkalmazza bányászati, geológiai, hidrológiai, geográfiai, kartográfiai stb. feladatok megoldá-
sára, amelynek során az alkalmazott földtudományok (geofizika, geológia, kőzetfizika, geo-
kémia, geográfia stb.) egyes jellemzői között keresünk térbeli statisztikai kapcsolatot.  

A geostatisztika fogalmát Georges Matheron francia matematikus vezette be 1962-ben, 
miután dolgozatában rendszerré fejlesztette Danie G. Krige dél-afrikai bányamérnök interpo-
lációs és extrapolációs eljárásait. Matheron így fogalmazta meg a geostatisztika alapelvét: 
„La géostatistique est l’application du formalisme des functions aléatoires à la reconnais-
sance et à l’estimation de phénomènes naturels”, azaz „a geostatisztika a valószínűségi függ-
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vények formalizmusának alkalmazása a természeti jelenségek felismerésére és becslésére” 
(Steiner, 1990). A definíció általánosságából is látható, hogy a geostatisztika elveit hiba lenne 
korlátozni mindössze azokra az alkalmazásokra, amelyekben már sikereket értünk el vele, 
hiszen mindazon további jelenségek, amelyekben egy mérhető jellemző sztochasztikus fo-
lyamatok eredménye, fölmerül a geostatisztikai módszerek alkalmazásának lehetősége. 

A geostatisztikai módszerek peremfeltételei a következők. A geostatisztika a determinisz-
tikus és a sztochasztikus interpolációt egyaránt alkalmazza; mindkettőnek az alapja a megfi-
gyelt jelenségek hasonlósága az egymáshoz közel fekvő pontokban (autokorreláció), ami 
modellezhető egy x-y koordinátarendszerrel és a hozzá rendelt z(x,y) értékkészlettel. A 
geostatisztika alaptétele szerint a távolság növekedésével a megfigyelt és a becslésre szoruló 
pontok között csökken a felmért pontok hatása a becslésre, míg nem nullával lesz egyenlő 
(Holka, 2009). A természeti folyamatokat a térstatisztika inkább determinisztikus, a társadal-
mi folyamatokat pedig főleg sztochasztikus eljárással elemzi. 

A geostatisztika előállít variogramokat. Félvariogramnak nevezzük azt a függvényt, jele: 
γ(2)(h), amely a távolság (h) függvényében megadja az értékkülönbségek négyzetösszegének a 
felét (Steiner, 1990). Ha egy megadott raszterben h jelöli a különböző távolságvektorokat, 
akkor a félvariogram definíciója: 
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ahol: 

u térbeli helyvektor (2D esetben x és y koordinátákkal),  
f(u) a vizsgált változó értéke az adott helyvektornál, 
h távolságvektor; az eltolás mértéke két vizsgált pont között, 
f(u+h) a vizsgált változó értéke a kiinduló ponttól h eltolásban, 
N(h) a h eltolásban megtalálható pontpárok száma. 

 
A geostatisztikában gyakrabban használatos variogram típus még a madogram (jele: 

γ(1)(h), amely a távolság függvényében megadja az értékkülönbségek összegének a felét) és a 
rodogram (jele: γ(1/2)(h), amely a távolság függvényében megadja az értékkülönbségek négy-
zetgyökösszegének a felét): 
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A variogramok előállíthatóságával kapcsolatosan a geostatisztika több alapfeltevést is tesz 

