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JELÖLÉSEK,  RÖVIDÍTÉSEK  ÉS  FOGALMAK 

Az értekezésben a jelöléseket, rövidítéseket és fogalmakat a szakirodalomnak megfelelően 

használom. Az érthetőség és egyértelműség kedvéért jelen fejezetben összefoglalom azokat a 

jelöléseket, rövidítéseket és fogalmakat, amelyek a megértéshez elengedhetetlenek, illetve a 

szakirodalomban különböző szerzők eltérően használnak. 

 

Jelölések 

fbf szál tapadó-húzószilárdsága 

ftc  beton húzószilárdsága 

ftf  szál húzószilárdsága 

hsp  bemetszett szálerősítésű beton gerenda megmaradó magassága a bemetszés fölött 

ℓb  szál beágyazási hossza 

ℓcrit  kritikus szálhossz. Az a legkisebb szálhosszúság, melynél a szál kihúzás közben elszakad 

(teherbírása kimerül), és nem kihúzódik a betonból 

ℓf  szál hossza 

sni  egyes beton alkotók mennyiségének korrigált szórása, melyet a variációs tényező 

számításánál használnak 

𝑥�̅� egyes beton alkotók mennyiségének átlagos értéke, melyet a variációs tényező 

számításánál használnak 

w repedéstágasság 

 

Fb  szál kihúzódásához szükséges erő 

Ef szál rugalmassági modulusa 

Vcrit kritikus száltartalom 

Vf hatékony száltartalom 

 

γf szál térfogatsúlya 

εcc beton fajlagos elmozdulása nyomásnál 
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εtc beton fajlagos elmozdulása húzásnál 

εuf szál szakadónyúlása 

η  szálirány tényező 

ν variációs tényező (lásd fogalmaknál) 

νf szál Poisson tényezője 

σcc  betonban levő nyomófeszültség 

σf  szálban levő feszültség 

σtc  betonban levő húzófeszültség 

 

Øf  ekvivalens szál átmérő 

 

 

Rövidítések 

ACI: (angolul: American Concrete Institute) Amerikai Beton Intézet  

CMOD: (angolul: crack mouth opening displacement) az MSZ EN 14651:2005+A1:2008 

szabvány alapján végzett hárompontos (középpontos) hajlító vizsgálat során a 

vezérléshez használt repedéstágasság értéke a gerenda elem középpontjában létrehozott 

bemetszésnél értelmezve. 

CT: számítógépes tomográfia (angolul: Computed Tomography), melyet eredetileg orvosi 

diagnosztikában használtak. Vandulek et al. (2014) alapján: „Radon 1924-ben fektette le 

a CT működési elvének alapjait, viszont az első készülék alkalmazására a 70-es évek 

elején került csak sor… Alapja, hogy a felvétel során a röntgencsőből kilépő vékony, 

legyező alakú, kollimált röntgensugár-nyalábbal „átvilágítják” a vizsgált objektumot, 

majd az objektum mögött elhelyezett detektor érzékeli a sugárnyaláb elnyelődésének 

helyét és mértékét (attenuáció). A röntgensugarat előállító cső 360°-os körpályán mozog 

a beteg testére merőlegesen. A kapott adatok különböző matematikai számítások során 

egy képet (mátrix) eredményeznek, melynek egyes pontjai (voxel) a szöveti 

attenuációnak felelnek meg. Az attenuációs értékek relatív beosztása a Hounsfield-skála 
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szerint történik, melynek fix pontjai: a víz (0 HU) és a levegő (–1000 HU). Tartománya 

–1000-től akár +3000-ig is tarthat”. 

fib: (franciául: fédération intentional du béton, angolul: International Federation for Structural 

Concrete) Nemzetközi Betonszövetség, mely két nemzetközi szervezet összeolvadása 

révén jött létre 1998. május 24-én. Az egyik a FIP (Fédération Internationale de la 

Précontrainte), a másik a CEB (Comité Euro-internationale du Béton) volt. 

FRC: (angolul: Fibre Reinforced Concrete) szálerősítésű beton, olyan beton, mely rövid 

szálakat tartalmaz. A gyakorlatban a szál anyagát az FRC rövidítés előtt tüntetik fel, így 

pl. az acélszál (angolul: steel fibre) erősítésű beton jele: SFRC, a műanyagszál (angolul: 

polymer fibre) erősítésű beton jele: PFRC, az üvegszál (angolul: glass fibre) erősítésű 

beton jele: GFRC. 

SZIKKTI: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet 

 

 

Fogalmak 

ekvivalens szálátmérő: (MSZ EN 14889-2:2007 szabvány alapján) annak a körnek az 

átmérője, aminek azonos területe van, mint a szál átlag keresztmetszetének. Kör 

keresztmetszetű szálak esetén az ekvivalens szálátmérő megegyezik a szálak átmérőjével. 

hatékony szál keresztmetszet: a szálnak az a keresztmetszete, mely a teherbírás 

szempontjából figyelembe vehető. Betonban való keverés hatására olyan károsodások 

(pl.: bemetsződés) következhet be, melynél az átlagos szálkeresztmetszetnél kisebb 

keresztmetszet képes a teherviselésben részt venni. 

Hounsfield-érték (HU): Majorosné Lublóy (2011) alapján a CT kép egy adott térfogatelem 

átlagos sugárgyengítését mutatja. A detektorok jelét a kép rekonstrukció során mátrixba 

rendezi. A mátrix egy-egy pontja megfelel a kép egy-egy pontjának, az értéke pedig az 

adott térfogat egység sugárgyengítésével arányos. Ebből a számítógép meghatározza az 

egyes térfogatelemek relatív lineáris sugárgyengítését, melyet ezt követően egy skálához 

rendel. Az értékeket hounsfield egységben adja meg. (A víz Hounsfield-értéke HU=0, 

míg a levegő Hounsfield-értéke HU=-1000.) 
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elemi szál: (angolul: mono-filamented fibres) különálló szálak, melyek az MSZ EN 14889-

2:2007 szabvány alapján a mikro műanyag szálakon (Øf < 0,3 mm) belüli I.a. osztályt 

alkotják. 

makro műanyag szál: MSZ EN 14889-2:2007 szabvány makro műanyag szálaknak nevezi 

azokat a műanyag szálakat, melyek ekvivalens szálátmérője (Øf) nagyobb 0,3 mm-nél. A 

makro műanyag szálakat nevezi II. osztályúnak (Class II.). 

mikro műanyag szál: MSZ EN 14889-2:2007 szabvány mikro műanyag szálaknak nevezi 

azokat a műanyag szálakat, melyek ekvivalens szálátmérője (Øf) kisebb 0,3 mm-nél.  

A mikro műanyag szálakat nevezi I. osztályúnak (Class I.), melyen belül megkülönböztet 

egyedi szálakat (I.a. osztályú), illetve szálkötegeket (I.b. osztályú). 

szálköteg: (angolul: fibrillated fibres) több szál együttese, melyek az MSZ EN 14889-2:2007 

szabvány alapján a mikro műanyag szálakon (Øf < 0,3 mm) belüli I.b. osztályt alkotják. 

száltartalom: a beton egységnyi térfogatára vonatkoztatott szál tömegét, illetve térfogatát adja 

meg. A szál testsűrűségének ismeretében a két érték egymásba átszámítható. (Például 

1 térfogat% (V%) acélszál adagolás hozzávetőlegesen 78,5 kg/m3-nek felel meg.)  

szálkarcsúság: a szál hosszának és ekvivalens szálátmérőjének hányadosa (MSZ EN 14889-

2:2007). 

variációs tényező: (jele: v, mértékegysége: %) „A szóródás egyik mértéke: egyenlő egy minta 

standard szórásának és átlagának hányadosával. Értéke tehát dimenziónélküli szám, 

amely nem függ a megfigyelt dolog skálájától vagy mértékegységétől, és általában 

százalékban fejezik ki.” (Tóth, 2007).  

Betontechnológiában a beton elkeveredésének mértékét vizsgálják a variációs tényező 

segítségével. „Ehhez a keverőgép különböző pontjairól mintákat vesznek, ezeket 

szétválasztják az alkotóikra, és megmérik azok mennyiségét. A mért adatokból a 

variációs tényező: 𝑣𝑖 =
𝑠𝑛𝑖

𝑥�̅�
× 100, ahol 𝑠𝑛𝑖 – az egyes alkotók mennyiségének korrigált 

szórása, míg 𝑥�̅� - az egyes alkotók mennyiségének átlagos értéke” (Rácz, 2008). 
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1. BEVEZETÉS 

Már 1874-ben A. Bernard alkalmazott szabálytalan alakú vashulladékot a beton 

tulajdonságainak javításához (Maidl, 1995). Majd 1965-ben J. P. Romualdi szerzett 

szabadalmat acélhuzal erősítésű betonra (Palotás, 1977), melyhez az elméleti alapot a két évvel 

korábban megjelent Romualdi és Batson (1963) cikke adta. Már az 1920-as években 

Magyarországon is alkalmaztak szálerősítésű betont és 1950-ben Rényi javaslatot tett széles 

körű alkalmazására (Dulácska, 1999). 1966-ban Balázs és Erdélyi több száltípus vizsgálatát 

végezte el a BME Építőanyag Tanszéken (Balázs, Erdélyi 1970). Később a SZIKKTI 

Betonosztálya és a Mélyépítő Vállalat munkatársai is foglalkoztak a szálerősítésű betonokkal. 

Napjainkban is az egyik legtöbbet emlegetett mű a témában Szabó Iván (1976): „Acélhajbeton” 

című könyve. Majd 1978-ban a Mélyépterv alkalmazási segédletet adott ki, melyet 1979-ben 

az MI-04.117 számú, „Acélhajbeton építőipari alkalmazása” című műszaki irányelv követett 

(Dulácska, 1999).  

Kezdetektől fogva az acélszálakat használják legnagyobb mennyiségben. Az acélszálak egyik 

sikeres alkalmazási példája volt a valenciai (Spanyolország) L'Oceanogràfic épülete, ahol a 

hozzávetőlegesen 6 cm vastag héjat (1. ábra-a) acélszál erősítésű lövellt betonból készítették 

(Empelmann, Teutsch, Wichers, 2011). Hazánkban az acélszál (akkori nevén acélhaj) erősítésű 

beton egyik első alkalmazási példája a SIOME csövek voltak, melyeket a Mélyépítő Vállalat 

1972-1985 között 77,8 km össz hosszban gyártott (Balázs, 1995). (1972-1975 között a SIOME 

csöveket betonból, majd ezt követően acélszál erősítésű betonból készítették.) Dombi (1976) 

szerint a SIOME csövekben 55 kg/m3 száltartalmú, 0,5 mm átmérőjű és 35 mm hosszúságú 

acélszálat alkalmaztak. Acélszálak alkalmazása kapcsán nem szabad megfeledkezni az ipari 

padlókról sem. Polgár (1999) alapján, 1999 környékén ipari padlóknál használták fel a beépített 

acélszálak 70%-át (1. ábra-b). Többek között acélszál erősítésű ipari padlót készítettek a Suzuki 

esztergomi gyárában (1991), majd a Metro, Praktiker áruházakban és a Rewe, Spar raktárakban. 

 
1. ábra: Acélszálak külföldi és hazai alkalmazási példái, a) L'Oceanogràfic, Valencia acélszál 

erősítésű héjszerkezete (Schade, 2007), b) acélszál erősítésű ipari padló felülete 
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Az acélszál erősítésű betonok kapcsán – kedvező tulajdonságai mellett – régóta közismert, hogy 

a betonfelület közelében, illetve a berepedt keresztmetszetben az acélszálak korrodálódhatnak, 

és így a felület elszíneződését, a szálak teherbírásának kismértékű csökkenését okozhatják. A 

korrózió veszélyének csökkentésére, illetve kiküszöbölésére a szálgyártók különféle bevonatú 

acélszálakat, rozsdamentes acélszálakat vagy más anyagú, korrózióálló szálakat is előállítanak. 

Világszerte egyre nagyobb mennyiségben alkalmaznak korrózióveszélyes környezetben makro 

műanyag szálakat az acélszálak helyettesítésére. Például a Santa Margherita-Camogli 

(Olaszország) vasúti alagút átépítése során a pályalemezt teljesen vasalatmentesen, 3 kg/m3 

Concrix típusú makro műanyag szál adagolásával készítették (Avers, 2013). Egyik 

legismertebb hazai alkalmazási példája a makro műanyag szálaknak a debreceni Nagyerdei 

Stadion lelátóelemei (2. ábra), melyekben 5 kg/m3 (BarChip 48 típusú) makro műanyag szálat 

alkalmaztak (Dezső, Polgár, 2013; Kovács, Juhász, 2013). 

 
2. ábra: Makro műanyag szálak hazai alkalmazási példái, a) debreceni Nagyerdei Stadion 

lelátóeleme próbaterhelés közben (Dezső, Polgár, 2013), b) Gárdony állomás makro 

műanyag szál erősítésű kerítéseleme (Spránitz, 2011), c) szegedi 2-es villamos vonal füvesített 

kitérője (Nagy, Juhász, Herman, Herman, 2015-2), d) villamos pálya ütközőeleme Budapest, 

Móricz Zsigmond Körtér 

 

Emellett érdemes megemlíteni Gárdony állomás 3 cm vastag, makro műanyag szál (1 V%) 

erősítésű beton kerítéselemeit (2. ábra), melyeket ilyen vastagsággal nem lehetett volna 

elkészíteni hagyományos vasbetonból (Spránitz, 2011). A szegedi villamos vonal pedig az első 

magyar, makro műanyag szál erősítésű (BarChip 48 típusú), füvesített villamos pálya volt, mely 

szintén jól példázza a makro műanyag szálakban rejlő lehetőségeket (Nagy, Juhász, Herman, 
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Herman, 2015-1 és 2015-2). Bartos Ferenc (Mapei Kft., Betontechnológiai szaktanácsadó) 

tájékoztatása alapján makro műanyag szálat alkalmaztak a GSV mészoltó raktárcsarnokának 

ipari padlójánál (Tiszafüred), istállók beton padlóinál (Gérce, Pötréte, Zalaerdőd, Celldömölk), 

illetve surrantó elemeket is gyártanak makro műanyag szál felhasználásával (pl.: Atlas Beton 

Kft.). Korrózióveszélyes környezete miatt egyre több útszegély elemben (Budapest, Ybl Miklós 

tér), villamos ütközőelemben (Budapest, Móricz Zsigmond körtér) alkalmaztak már makro 

műanyag szál erősítésű betont. 

A poliakril-nitril-szálakkal is kedvező tapasztalatok voltak korrozív környezetben. Dr. Kausay 

Tibor elmondása alapján 1989-ben a debreceni Dorr-típusú szennyvíz előülepítő medencék 

javítása során az úszóiszap körben járó kotróhídjának futópálya burkolatának betonjába 

alkalmazták ezek a szálak. 

A szálerősítésű betonnal kapcsolatos kedvező tapasztalatok miatt egyre szélesebb körben 

kezdték alkalmazni a szálerősítésű betont. Ezzel együtt folyamatosan újabb és újabb szálakat 

fejlesztenek ki, melyekkel igyekeznek egyre hatékonyabban javítani a beton tulajdonságait. 

A teljesség igénye nélkül, a beton tulajdonságait javítani lehet acél, műanyag (pl. polietilén, 

polipropilén, nylon), üveg, szén, bazalt, cellulóz és más természetes anyagú (pl.: kender, juta, 

szizál, kókuszrost, cukornád, elefántfű) szálak (3. ábra) alkalmazásával (Kiss, 1991; Kausay, 

1994). 