(Steiner, 1990). Ezek egyike a stacionaritás (pontosabban szigorú stacionaritás) teljesülése, 
azaz a térbeli eloszlás törvényszerűségének eltolással szembeni invarianciája. A statisztikában 
a stacionaritás jelentése, hogy az egyes megfigyelések függetlenek egymástól; ezzel szemben 
a térstatisztikában az egyes megfigyelések ugyan függetlenek, de egy bizonyos hely megfi-
gyelt értékei összefüggnek a szomszédos helyeken tapasztaltakkal, tehát az egyes megfigyelé-
sek bizonyos szempontból összefüggnek egymással (Holka, 2009). A geostatisztika így beve-
zeti a gyenge stacionaritás fogalmát is, amely azt jelenti, hogy egy z(x) valószínűségi függ-
vény várható értéke létezik, és nem függ az x hely megválasztásától, és a valószínűségi válto-
zó minden [z(x),z(x+h)] párjára a kovariancia létezik és mértéke csak a pontokat elválasztó h 
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eltolástól függ. A gyenge stacionaritás feltétele még tovább szűkíthető az ún. belső hipotézis 
teljesülésére, amely azt jelenti, hogy egy z(x) valószínűségi függvény várható értéke létezik, 
és nem függ az x hely megválasztásától, és bármely h eltolás esetén véges a z(x) – z(x+h) 
növekmény varianciája, amely ugyancsak nem függ az x hely megválasztásától. Erre a gyen-
gítésre akkor lehet szükség, ha pl. egy fizikai jelenségnek végtelen diszperziós kapacitása van 
(pl. Brown-féle mozgás) és a megfigyelésekre nem található sem véges variancia sem kovari-
ancia. De mivel létezhet a növekmények varianciája, így található véges értékű variogram. A 
belső hipotézis a gyenge stacionaritás szűkítése a z(x) valószínűségi függvény növekményei-
re. A gyenge stacionaritásból következik a belső hipotézis, de fordítva ez nem igaz. 

A variogramok jellegzetességeit a 24. ábrán mutatom be. A hatástávolság (range) az a 
távolság, amelynél a variogram konstans értéket ér el. A röghatás (nugget effect) a variogram 
értéke a h=0 pontban. Ha mind a variancia, mind a hatástávolság véges, akkor a röghatás a 
varianciának az a része, amely lineáris közelítéssel nem modellezhető. A tető (sill) az a γ(h) 
érték, amely a hatástávolsághoz tartozik. Ez a reprezentatív mintázás varianciája, ha mind a 
variancia, mind a hatástávolság véges. A tapasztalati (empirikus) variogramokra modelleket 
szokás illeszteni. A variogram modellek használhatóak numerikus interpolációs és extrapolá-
ciós feladatok megoldásához pl. a krigelés eljárásával, amely egy kérdéses pontbeli érték 
becslése az ismert adatok súlyozott átlagaként olyan súlyokkal, hogy az eredménynek mini-
mális legyen a szórása (Steiner, 1990). A geostatisztika tehát olyan specifikus eseteket tanul-
mányoz, amelyekben az ismert adatok nem függetlenek egymástól, és a kérdéses pontbeli ér-
téknek is korrelálnia kell az ismert értékekkel; a közeliekkel nagyobb mértékben, a 
távoliakkal kevésbé. 

   

24. ábra. Variogramok jellegzetességei 
 

Vasbetonszerkezetek esetén a geostatisztikai alapfeltevések elfogadhatók a belső hipotézis-
re és a gyenge stacionaritásra vonatkozóan, ha a z(x,y) valószínűségi függvénynek a szerkeze-
ti beton nyomószilárdságát tekintjük, vagy azokat az – akár roncsolásmentes módszerrel meg-
határozható – anyagjellemzőket, amelyeket szintén a beton összetétele, beépítési/bedolgozási 
módja és utókezelése határoz meg, hasonlóan a nyomószilárdságához (pl. felületi gáz- és víz-
áteresztési együtthatók, felületi elektromos ellenállás, felületi keménység stb.). Így a Schmidt-
kalapácsos vizsgálatok során regisztrált visszapattanási értékekre vonatozóan a geostatisztikai 
módszerek alkalmazását nem kell kizárni. 