 
3. ábra: Betonban alkalmazott szálak 

  



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 11 - 

1.1. Kutatás jelentősége 

Az eddig megépült szálerősítésű beton szerkezetek kedvező tapasztalatai alapján 

valószínűsíthető, hogy a szálerősítésű betonok alkalmazási köre folyamatosan bővülni fog,  

és folyamatosan újabb és újabb típusú szálak kerülnek forgalomba. Fontos azonban látnunk, 

hogy az eltérő alkalmazási területeken használt szálak, illetve azonos alkalmazási területen,  

de eltérő anyagú szálak másképp viselkedhetnek. Emiatt fontos a gyakorlatban használt 

szálerősítésű betonokról minél több ismeretet szereznünk ahhoz, hogy a szálak betonban való 

viselkedését minél jobban modellezni, tervezni lehessen. Doktori kutatásommal is igyekszem 

elősegíteni a szálerősítésű betonokkal kapcsolatos ismeretek bővülését.  

Már régóta ismeretes, hogy a különféle szálak károsodhatnak a megszilárdult betonban. Egyes 

esetekben az alkalikus környezet (Cohen, Diamond, 1975; Bergström, Gram, 1984; Uomoto, 

Katsuki, 1995; Kopecskó 2004; Merta, Kopecskó, Tschegg, 2012; Rybin, Utkin, Baklanova, 

2013; Elshafie, Whittleston, 2016), míg más esetekben annak hiánya segíti elő a szálak 

károsodását (Mangat, Gurusamy, 1987; Janotka, Krajcí, Komlos, Frtalová, 1989; Erdélyi, 

Csányi, Kopecskó, Borosnyói, Fenyvesi, 2007-1 és 2007-2; Berrocal, Löfgren, Lundgren, Tang, 

2015). Ez idáig azonban csak nagyon ritkán foglalkoztak azzal, hogy esetleg a betonban való 

keverés hatására is károsodhatnak a szálak. Egyes száltípusok (pl.: műanyag szálak) nem alkáli 

érzékenyek és nem is rozsdásodnak. Elképzelhető azonban, hogy ezek a szálak is szenvednek 

károsodást a betonban való keverés közben. 

Emellett egyre jelentősebb törekvés van az építési és bontási hulladékok újrahasznosítására is. 

A fib Magyar Tagozata által kiadott műszaki irányelv (fib Magyar Tagozata, 2005) alapján „az 

újrahasznosított adalékanyagú beton tulajdonságainak javítására, mint a friss beton 

állékonyságának javítására, a szilárduló beton repedés-érzékenységének csökkentésére, a 

szilárd beton szívósságának fokozására, szilárdságának kedvező befolyásolására stb. acél-, 

műanyag-, szénszálat lehet alkalmazni”. 

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az újrahasznosított beton adalékanyag szemek 

a zúzás hatására élesebbek, érdesebbek lehetnek, mint például egy természetes eredetű kavics 

adalékanyag, így más hatása is lehet a szálakra. 

Fontos, hogy a lehető legjobban gazdálkodjunk a természeti kincseinkkel,  

így fontosnak tartottam doktori kutatásom során megvizsgálni, hogy a különféle szálak 

másképp viselkednek-e újrahasznosított adalékanyag alkalmazása esetén, mint természetes 

eredetű kavics alkalmazásával. 
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1.2. Értekezés célkitűzései 

A kedvező tapasztalatok miatt a szálerősítésű betonok alkalmazása jóval megelőzi a 

szabványosítását. Jelentős lépés volt a szabványosítás irányában a fib Model Code 2010 (2013) 

megjelenése. Emellett több szabvány, irányelv, jelentés, kutatás foglalkozott már a 

szálerősítésű beton méretezhetőségével, szabványosíthatóságával. A teljesség igénye nélkül 

említésre méltók: ACI 544.1R-96 (2002) és ACI 544.5R-10 (2010); RILEM (2003); CNR 

(2007); Concrete Society TR 63 (2007); Concrete Society TR 34 (2013); JSCE (2007); ÖVBB 

(2008); Bergmeister, Fingerloos és Wörner (2011); DafStb (2012); Ding, Kusterle (2000); 

Kovács és Balázs (2003 és 2004), Kovács, Balázs és Nehme (2007); di Prisco, Plizzari és 

Vandewalle (2009); Rossi, Daviau-Desnoyers és Tailhan (2015); Amin, Foster és Muttoni 

(2015). 

Mindemellett régóta ismeretes, hogy a kedvező hatás eléréséhez kiemelten fontos a 

szálerősítésű betonok egyenletes elkeveredése, megfelelő előállítása, bedolgozása. 

Csorba (2006) is felhívta a figyelmet arra, hogy minden szálerősítésű beton akkor működik jól, 

ha a szálak benne homogénen helyezkednek el. Szerinte ennek a technológiának ez az egyik 

kulcspontja. Naaman at al. (1996) kutatása igazolta, hogy nem megfelelő keverés, bedolgozás 

esetén a szálak hatására a beton tulajdonságai akár romolhatnak is (részletesen lásd a 

2.2.1 fejezetben). A szálgyártók éppen ezért megadják a szálak bekeverésének javasolt módját 

(száraz, vagy nedves keverés), illetve a minimális keverési időt, amennyit keverni kell a betont 

a szál adagolását követően.  

A gyártói előírásokban azonban ez idáig nem adtak meg maximális keverési időt. Fontos 

kérdés, hogy a minimálisnál hosszabb keverés miként befolyásolja a szálak és így a 

szálerősítésű beton jellemzőit? 

Elmondható, hogy a betonüzemek általában a lehető legrövidebb ideig keverik a szálak 

adagolását követően a betont, hiszen az a gazdaságos számukra. Az Európai Transzportbeton 

Szervezet (ERMCO, 2012) irányelve alapján azonban a transzportbeton esetén az egyenletes 

elkeveredés érdekében a szálakat gyakran a betongyárban (még a keverőbe, illetve a telepről 

való indulás előtt a mixerkocsiba) adagolják a betonhoz. Egyes nemzeti előírásokban (pl.: 

Németországban) nem engedélyezik a szálakat az építési területen hozzáadni a 

transzportbetonhoz. Ez azonban azt is eredményezheti, hogy a szálak akár 0,5-1,5 órát is 

keverednek (különböző keverési eljárással és fordulatszámon) a betonban. Feltételezésem 

szerint a hosszú idejű keverés hatással lehet a szálak és így végsősoron a szálerősítésű beton 

jellemzőire. 
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A szálerősítésű betonok berepedést követő maradó teherbírása az egyik legfontosabb jellemző 

a tervezés és a gyakorlat számára. A berepedést követő maradó teherbírást elsősorban acél-, 

illetve makro műanyag szálak alkalmazásával szokták fokozni. Ezért doktori kutatásom során 

kiemelten foglalkozom az acél - és makro műanyag szálakkal, illetve a berepedést követő 

maradó teherbírással. 

A szálak addig képesek kedvezően befolyásolni a szálerősítésű beton repedést követő maradó 

teherbírását, amíg nem szakadnak el, illetve nem húzódnak ki a betonból. Tapasztalataim 

alapján az általam használt betonból készült hajlított szerkezetekben a makro műanyag szálak 

jellemzően elszakadnak, míg az acélszálak kihúzódnak. Ezért a repedést követő maradó 

teherbírás szempontjából kiemelten fontos a makro műanyag szálak esetén a szálak 

teherbírásának esetleges változása, míg az acélszálaknál a kihúzó erőt befolyásoló jellemzők 

esetleges változása. 

Doktori kutatásom célkitűzései a következők voltak: 

1. A szálak betonban való keverés hatására bekövetkező lehetséges károsodási módjainak 

kísérleti meghatározása. 

2. Makro műanyag szálak lehetséges teherbírás-változásának meghatározása a betonban 

való keverés hatására. 

3. A keverési idő lehetséges hatásának kimutatása az acélszálak kihúzódási jellemzőire. 

4. Keverési idő lehetséges hatásának kimutatása az acélszál, illetve makro műanyag szál 

erősítésű betonok berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdságára. 

Emellett több szakirodalom (Holschemacher, Dehn, Klug,2011; Dulácska, 1999) is javaslatot 

tesz a szálak elhelyezkedésének, irányultságának méretezés során való figyelembevételére 

(részletesen lásd a 2.2.4 fejezetben).  

A korábbi kutatások alapján szálak irányultságait befolyásoló hatásokat fontosnak tartom a 

szálerősítésű betonok viselkedésének megismeréséhez. Emiatt néhány próbatesten CT mérést 

végeztem annak megismerésére, hogy lehet-e hatása a keverési időnek, illetve a száltartalomnak 

az acélszálak irányultságára és elhelyezkedésére a megszilárdult betonban. Ezen méréseim 

további kutatási irányokat jelölhetnek ki a későbbiekre vonatkozóan.  
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2. SZAKIRODALMI  ÁTTEKINTÉS 

2.1. Betonban használatos szálak fajtái és hatásuk 

Ahogy a Bevezetésben (1. fejezetben) utaltam rá, különféle anyagú szálakat alkalmaznak a 

betonban. Az ACI 544.1R-96 (ACI, 2002) alapján négy féle szálerősítésű betont 

különböztetünk meg a felhasznált szál anyaga alapján:  

– SFRC: acélszál erősítésű beton (angolul: steel fibre reinforced concrete), 

– GFRC: üvegszál erősítésű beton (angolul: glass fibre reinforced concrete),  

– SNFRC: szintetikus szál erősítésű betonok (angolul: synthetic fibre reinforced 

concrete). Ide sorolandók többek között a poliészter, polietilén, polipropilén, nejlon, 

aramid és szén anyagú szálakkal erősített betonok, valamint  

– NFRC: természetes szál erősítésű betonok (angolul: natural fibre reinforced concrete). 

Az MSZ EN 14889-2:2007 (2007) alapján megkülönböztetünk külön polimer szálakat, 

melyeket a magyar nyelvű szakirodalmakban elsősorban műanyag szálaknak neveznek.  

A szabvány alapján a polimer szálakat átmérőjük alapján osztályba sorolhatjuk: 

– I. osztály: mikro szál (Øf < 0,3 mm): 

o I.a. osztály: elemi szál (angolul: mono-filamented fibres), 

o I.b. osztály: szálköteg (angolul: fibrillated fibres), 

– II. osztály: makro szál (Øf > 0,3 mm). 

A szabványban a csoportosításhoz megjegyzésként szerepel, hogy általában II. osztályba sorolt 

szálakat alkalmaznak akkor, ha a maradó hajlító-húzószilárdság növelése a cél.  

Ezért több szálgyártó a II. osztályba sorolt, ún. makro műanyag szálakat „statikus” szálaknak 

is nevezi. Erre utal többek között a Mapefibre szálak esetén is az ST (statikus) jelölés a makro 

műanyag szálaknál és NS (nem statikus) jelölés a mikro műanyag szálaknál. Sajtos és Juhász 

(2012), valamint Juhász (2013) részletesen foglalkozik azzal, hogy a makro és mikro műanyag 

szál erősítésű betonok viselkedése mennyire eltérő lehet. 

Balázs és Polgár (1999) alapján a szálerősítésű betonoknak a szál anyagától függően több 

előnyös tulajdonsága lehet. Nő a beton szívóssága (energia elnyelő képessége), és egyúttal nő 

a beton duktilitása, törési összenyomódása, valamint szakadó nyúlása. Berepedés után a beton 

húzó-, illetve hajlító-húzószilárdsága nem csökken nullára (4. ábra), mely a szálak jelentős 

húzószilárdságával és a repedésáthidaló képességükkel magyarázható (5. ábra). 

Kovács, Erdélyi és Balázs (1999) alapján a szálerősítésű beton nyomószilárdsága csupán 

csekély mértékben nő a szálak adagolásával. Ebből következik, hogy ha a hajlított elem 
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tönkremenetele a nyomott öv tönkremenetele miatt következik be, akkor a szálak csak 

kismértékben növelik a törőerőt, illetve a törőnyomatékot. 

 
4. ábra: Az acélszál erősítésű betonok tipikus erő/lehajlás, illetve feszültség/alakváltozás 

diagramja hajlító igénybevétel esetén (Cement and Concrete Association of New Zealand, 

2009) 

 

Ezeken túlmenően Balázs és Polgár (1999) alapján a szálak hatására nő a beton fáradási 

szilárdsága és lökésszerű (dinamikus) teherrel szembeni ellenállása, jobban szétosztja a 

repedéseket, mint a hagyományos vasalás. Csökken a friss beton repedésérzékenysége, a gátolt 

zsugorodás okozta repedéstágassága. Emellett csökken a berepedt keresztmetszeten átfolyó víz 

mennyisége, javul az elem kopásállósága, tartóssága. Egyes száltípusok esetén nő az elem 

tűzállósága. Hagyományos (nem feszített) vasalás egyes esetekben részben vagy teljesen 

helyettesíthető szálakkal, így rövidebb lehet az építési idő (vasszerelés helyett csak a szálak 

bekeverése szükséges). Csökken az előfeszített tartók feszítőbetéteinek erőátadódási hossza és 

tartóvégi behúzódása (Balázs, Erdélyi, Kovács, 1997). Akár vékony, előregyártott elemek is 

készíthetők szálerősítés alkalmazásával. 

 
5. ábra: Repedés terjedése szálerősítésű betonban, habarcsban (Li, Maalej, 1996) 
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Mindemellett a szálerősítésű beton jól alkalmazható vasbeton szerkezetek megerősítésére is 

Orosz (1999), valamint Kovács és Balázs (2002). Farkas (1999) alapján Zentrifix SB-04 típusú 

polipropilén szállal erősített lövellt betont alkalmaztak például a marcali gabonasilók 

megerősítésére. Bölcskei (1992) alapján az acélszál erősítésű betonnal problémamentesen és 

gazdaságosan akár bordás fafödémek megerősítése is elvégezhető. 

Hazánkban a szálak zsugorodásra gyakorolt hatásával többek között Kovács és Nehme (1999), 

Seidl, Józsa és Für Kovács (2005), valamint Fenyvesi (2012) foglalkozott. Fenyvesi (2012) 

kísérletileg igazolta, hogy különböző száltípusok korai zsugorodási repedésérzékenység-

csökkentő hatása függ a szálkarcsúságtól (ℓf/Øf). A 800 mm/μm feletti karcsúságú szálak 

hatékonyan csökkentették a beton zsugorodási repedésérzékenységét, míg a 600 mm/μm alatti 

karcsúságú szálak nem. Fenyvesi (2012) kísérleti eredményei alapján a túl vastag szálak 

teherbírásának jelentős részét nem lehetett kihasználni, mivel a beton és a szálak közti tapadás 

hamarabb kimerült, mint a szálak teherbírása. 

Többek között a beton zsugorodási repedésérzékenységének csökkentése céljából kedvező 

tapasztalatokkal alkalmaztak mikro műanyag szálakat a lövellt betonban a törökszentmiklósi 

800 vagonos gabonasiló megerősítésénél (Almási, Erdei, Édes, Koncz, Orosz, 2002). 

Kovács (1999) alapján a szálak hatására a friss habarcs lassabban adja fel a vizet, így kevesebb 

kapilláris pórus alakul ki, melynek közvetve szilárdságnövelő hatása is van. Mivel a habarcs 

jobban megtartja a vizet, nagyobb vízmennyiség áll a szilárduló cement rendelkezésére, segítve 

ezáltal az utókezelést. A műanyag szálak hozzáadásával akár 90%-kal is csökkenhet a kivérzés 

veszélye. Emellett a friss habarcshoz, betonhoz kevert szálak növelik az anyag tixotrópiáját, 

megkönnyítve a habarcs bedolgozhatóságát. Emellett lövellt beton (lőttbeton) esetén a szálak 

alkalmazása csökkenti a visszahullási veszteséget. 