Saját vizsgálataim során helyszíni szerkezetvizsgálatokat végeztem különböző típusú 
Schmidt-kalapácsokkal, és a mérési eredményeket geostatisztikai módszerekkel feldolgoztam. 
A következőkben bemutatom az egyik vizsgálatsorozat megfigyeléseinek jellegzetességeit. A 
vizsgálatok során N-típusú eredeti Schmidt-kalapáccsal végeztem méréseket egy monolit vas-
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beton födém alsó felületén, 42 mérőhelyen, összesen 88 m2 felületen, 1 m és 2 m raszterben 
lévő mérési pontokon. Előállítottam többek között a mérőhelyekre vonatkozó átlagos vissza-
pattanási értékekre a tapasztalati félvariogramot, madogramot és rodogramat, majd ezekhez 
megkerestem a legjobban illeszkedő szférikus modell paramétereit (25. ábra). Megfigyelhető 
volt, hogy a vizsgált esetekben a tapasztalati variogramok véges értékűre adódnak, és véges 
hatástávolság, tető és röghatás alakul ki. A vizsgált esetekben a tapasztalati variogramokra 
szférikus modell felhasználásával görbe volt illeszthető. Legerősebben strukturáltak a tapasz-
talati félvariogramok, legkevésbé strukturáltak a tapasztalati rodogramok. A relatív röghatás 
legnagyobb a tapasztalati félvariogramok, és legkisebb a tapasztalati rodogramok esetén. A 
hatástávolság az alkalmazott tapasztalati variogram típustól függetlenül közel azonosra adó-
dik. Vizsgálati eredményeim megerősítik az a feltevést, hogy a geostatisztika módszerei al-
kalmazhatóak a helyszíni roncsolásmentes szerkezetvizsgálatok eredményeinek értékelésére, 
és számos jövőbeni kutatási irány kijelölhető ezen a területen. 
 

     
 
 
25. ábra. Tapasztalati (empirikus) félvariogram, madogram, rodogram és illesztett szférikus 
modell görbék a mérőhelyekre vonatkozó átlagos visszapattanási értékre, vasbetonszerkezet 

helyszíni Schmidt-kalapácsos mérési eredményei alapján 
 
 

A beton felületi keménységmérése területén végzett kutatásaim eredményei alapján a kö-
vetkező új tudományos eredményeket fogalmazom meg: 
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[6] Szilágyi K., Borosnyói A., Zsigovics I. (2011) Rebound surface hardness of 

concrete: Introduction of an empirical constitutive model, Construction and Building 
Materials, Vol. 25, No. 5, pp. 2480-2487. IF: 1.834 

[7] Szilágyi K., Borosnyói A., Zsigovics I. (2015) Understanding the rebound surface 
hardness of concrete, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 21, No. 2, 
pp. 185-192. IF: 1.070 

[8] Szilágyi K., Borosnyói A., Zsigovics I. (2014) Extensive statistical analysis of the 
variability of concrete rebound hardness based on a large database of 60 years 
experience, Construction and Building Materials, Vol. 53, pp. 333-347. IF: 2.296  

[9] Borosnyói A. (2014) Variability case study based on in-situ rebound hardness testing 
of concrete. Part 2. Statistical analysis of spatial variability parameters, Építőanyag – 
Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 66, No. 4, pp. 94-99. 

[10] Borosnyói A. (2015) NDT assessment of existing concrete structures: Spatial 
analysis of rebound hammer results recorded in-situ, Engineering Structures and 
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9. TÉZIS: Szakirodalmi megfigyelések és saját kísérleti eredmények alapján megállapítot-
tam, hogy a Schmidt-kalapácsos átlagos visszapattanási érték (Rm) és az átlagos beton 
nyomószilárdság (fcm) kapcsolatát csak úgy szabad grafikusan ábrázolni és vizsgálni, hogy 
legalább az időt és a víz-cement tényezőt független változóként kezeljük. [6] 