A szálak a beton tűzállóságára, illetve a beton robbanásszerű tönkremeneteli (ún. spalling) 

veszélyének csökkentésére gyakorolt hatásával hazánkban többek között Majorosné 

Lublóy (2008) és Fehérvári (2009) foglalkozott. Majorosné Lublóy (2008) kísérletileg igazolta, 

hogy műanyag (polipropilén) szálak alkalmazása esetén, magas hőmérséklet hatására a beton 

felületi elváltozásai függenek a szál geometriai jellemzőitől. A műanyag (polipropilén) szálak 

alkalmazása csökkenti a beton felületén magas hőmérséklet hatására megjelenő repedések 

számát és méretét. Eredményei alapján kis átmérőjű (Øf=0,032 mm), rövid (ℓf =18 mm) szálak 

esetén várható a legkisebb felületi elváltozás. 
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Balázs és Polgár (1999) alapján a szálerősítés alkalmazásának hátrányos következményei is 

lehetnek. A szálak merevebbekké teszik a friss beton keveréket, így romlik a bedolgozhatóság. 

Folyósító, esetleg képlékenyítő adalékszerekkel ez a hátrány egy bizonyos szintig 

kiküszöbölhető. Mindemellett a szálak növelik a porozitást (a légzárvány tartalmat), ami 

magával hozhatja a megszilárdult beton rugalmassági modulusának a csökkenését, és ezáltal a 

lehajlások növekedését. A száltartalom miatti porozitás növekedést jó betonösszetétel 

alkalmazásával, valamint kellő időtartamú vibrálással minimalizálni lehet. 

2.2. Szálak hatását befolyásoló tényezők 

2.2.1. Szálak elkeveredése, csomósodása 

Már a SIOME csöveknél is tapasztalták, hogy a szálak csomósodhatnak. Szabó (1976) szerint 

a szálak már szállítás közben elkezdenek összecsomósodni, melyet a betonba adagolás előtt 

még fel kell lazítani. 

Kovács (1999) alapján a vékony acélszálak betonba keverése nehézségbe ütközhet. A szálak 

összegöbösödhetnek keverés közben, így szálcsomók, ún. „labdák” alakulhatnak ki, amelyekbe 

a beton nem hatol be. Elsősorban ezért kellett a szálátmérőt növelni (tehát a szálkarcsúság 

csökkent). Ez azonban azt eredményezi, hogy a legtöbb esetben nincs kihasználva teljes 

mértékben az acélszálak teherbírása. A kis szálkarcsúság miatt az acélszálak többségükben 

kihúzódnak a betonból. 

Csorba (2006) is felhívta a figyelmet, hogy minden szálerősítésű beton akkor működik jól, ha 

a szálak benne homogénen helyezkednek el. Éppen ezért a szálakat viszonylag egyenletesen 

kell a friss betonba bejuttatni és legalább 8-10 percen keresztül intenzíven keverni (mixerkocsi 

esetében a legnagyobb fordulatszámmal min. 10 percig). Naaman at al. (1996) is felhívta a 

figyelmet arra, hogy a keverés, illetve bedolgozás minőségétől függően a betonba helyezett 

szálak akár (6. ábra B és D görbe) ronthatják is a beton tulajdonságát. Ez főleg a szálak keverése 

közben bevitt többlet levegővel, illetve a szálak csomósodásával magyarázható. 

A nem megfelelő elkeveredés miatt egyes részeken túl sok szál csoportosul, melyeket a 

cementpép nem tudja megfelelően körülvenni (7. ábra). Ezeknek a szálaknak nem lesz 

megfelelő tapadásuk a betonban. Míg más részekre a tervezettnél kevesebb szál jut. A kevesebb 

szál pedig a tervezetthez képest kevésbé fejti ki kedvező hatását. Mindemellett a szálak 

csomósodása a beton pumpálhatóságát is rontja (CNR, 2007). Ennek elkerülésére többek között 

a szálgyártók megadják a minimális keveredési időt, amennyit keverni kell a betont a szálak 

betonba való adagolását követően. 
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6. ábra: Szálerősítésű beton jellemzőinek lehetséges alakulása a száltartalom növelésével 

(sematikus ábra: A, B, C, D görbék: különféle szálak, illetve bedolgozási viszonyok esetén) 

(Naaman at al.,1996) 

 

Bódi, Koris és Kachichian (2016) szálerősítéses vasbeton gerendák nyírási teherbírását 

vizsgálták. Vizsgálataik alapján a szálak egyenlőtlen száleloszlása miatt a nyírási ellenállás 

szórása jelentősen nőtt, így a nyírási ellenállás tervezési értékét csökkenteni kellett. 

    
7. ábra: Csomósodott szálak a megszilárdult betonban 

 

Ezek alapján belátható, hogy a szálak homogén elkeveredése valóban az egyik kulcspontja a 

technológiának, ahogy ezt Csorba (2006) is írta. Emiatt tartottam fontosnak, hogy kutatásom 

során megvizsgáljam az általános gyártói előírásoknál rövidebb (a szál beadagolását követő 

2 perces) keverésnek és a lényegesen hosszabb (a szál beadagolását követő 30 perces) 

keverésnek a szálakra, illetve a szálerősítésű betonokra gyakorolt hatását is. 

  



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 19 - 

2.2.2. Szálak teherbírása és tapadása  

A szálak addig képesek kifejteni kedvező hatásukat a megszilárdult beton mechanikai 

jellemzőire, amíg a szálak nem szakadnak el, illetve nem húzódnak ki a betonból. A szálak 

átmérője és húzószilárdsága széles tartományban lehet (1. táblázat).  

1. táblázat: A szálak geometriai és mechanikai jellemzői (Balázs, Polgár, 1999) 

Száltípus 

Øf 

Átmérő 

[µm] 

ℓf 

Hossz 

[mm] 

γf 

Térf.- 

súly 

[kN/m3] 

Ef 

Rug. 

modulus 

[N/mm2] 

νf 

Poisson 

tényező 

ftf 

Húzó- 

szilárdság 

[N/mm2] 

εuf 

Szakadó- 

nyúlás 

[%] 

acél 100 - 600 10 - 60 78,5 200 000 0,28 700 - 2000 3,5 

polipropilén 100 - 2000 5 - 75 9,0 < 5 000 0,29 -

0,46 

400 8-18 

nylon > 4 5 - 50 11,4 < 4 000 0,40 750 - 900 13,5 

E-üveg 8 - 10 10 - 50 25,4 72 000 0,25 3 500 4,8 

AR-üveg 8 - 10 10 - 50 27,4 78 000 - 2 500 2,5 

aramid 10 - 12 10 - 20 14,4 50 000 - 

150 000 

- 3 500  

szén 8 - 10 10 - 20 18,0 150 000 - 

300 000 

0,35 1 800 - 3 

500 

0,8-1,6 

azbeszt 0,1 - 30 5 - 40 25,5 164 000 0,30 200 - 1 800 2,3 

 

Naaman és Najm (1991) szerint a szálerősítésű betonoknak szinte minden tulajdonsága függ a 

szálak tapadásától. Azóta is több kutatás (Kopecskó, 2002; Zile, Zile, 2013; Halvax, Lublóy, 

2013; Feng, Sun, Wang, Shi, 2014) foglalkozott a különböző anyagú szálak tapadásával. Balázs 

és Polgár (1999) szerint a szálak tapadása elsősorban a szálak anyagától, alakjától, felületi 

kialakításától, az ágyazóanyag mechanikai tulajdonságaitól, a száltartalomtól és a terhelési 

sebességtől függ. A jobb tapadás, lehorgonyzás eléréséhez többféle szálalakot alkalmaznak az 

acélszálaknál (2. táblázat). 