Megjegyzés: Dr. Szilágyi Katalin a PhD kutatásai során ennek a megfigyelésnek a vizsgálatára részletes laboratóriumi kuta-
tási programot dolgozott ki, amelynek eredményeként PhD értekezésében a következő tézisben igazolta a megfigyelés he-
lyességét: T2.2 tézis: „Igazoltam, hogy konstruálható olyan többváltozós függvény, amely tetszőleges (t) korú betonok esetén 
egyértelmű kapcsolatot létesít az átlagos visszapattanási érték (Rm(t)) és az átlagos nyomószilárdság (fcm(t)) között. Felírtam 
a függvény egyszerűsített, kétváltozós alakját, amelyben a két független változó a víz-cement tényező és az idő. Paraméter-
elemzéssel demonstráltam, hogy a modell alkalmas a szakirodalmi eredmények reprodukálására. Két cement típus (CEM I 
42.5 N és CEM III/B 32.5 N) felhasználásával, 864 darab próbatest vizsgálatán keresztül verifikáltam a modellt v/c = 
0,38…0,60 víz-cement tényező és t = 7…180 nap tartományra.” (Szilágyi, 2014). 

 
10. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálati eredmények elemzésével bizonyítottam, hogy a 
Schmidt-kalapácsos átlagos visszapattanási érték (Rm) és az átlagos beton nyomószilárd-
ság (fcm) kapcsolatában a szakirodalmi forrásokban sok esetben megjelenő látszólagos 
heteroszkedaszticitás elsősorban annak a következménye, hogy a grafikus ábrázolás során 
nem veszik figyelembe a 9. TÉZISBEN leírt alapelveket. Ez a feltételezés igazolható, ha az 
idő és a víz-cement tényező függvényében szétválasztott, átlagérték adatpontok mellett a 
mérési eredmények varianciáját is megjelenítjük. [7] 

 
11. TÉZIS: Szakirodalmi megfigyelések és saját kísérleti eredmények alapján megállapítot-
tam, hogy az eredeti (mechanikus csúszkás kijelzős) Schmidt-kalapácsokkal folytatott mé-
rések során, a kijelző kialakítása miatt, az operátor mérőhelyre vonatkozó specifikus leol-
vasási (becslési) hibája a 20%-ot is meghaladhatja, azonban ez a hiba nem gyakorol ha-
tást a mérőhelyre vonatkozó átlagos visszapattanási értékre (Rm). A mérőhelyre vonatkozó 
specifikus leolvasási (becslési) hiba és a mérőhelyre vonatkozó leolvasások terjedelme kö-
zött nincs kapcsolat. [8] 

 
12. TÉZIS: Schmidt-kalapácsos visszapattanási értékek mérőhelyre vonatkozó statisztikai 
paramétereinek elemzésével kimutattam, hogy az N-típusú eredeti Schmidt-kalapács (380 g 
tömegű ütőkos) precizitása meghaladja az L-típusú eredeti Schmidt-kalapács precizitását 
(125 g tömegű ütőkos), és mindkettő mögött elmarad az N-típusú Silver Schmidt-kalapács 
(115 g tömegű ütőkos) precizitása; a jelenség oka egy részről az ütőkos tömegének különb-
sége, más részről az elektro-optikai adatrögzítés mérési hibája (a Silver Schmidt-kalapács 
esetén). [8,10] 

 
13. TÉZIS: Laboratóriumi vizsgálati eredmények (1350 darab beton próbakocka; 1-180 
napos korban; v/c = 0,35-0,65) értékelése alapján, az EN 12390-3 szabványban javasolt 
precizitási (ismételhetőségi) feltételek ellenőrzésével megállapítottam, hogy a Schmidt-
kalapácsos visszapattanási értékek mérőhelyre vonatkozó statisztikai szóródási jellemzői 
nem alkalmasak a szerkezeti beton nyomószilárdsága bizonytalanságának megadására, 
mert az előbbiek pontbeli statisztikai jellemzők, míg az utóbbi regionális (tér)statisztikai 
jellemző. [8] 