2. táblázat: Acélszálak alaki megjelenése (Kovács, 1999) 

Sorszám Megnevezés Alaki jellemző Megjegyzés 

1. huzal 
 

sima felülete miatt tapadása a 

legkevésbé kedvező 

2. gombozott huzal 
 

megnövelt átmérőjű 

végződéssel rendelkeznek 

3. kampós végű huzal 

és lemezszál 
 

laza és sorba rendezett 

vízoldható ragasztóval rögzített 

állapotban is kapható 

4. hullámos huzal és 

lemezszál  
összecsomósodásra hajlamos 

5. golyónyomott 

lemezszál  
összecsomósodásra hajlamos 

6. forgácsolt lemez 
 

jó tapadású 

7. öntött szál 
 

jó tapadás, de merev 
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Napjainkban leggyakrabban a kampós végű szálak terjedtek el. A kampós vég hatására nagyobb 

húzóerőt képes felvenni az acélszál kihúzóvizsgálat során, mint az egyenes szálak esetén  

(8. ábra). Beglarigale és Yazıcı (2015) vizsgálatai alapján a maximális kihúzóerő értéke 

nagyobb volt kampós végű szál esetén, mint egyenes szálak esetén minden általuk vizsgált 

keverék esetén, azonban ez a különbség csökkent a lehorgonyzási hossz növelésével. 

 
8. ábra: Egyenes és kampós végű acélszálak szálkihúzási görbéje (Naaman és Najm 1991) 

 

Az egyenes szálak esetén kezdetben adhézió útján történik az erőátadás, majd annak 

kimerülését követően a szál elkezd kihúzódni (9. ábra). Innentől súrlódással történik az 

erőátadás a szál felületén. 

 
9. ábra: Egyenes szál kihúzódása a beton mátrixból (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011) 

 

A kampós végű acélszálak esetén a szál kihúzódásához a szálnak az elhajlási pontoknál irányt 

kell váltania, illetve a betont össze kell morzsolnia ahhoz, hogy kihúzódjon (10. ábra). Ennek 

megfelelően a szálak formazárása miatt a szál végeken a kampók növelik a szálak kapcsolati 

szilárdságát (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011). 
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10. ábra: Kihúzódási folyamat kampós végű acélszál esetén (Alwan, Naaman, Guerro, 1999) 

 

Még napjainkban is folyamatosan kísérleteznek az optimális szálalak kialakításával. Az egyik 

szálgyártó (Kosteel, 2015) például olyan szálat fejlesztett ki, mely a kampós vég mellett 

görbített alakkal rendelkezik. Vizsgálati eredményeik alapján ezzel a szálalakkal javítani lehet 

a szálerősítésű beton berepedést követő maradó hajlító-húzó teherbírását (11. ábra). 

 
11. ábra: Görbített alakú szál kialakítása, illetve a görbített alakú és kampós végű szállal 

készült szálerősítésű beton erő-elmozdulás diagramja hajlítás esetén (Kosteel, 2015) 

 

A szálak kedvező alkalmazásához fontos, hogy kellő hosszúságúak legyenek a szálak a 

bedolgozást követően. Ha túl rövidek a szálak, akkor a betonból könnyen kihúzódnak, és így a 

szálak lehetséges teherbírását nem lehet teljesen kihasználni (12. ábra). Éppen ezért fontos 

ismerni, hogy a keverés hatására a szálak hossza változik-e?  

 
12. ábra: Kialakuló húzófeszültség a szálak hosszától függően (Kelly, 1973) 
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A kritikus szálhossz a következő képlettel számítható (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011):  

Szál kihúzódásához szükséges erő: 

𝐹𝑏 = 𝜋 ∙ Ø𝑓 ∙ ℓ𝑏 ∙ 𝑓𝑏𝑓 (1) 

Szálban levő feszültség:  

𝜎𝑓 =
𝐹𝑏

𝜋∙Ø𝑓
2

4

 (2) 

Ahhoz, hogy a szál teherbírása éppen kimerüljön:  

𝜎𝑓 =  𝑓𝑡𝑓   (3) 

𝑓𝑡𝑓 =  
𝜋∙Ø𝑓∙ℓ𝑏∙𝑓𝑏𝑓

𝜋∙Ø𝑓
2

4

=
4∙𝑓𝑏𝑓∙ℓ𝑏

Ø𝑓
  (4) 

A szál teherbírásának kimerüléséhez szükséges kritikus szálhossz: 

ℓ𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑓𝑡𝑓∙𝑑𝑓

2∙𝑓𝑏𝑓
  (5) 

ahol: fbf  tapadó-húzószilárdság középértéke, 

ftf  szál húzószilárdsága, 

ℓcrit  kritikus szálhossz, 

ℓe  beágyazott szálhossz, 

Fb  kihúzódáshoz szükséges erő, 

σf  szálban levő feszültség, 

Øf  ekvivalens szál átmérő. 

 

Mivel a repedések véletlenszerűen alakulnak ki a betonban, így a gyakorlatban nem a kritikus 

szálhosszal (ℓcrit) egyenlő hosszúságú szálak fejtik ki a legkedvezőbben hatásukat a beton 

tulajdonságaira. Holschemacher, Dehn, Klug (2011) alapján hatékonyabbak lehetnek a szálak, 

ha a szálhossz (ℓf) nagyobb, mint a kritikus szálhossz (ℓcrit). Véleményük szerint célszerű a 

számított kritikus szálhossz (ℓcrit) kétszeresét alkalmazni, mert akkor a szálak többségénél a 

szálak teherbírása ki lesz használva. Ezt a szálhossz menti repedésképződés 

sűrűségfüggvényével magyarázzák (13. ábra).  

 
13. ábra: A beágyazási hossz sűrűségfüggvénye a repedés kialakulásának véletlenszerű 

elhelyezkedése miatt (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011) 
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Azonban a sűrűségfüggvényből az is következik, hogy mindig (akár kis szakítószilárdságú 

szálak esetén is) lesznek olyan szálak a beton törési keresztmetszetében, melyek beágyazási 

hossza (ℓb) kisebb, mint a kritikus szálhossz (ℓcrit) fele, és így kihúzódnak a betonból és nem 

elszakadnak. 

Az (1) jelű képlet alapján a szálak kihúzódásához szükséges erőt jelentősen befolyásolja az 

ágyazóanyag (beton) és a szál közti tapadó-húzószilárdág, mely a szál jellemzőin túl, függ a 

beton mechanikai jellemzőitől is. Így annak vizsgálatakor, hogy a keverési idő miként 

befolyásolja a szálerősítésű beton jellemzőit, fontos megvizsgálni, hogy miként változnak a 

beton mechanikai jellemzői a keverési idő változtatásával. 

Kovács (1999) alapján az acélszálak bekeverés során viszonylag sok légbuborékot visznek a 

felületükön a betonba, így annak nő a légtartalma és ezáltal csökken a szilárdsága. Ez különösen 

hullámos-lemezes kiképzésű szálak esetében jelentős. Ilyen esetben a légtartalom akár egy 

nagyságrenddel is nőhet (kb. 1,5-ről 11–12 V%-ra), ami jelentős nyomószilárdság csökkenést 

eredményezhet.  

Általánosan elfogadott, hogy 1 V% légpórus tartalom növekedés hozzávetőlegesen 5% 

nyomószilárdság csökkenést okoz (Nehme,2004). Ezzel együtt pedig a szálak betonnal való 

tapadó-húzószilárdsága is csökkenhet.  

Nehme (2004) részletesen foglalkozott a beton porozitásának kialakulásával és annak hatásával 

a beton jellemzőire. Doktori munkájában (Nehme, 2004) a porozitás kialakulásának 3 szintjét 

különböztette meg: 1) tervezési szint, 2) bedolgozási szint és 3) szilárdulási szint. Az első kettő 

szint együttesen eredményezi a friss beton porozitását. 

A szálak hatása a beton porozitására kettős. A friss beton porozitását a szálak növelik. Ez a 

hatás a szálak felületén bevitt levegővel, illetve a beton bedolgozhatóságának romlása miatti 

többlet levegőtartalommal magyarázható. Ezt a kedvezőtlen hatást azonban részben 

ellensúlyozhatja, hogy a szálak hatására a friss habarcs a szilárdulás közben lassabban adja fel 

a vizet, így kevesebb kapilláris pórus alakul ki Kovács (1999). 

Holschemacher, Dehn és Klug (2011) alapján a szál felületének környezetében levő 30-60 µm-

es tartományban egy ún. kontakt zóna található, melynek nagyobb a porozitása, mint a száltól 

távolabbi részeken levő cementkőnek. A szál kihúzódásánál általában nem is a szál felületén 

történik a tönkremenetel, hanem ebben a kontaktzónában. Ezt igazolta Hwang, Kim és Ann 

(2015) kutatása is (14. ábra).  
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14. ábra: Acélszál környezetében kialakuló pórusok képe (BSE - backscattered electron 

image), melyen a szál fehérrel, míg a pórusok feketével láthatók (Hwang, Kim és Ann, 2015) 

 

2.2.3. Száltartalom 

Általánosan elfogadott, hogy az alkalmazott szálmennyiség jelentősen befolyásolja a szálak 

hatékonyságát (Balázs, Polgár, 1999; Bentur, Mindess, 2005; ERMCO, 2012). Többek között 

a száltartalom befolyásolja a beton nyomó, illetve húzó igénybevételek esetén tapasztalható 

viselkedését (15. ábra). 

 
15. ábra: Szálerősítésű beton viselkedése nyomó, illetve húzó igénybevétel hatására a 

száltartalomtól függően (Orbán, Balázs, 2014) 

 

Az iparban elsősorban kg/m3-ben adják meg a száltartalmat, mert így könnyebb a beadagolandó 

mennyiség számítása, illetve a költség kalkulálása. Ezzel szemben a kutatók elsősorban 

térfogatszázalékban (V%) fejezik ki a betonba alkalmazott száltartalmat, mert így könnyebben 

összehasonlítható a különféle anyagú szálak hatékonysága. 

Holschemacher, Dehn és Klug (2011) alapján a hajlító vizsgálat alapján meg lehet határozni 

egy kritikus száltartalmat (Vcrit), melynél a szálak éppen akkora berepedést követő maradó 

teherbírással rendelkeznek, mint amekkora volt a repesztő teher értéke (4. ábra: rugalmas-

képlékeny viselkedés). Ha ennél nagyobb hatékony száltartalom (Vf) van a betonban, akkor 

felkeményedő, míg ha ennél kisebb, akkor lágyuló viselkedés tapasztalható (16. ábra). 

Meyer (1979) és Grübl, Weigler, Karl (2001) alapján a kritikus száltartalom acél- és üvegszálak 
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esetén 0,2 és 0,3 V%, míg polipropilén szálak esetén 0,7 V%. (Más anyagú makro műanyag 

szálak esetén a kritikus száltartalom jelentősen eltérhet.) Vizsgálataik alapján a kritikus 

száltartalom többek között függ a kritikus szálhossztól. Mindamellett a kritikus száltartalom 

jelentősen függ a beton mechanikai jellemzőitől (pl. hajlító-húzószilárdságától) is. 

 
16. ábra: Kritikus száltartalom (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011) 

 

Dulácska (1999) kidolgozott egy modellt acélszál erősítésű betonokra, melyben bevezette a 

szálsűrűség fogalmát (a száltávolság helyett), melyet derékszögű koordináta rendszerben 

értelmezett. A szálsűrűségből kiindulva, bevezette a száltelített beton fogalmát. Száltelített 

betonnak tekinti, ha a „szálak az elméleti derékszögű kocka-rendszerben úgy helyezkednek el 

minden irányban, hogy az egyik szálról tapadással leadódó erő a másik szálra átadódik és a 

szálak egymástól mért (merőleges) távolsága a fél szálhosszúság” (Dulácska, 1999). Ha a 

szálsűrűség ennél kisebb, akkor azt szálhiányos betonnak, míg ha nagyobb, akkor száltúltelített 

betonnak nevezi. Száltelített, illetve túltelített betonnál, a beton repedése után gyakorlatilag 

képlékenyen viselkedik, és alkalmazható rá a rugalmas-képlékeny anyagmodell. Elmélete 

szerint a száltelített betonnál az elméleti derékszögű koordináta rendszerben a száltávolsági 

hossz felének megfelelő hálózatban kell a szálaknak elhelyezkednie és az erőátadódási-toldási 

átfedési hossz miatt minden hálózati vonalon két szálnak kell lennie. 

Hagyományos szálerősítésű betonról általában 1-2 V% száltartalomig szokás beszélni. 

Speciális előállítási móddal, azaz pl. a zsaluzat szálakkal való kitöltését követő habarccsal való 

kiöntésével akár 10-15 V% száltartalmat is el lehet érni. Ezeket nevezik SIFCON-nak (angolul: 

slurry infiltrated fibre concrete). Balázs (2002) alapján ezek a nagy teljesítőképességű betonok 

szilárdsága meghaladhatja a 400 N/mm2-t, valamint energiaelnyelő képességük elérheti a szál 

nélküli betonokénak az 1000-szeresét is. 
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2.2.4. Szálak irányultsága a betonban 

Számos korábbi kutatás (Eik, 2014; Sebaibi, Benzerzour, Abriak, 2014; Lee, Oh, Cho, 2015; 

Abrishambaf, Cunha, Barros, 2015) is felhívta a figyelmet, hogy fontos annak ismerete, mennyi 

szál dolgozik az igénybevételek irányában. Holschemacher, Dehn és Klug (2011) javasol egy 

szálirány tényező (η) alkalmazását ennek figyelembevételéhez (17. ábra), melynek értékét a 

szálak irányítottsága alapján a következő formában javasolta fölvenni: 

– három dimenziós száleloszlás esetén:  0,200 ≤ η3D ≤ 0,667; 

– két dimenziós száleloszlás esetén:  0,375 ≤ η2D ≤ 0,785; 

– egy dimenziós száleloszlás esetén:  0,825 ≤ η1D ≤ 1,000. 

 
17. ábra: Vetített beágyazási hossz sematikus ábrája (Holschemacher, Dehn, Klug, 2011) 

 

Dulácska (1999) szerint a szál irányítottság a beton bedolgozási módjától és a beton 

keresztmetszet méreteinek a függvénye. Zhou és Uchida (2013) vizsgálataik során a szálak 

elhelyezkedését vizsgálták áttetsző polimerben (láthatóság miatt), illetve ultra nagy 

teljesítőképességű szálerősítésű betonokban. Vizsgálataik igazolták, hogy a szálak irányítottá 

váltak, ha a szálerősítésű kompozitot (műanyagot, illetve betont) kizárólag a zsalu egyik oldalán 

töltötték be (18. ábra). Kísérleteik alapján a bemetszett gerenda próbatestek repesztő erejében 

hozzávetőlegesen 20% különbséget eredményezett az eltérő betöltési mód miatti 

szálirányítottság. 

Holschemacher, Dehn és Klug (2011) alapján az állva betonozott gerendák teherbírása akár a 

fekve betonozott gerendák teherbírásának 55-65%-ra is lecsökkenhet. Továbbá felhívják a 

figyelmet arra, hogy a száleloszlást és szálirányultságot befolyásolja a zsaluk éle is, ahol azzal 

párhuzamosan rendeződnek a szálak. Mindemellett öntömörödő betonok esetén a szálak 

könnyen folyásirányba rendeződhetnek, melyek ugyancsak hatással vannak a szálak 

irányítottságára. Éppen ezért javasolják, hogy a méretezés során a szálak irányítottsága legyen 
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figyelembe véve. Dulácska (1999) is méretezési eljárásába figyelembe veszi a szálak 

irányítottságát. 

 
18. ábra: PVA szálak irányítottsága áttetsző polimerben (beton modellezéséhez) 0,5 V% 

száltartalom esetén (Zhou, Uchida, 2013),  

a)-c) zsalu egyik szélén betöltve,           d) „mozgó betöltéssel” (angolul: move filling)  

 

A szálak irányítottságának vizsgálatára Holschemacher, Dehn és Klug (2011) alapján manuális, 

vagy gépi eljárás, röntgensugaras eljárás, váltóáram spektroszkópiás eljárás, infravörös 

termográfiás eljárás vagy CT (számítógépes tomográfia) eljárás alkalmazható. 