 
14. TÉZIS: Megépült vasbeton szerkezeteken, Schmidt-kalapáccsal végzett vizsgálatok 
eredményeinek térstatisztikai elemzése alapján megállapítottam, hogy a geostatisztika 
alapfeltevései a belső hipotézisre illetve a gyenge stacionaritásra vonatkozóan elfogadha-
tóak, ha betonszerkezetek felületi keménységének mérési eredményeire vonatkozóan sze-
retnénk variográfiai elemzést végezni. A vizsgált esetekben a tapasztalati félvariogramok, 
madogramok és rodogramok véges értékűre adódnak, és véges hatástávolság, tető és rög-
hatás figyelhető meg. A vizsgált esetekben a tapasztalati variogramokra szférikus modell 
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felhasználásával görbe illeszthető. Legerősebben strukturáltak a tapasztalati 
félvariogramok, legkevésbé strukturáltak a tapasztalati rodogramok. A relatív röghatás 
legnagyobb a tapasztalati félvariogramok, és legkisebb a tapasztalati rodogramok esetén. 
A hatástávolság az alkalmazott tapasztalati variogram típustól függetlenül közel azonosra 
adódik. [9,10] 

 
 
3. A kutatások és a bemutatott eredmények hatása, visszhangja 
 

A habilitációs tézisfüzetben a tudományos munkásság áttekintő összefoglalásához a BME 
Építőmérnöki Kar HBDT 2014. szeptember dátummal kialakított követelményrendszere, és a 
D. H. Sz. 25. § 2. bek. előírása szerint válogatott legfeljebb tíz, a habilitációs tézisekhez kivá-
lasztott publikáció összesített impakt faktora IF: 9.040; e kiválasztott tíz publikációra kapott 
független hivatkozások száma 91, amelyekből 85 külföldi szerzőtől származik. 
 
 
4. Lehetséges további kutatási irányok 
 

Kutatásaim eredményei igazolták, hogy lehetséges egyszerű laboratóriumi vizsgálati elren-
dezésben megfigyelni a bebetonozott betétek tapadását olyan kombinált hatások alatt, mint pl. 
a vizsgálati hőmérséklet és az alakváltozási sebesség, és lehetséges egyszerűsített modellt 
alkotni a megfigyelésekre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az ismertetett elvek alapján az álta-
lam megvizsgált, homokhintett felületű szénszálas (CFRP) betéteken kívül más típusú FRP 
betétekre és hagyományos acélbetétekre is elvégezhetőek legyenek hasonló vizsgálatok. A 
vizsgálatok eredményei elősegítik a szerkezeti viselkedés pontosabb leírására alkalmas nume-
rikus modellezési eljárásokhoz a bemenő paraméterek megfogalmazását a jövőben. 

Kutatási eredményeim feltárták azokat a belső mechanizmusokat, amelyek az acélszál-
erősítésű betonok fagyhámlással bekövetkező leromlási jelensége mögött állnak, ezzel megte-
remtve az alapot arra, hogy az általam megvizsgált beton összetételeken kívül, más összetéte-
lű szálerősítésű betonokon is hasonló megfigyeléseket lehessen tenni a jövőben. 

Kutatási eredményeim megmutatták a vasbetonszerkezetek betonfedésén belül a repedés-
tágasság változására ható egyik kiemelt jelentőségű hatást, amely hozzásegíthet a vasbeton-
szerkezetek repedései és tartóssága összefüggésének további vizsgálatához, illetve a vasbe-
tonszerkezetek repedéstágasságát leíró modellek kifejlesztéséhez a jövőben. 

Kutatási eredményeim hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerkezeti betonok Schmidt-
kalapácsos keménységvizsgálati eredményeinek statisztikai értékelése mely irányokban fej-
leszthető tovább célszerűen, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek alapján egy adott 
vizsgáló eszköz precizitása pontosabban értékelhető, hogy hogyan lehet célszerű a vizsgálati 
eredményeket grafikusan megjeleníteni és értelmezni, illetve, hogy hogyan lehetne a 
geostatisztika elveit adaptálni a jövőben azokon az alkalmazásokon túlmenően, amelyekben 
már sikereket értünk el vele, lévén mindazon további jelenségek, amelyekben egy mérhető 
jellemző sztochasztikus folyamatok eredménye, fölmerül a geostatisztikai módszerek alkal-
mazásának lehetősége.  
 
 
5. Hivatkozások a tézisfüzetben 
 
Balázs, G. L. (1993) Cracking Analysis Based on Slip and Bond Stresses. ACI Materials 

Journal, July-August 1993, pp. 340-348. 
Balázs, G. L., Bartos, P. J. M., Cairns, J., Borosnyói, A. (Eds.) (2002) Bond in Concrete – 

from research to standards. Proceedings of the 3rd Int. Symp., Műegyetemi Kiadó, 2002. 



 
 38

Barba, A. A. (1640) Arte de los metales. Reprint, Lima, 1817, 284 p. 
Bartos, P. J. M. (Ed.) (1982) Bond in Concrete. Proceedings, International Symposium, Ap-

plied Science Publishers Ltd., London, 1982. 
Beeby, A. W. (1978) Corrosion of reinforcing steel in concrete and its relation to cracking. 

The Structural Engineer, March 1978, pp. 77-81. 
Bérard, A. (1874) Improvement in artificial stone. United States Patent Office, U.S. Patent 

157,903; dated December 15, 1874; filed September 28, 1874; 1 p. 
Bertolini, L., Elsener, B., Pedeferri, P., Redaelli, E., Polder, R. B. (2013) Corrosion of Steel in 

Concrete: Prevention, Diagnosis, Repair. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 414 p. 
Borosnyói, A. (2013) Betonszerkezetek korrózióállóságának biztosítása innovatív szále-

rősítésű polimer (FRP) anyagokkal. Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite 
Materials, Vol. 65, No. 1, pp. 26-31. 

Borosnyói, A. (2014) Korrózióálló, szálerősítésű polimer (FRP) betétek alkalmazása acélbeté-
tek helyettesítésére vasbeton szerkezetekben. Korróziós Figyelő, Vol. 54, No. 1, pp. 3-15. 

Brinell, J.-A. (1901) Mémoire sur les épreuves à bille en acier. Communications presentés 
devant le congrés international des méthodes d’essai des matériaux de construction, Vol. 
2, pp. 83-94. 

Broms, B. (1965) Crack width and crack spacing in reinforced concrete members. ACI Jour-
nal, October 1965, pp. 1237-1256. 

Cantin, R., Pigeon, M. (1996) Deicer salt scaling resistance of steel-fiber-reinforced concrete. 
Cement and Concrete Research, Vol. 26, No. 11, pp. 1639-1648. 

CEB (1992) Bond in Concrete – from research to practice. Proceedings, International Sympo-
sium, Riga, Latvia, 1992. 

CEB-FIP (1993) CEB-FIP Model Code 1990 – Design Code. Comité Euro-International du 
Béton, Thomas Telford, London, 1993 (CEB Bulletin d’Information No. 213/214.) 

Cembureau, (2013) Activity Report 2012, D/2013/5457/May. The European Cement Associa-
tion, Brussels, 40 p. 

Chatterji, S. (2003) Freezing of air-entrained cement-based materials and specific actions of 
air-entraining agents. Cement & Concrete Composites, Vol. 25, No. 7, pp. 759-765. 

Corr, D. J., Monteiro,P. J. M., Bastacky, J. (2002) Microscopic Characterization of Ice Mor-
phology in Entrained Air Voids. ACI Materials Journal, Vol. 99, No. 2, pp. 190-195. 

Crepps, R. B., Mills, R. E. (1923) Ball Test Applied to Cement Mortar and Concrete, Bulletin 
No. 12., Engineering Experiment Station. Purdue University, LaFayette, Indiana, May 
1923, 32 p. 

Crivelli Visconti, I. (Ed.) (1998) ECCM-8 European Conference on Composite Materials – 
Science, Technologies and Applications. Proceedings, Naples, Italy, June 1998. 

Dufour, J. M., Farhat, A., Gardiol, L., Khalaf, L. (1998) Simulation-based Finite Sample 
Normality Tests in Linear Regressions. Econometrics Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 154-173. 

Dutron R. (1927) Essais à la bille pour la determination de la résistance à la compression des 
pates de ciment pur, Brochure. Le laboratoire Groupement Professionnel des Fabricants 
de Ciment Portland artificial de Belgique, Bruxelles, Belgium 

El-Badry, M. M. (Ed.) (1996) Advanced Composite Materials in Bridges and Structures. Pro-
ceedings, 2nd International Conference. Canadian Society for Civil Engineering, Montreal, 
Quebec 1996. 

Fagerlund, G. (1971) Degré critique de saturation. Un outil pour l'estimation de la résistance 
au gel des matériaux de construction. Matériaux et Constructions, Vol. 4, No. 23, pp. 271-
285. 

fib (2000) Bond of Reinforcement in Concrete. State-of-Art Report prepared by Task Group 
Bond Models, August 2000.  



 
 39

fib (2007) FRP Reinforcement in RC Structures. Technical Report prepared by a working 
party of Task Group 9.3, September 2007. 

fib (2010) Model Code 2010 First complete draft, Vol. 2. fib Bulletin No. 56, 288 p. 
fib (2013) Model Code for Concrete Structures 2010. Ernst & Sohn, 2013, fédération interna-

tionale du béton / International Federation for Structural Concrete (fib), Lausanne, Switzer-
land, 402 p. 

Fischer-Cripps A. C. (2000) Introduction to Contact Mechanics. Springer, New York, 2000, 
243 p. 

Gaede, K. (1934) Ein neues Verfahren zur Festigkeitsprüfung des Betons im Bauwerk. Bau-
ingenieur, 1934/15, Vol. 35-36, pp. 356-357. 

Goto, Y. (1971) Cracks formed in concrete around deformed tension bars. ACI Journal, April 
1971, pp. 244-251. 

Hertz, H. (1881) Über die Berührung fester elastischer Körper). Journal für die reine und 
angewandte Mathematik, 1881/5, pp. 12-23. 

Herzig, E. (1951) Versuche mit dem neuen Beton-Prüfhammer an der Abteilung für Beton 
und Eisenbeton der Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, Zürich. Schweizer Archiv 
für angewandte Wissenschaft und Technik, Vol. 17, Mai 1951, pp. 144-146. 

Holka L. (2009) A geostatisztika mint statisztikai jelenségek térmodellezése, Kraus, J. Statisz-
tikai Szemle, 2009/6, pp. 662-664. 

Husain, S. I., Ferguson, P. M. (1968) Flexural Crack Widths at the Bars in Reinforced Con-
crete Beams. Center for Highway Research, The University of Texas at Austin, Research 
Report No. 102,1F, 1968. 

Huygens, C. (1690) Traité de la Lumière: Où sont expliquées les causes de ce qui luy arrive 
dans la réflexion, & dans la refraction; et particulièrement dans l’étrange refraction du 
cristal d’Islande. Reprint Gauthier-Villars, Paris, 1920, 155 p. 

Japan Concrete Institute (JCI) (1997) Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Struc-
tures. Proceedings of the Third International RILEM Symposium (FRPRCS-3), October 
1997, Sapporo, Japan. 

Japan Prestressed Concrete Engineering Association (JPCEA) (1998) Prestressed Concrete in 
Japan. National Report, XIII. FIP Congress, Amsterdam, Holland, 1998 

Martin, G. C. (1927) Method of forming pipe. United States Patent Office, U.S. Patent 
1,633,219; patented June 21, 1927; filed December 17, 1926; 5 p. 

Mehta, P. K., Monteiro, P. J. M. (2006) Concrete: Microstructure, Properties, and Materials. 
McGraw-Hill Education, 659 p. 

Mohs, F. (1812) Versuch einer Elementar-Methode zur Naturhistorischen Bestimmung und 
Erkennung von Fossilien. Wien, 128 p. 

Musschenbroek P. (1729) Physicae Experimentales et Geometricae Dissertations. Reprint 
Nabu Press, Leiden, 2011, 802 p. 

Pigeon, M., Marchand, J., Pleau, R. (1996) Frost resistant concrete. Construction and Build-
ing Materials, Vol. 10, No. 5, pp. 339-348. 

Quanbing, Y., Beirong, Z. (2005) Effect of steel fiber on the deicer-scaling resistance of 
concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 12, pp. 2360-2363. 

Razali, N. M., Wah, Y. B. (2011) Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-
Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Ana-
lytics, Vol. 2, No. 1, pp. 21-33. 

Réaumur, R. A. F. (1722) L’art de convertir le fer forgé en acier. French Academy of 
Sciences, Paris, 1722, 620 p. 

Reinhardt, H. W. (1987) Simple Relations for the Strain Rate Influence of Concrete. 
Darmstadt Concrete, Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 2., 1987. 



 
 40

Reinhardt, H. W., Balázs G. L. (1995) Steel-Concrete Interfaces: Experimental Aspects. Me-
chanics of Geomaterial Interfaces. Eds. Selvadurai, A.P.S., Boulon, M. J. Elsevier, Series 
Studies in Applied Mechanics, 1995, pp. 255-279. 

Schmidt, E. (1950) Der Beton-Prüfhammer. Schweizerische Bauzeitung, 15. Juli 1950, 68. 
Jahrgang, Nr. 28, pp. 378-379. 

Sestini Q. (1934) La prova Brinell applicata al materiali cementizi come prova di resistenza. 
Le Strade, Vol. 16, No. 7, pp. 255-264. 

Shapiro, S. S., Wilk, M. B. (1965) An analysis of variance test for normality (complete 
samples). Biometrika, Vol. 52, No. 3-4, pp. 591-611. 

Skramtajew, B. G. (1938) Determining Concrete Strength in Control for Concrete in Struc-
tures. Journal of the American Concrete Institute, January-February 1938, Vol. 9 (Proceed-
ings Vol. 34), No. 3, pp. 285-303. 

Steiner F. (1990) A geostatisztika alapjai. Tankönyvkiadó, 1990, 363 p. 
Steinwede K. (1937) Über die Anwendung des Kugelhärteversuches zur Bestimmung der 

Festigkeit des Betons. Doctoral Thesis, University of Hannover, Faculty of Civil Engineer-
ing, 20 Feb 1937, Gebrüder Jänecke, Hannover, 69 p. 

Taerwe, L. (Ed.) (1995) Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures. Pro-
ceedings of the Second International RILEM Symposium (FRPRCS-2), Ghent 1995, E  
FN Spon, London. 

Tammo, K., Thelandersson, S. (2006) Crack opening near reinforcement bars in concrete 
structures. Structural Concrete, Vol. 7, No. 4, pp. 137-143. 

Tokyo Rope (1993), Technical Data on CFCC®. Manual, Tokyo Rope Mfg. Co., Ltd., Tokyo, 
October 1993. 

Uomoto, T. (2001) Durability considerations for FRP reinforcements. Proceedings of the 
Fifth International Symposium (FRPRCS-5), Thomas Telford, London, 2001, pp. 17-32. 

Valenza, J. J., Scherer, G. W. (2006) Mechanism of salt scaling. Journal of the American Ce-
ramic Society, Vol. 89, No. 4, pp. 1161-1179. 

Valenza, J. J., Scherer, G. W. (2007) A review of salt scaling: II. Mechanisms. Cement and 
Concrete Research, Vol. 37, No. 7, pp. 1022-1034. 

Vandone I. (1933) La prova d’impronta per determinare la resistenza a compressione dei ce-
menti. Le Strade, Vol. 15, No. 9, pp. 381-389. 

 
 
 