2.2.5. Szálak károsodása a betonban 

Az acélszálak esetén közismert, hogy a karbonátosodás miatt depassziváció jöhet létre, illetve 

a klorid-ionok következtében az acélszálak károsodhatnak, korrodálódhatnak a betonban 

(Mangat, Gurusamy, 1987; Janotka, Krajcí, Komlos, Frtalová, 1989; Berrocal, Löfgren, 

Lundgren, Tang, 2015). A kutatások kimutatták, hogy az acélszálak kevésbé korrózió 

érzékenyek, mint a vasbeton szerkezetek acélbetétei. 

Hazánkban Erdélyi és munkatársai kutatták az acélszál erősítésű betonok tartósságát. 

Erdélyi (2004) vizsgálatai során kimutatta, hogy kapilláris sóoldat felszívással, (egyúttal O2, 

CO2, hozzáférést is lehetővé tévő) NaCl oldatban való fagyasztás-olvasztás esetén csak a 

karbonátosodott zóna legszélén, illetve a felületen rozsdásodtak az acélszálak. Erdélyi és 

munkatársai vizsgálati eredményeivel igazolták, hogy a lehámlást a szabaddá váló, sóoldattal 

érintkező szálak rozsdanyomása nem fokozza (Erdély, Csányi, Kopecskó, Borosnyói, Fenyvesi, 

2007-1; Erdély, Csányi, Kopecskó, Borosnyói, Fenyvesi,2007-2). Mindemellett felhívják a 

figyelmet arra is, hogy a felület közelében levő acélszálak korróziója esztétikai okokból 

kedvezőtlen lehet látszóbeton szerkezetek esetén. 
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Az acélszálak korrózióvédelmére – többek között – különféle bevonatokat is alkalmaznak. 

Bekaert (1988) kutatása alapján 12 év során a cink bevonatú húzott acélszálak nem okoztak 

rozsdanyomot (még látszóbeton felületen sem), míg a bevonat nélküli, húzott szálak (még 

lamellázva-ragasztva is) csoportosan a beton felszínére kerültek, és ott korrodálódtak. 

Mindemellett vizsgálati eredményeik alapján a húzott szálakon csak felületi rozsda, míg a 

hengerelt hasított szálakon lyukkorrózió következett be. 

Közismert, hogy a nem alkáli álló üvegszálak károsodhatnak a beton lúgos kémhatása miatt 

(Cohen, Diamond, 1975; Majumdar, West, Lamer, 1977; Uomoto, Katsuki, 1995). Az 

üvegszálak alkalikus környezetben való kedvezőbb tartósságát általában az üveg cirkónium-

dioxid (ZrO2) tartalmának növelésével érik el. Így hozzák létre az alkáliálló (AR) üvegszálakat, 

amelyek alkalikus környezet hatására bekövetkező szilárdságcsökkenése kisebb, mint a 

hagyományos E-üvegeknek (19. ábra). 

 
19. ábra: Különféle üvegszálak alkalikus környezetben bekövetkező szilárdságcsökkenése a 

közegben való tárolás idejétől függően, SIC-teszt, 80 °C-os, pH=12,9 oldatban történő 

tárolás esetén (novacret.com, 2016) 

 

Kopecskó (2003, 2004) alkáliálló üvegszálak viselkedését tanulmányozta gyorsított öregítési 

kísérletekkel. A szálakat 56 napon keresztül tárolta 70 °C-os, telített kalcium-hidroxid 

oldatban, melynek pH értéke 12,3 volt. Véleménye szerint ez a hatás nagyobb, mint a betonba 

ágyazott üvegszálat érő hatás a teljes tervezett élettartamuk alatt. Az általa vizsgált 

száltípusoknak a felülete védő bevonattal volt ellátva, amely a betonban kialakuló alkálikus 

hatás elleni védelem része. Kísérleti eredményei alapján az egyes AR üvegszál típusoknál a 

védőbevonat a kezelés hatására levált és a tönkremeneteli folyamat részeként lyukak alakultak 

ki a szálak felületén (20. ábra). A kalcium-hidroxid oldatból származó portlandit kristályok 

behatolnak a szálak közötti térbe és a szálfelületen kialakult lyukakba. Véleménye szerint ez is 



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 29 - 

hozzájárulhat az irodalomban megfigyelt jelenséghez, mely a tapadás időbeli növekedéséről és 

a kompozit töredezettségének kialakulásáról számol be. 

 
20. ábra: 56 napon keresztül 70 °C-os, telített kalcium-hidroxid oldatban tárolt alkáliálló 

üvegszálak felületén kialakuló lyukak (Kopecskó, 2004) 

 

Számos szakirodalmi adat található a bazalt szálak alkáli érzékenységéről is (Rybin, Utkin, 

Baklanova, 2013; Elshafie, Whittleston, 2016). A bazalt szálak alkáli érzékenységének 

csökkentése miatt egyes száltípusokat cirkónium-dioxid bevonattal látnak el. Rybin, Utkin és 

Baklanova (2013) vizsgálati eredményei alapján csökkent a bazalt szálak felületi 

károsodásának mértéke a cirkónium-dioxid bevonat alkalmazása esetén. Mindamellett bevonat 

alkalmazása esetén is tapasztalható volt a szálak alkalikus környezetben való károsodása  

(21. ábra).  

 
21. ábra: Bazalt szál 16 nap alkalikus (~ 13 pH) környezetben való tartást követően  

(Rybin, Utkin, Baklanova, 2013),  

 a) bevonat nélküli szálon,  b) cirkónium-dioxid bevonatos szálon 

 

Közismert, hogy a természetes szálak jellemzői is romolhatnak az alkalikus környezet miatt. 

Bergström és Gram (1984) kutatási eredménye alapján a szizál szálak húzószilárdsága csökken, 

ha alkalikus környezetben van tárolva. Filho, Scrivener, England és Ghavami (2000), illetve 

Filho, Ghavami, England és Scrivener (2003) vizsgálták a kókusz és a szizál szál viselkedését 

kalcium-hidroxid oldatban (pH = 12). Vizsgálati eredményeik alapján a kókusz és szizál szálak 

teljesen elvesztették hajlíthatóságukat és teherbírásukat 300 nap kalcium-hidroxid oldatban 

tartás után.  
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Merta, Kopecskó és Tschegg (2012) kender szálak tartósságát vizsgálták alkalikus 

környezetben. Azt tapasztalták, hogy a kender szálak teherbírása csökken az alkalikus 

környezetben tartás hatására. Azonban a teherbírás csökkenése mérsékelhető volt, ha a kender 

szálakat bevonattal (pl.: lenolajjal, viasszal, parafinnal) látták el. Vizsgálataik alapján a 

kezeletlen kender szálak teherbírásuk 40%-át elveszítették, amennyiben Lawrence oldattal 

2 éves betonban tartás során bekövetkező hatást szimuláltak. 2 év betonban tartás hatását 

szimulálva a legkisebb (10%) teherbírás csökkenést katalizátorral együtt alkalmazott lenolaj 

bevonat alkalmazásával értek el. 

Tehát már régóta ismeretes, hogy a különféle szálak károsodhatnak a megszilárdult betonban. 

Egyes esetekben az alkalikus környezet, míg más esetekben annak hiánya segíti elő a szálak 

károsodását. Ez idáig azonban csak nagyon ritkán foglalkoztak azzal, hogy betonban való 

keverés hatására is esetleg károsodhatnak a szálak. Egyes száltípusok (pl.: műanyag szálak) 

nem alkáli érzékenyek és nem is rozsdásodnak a felületen. Elképzelhető azonban, hogy ezek a 

szálak is szenvednek károsodást a betonban való keverés közben.  

2.3. Keverési mód és keverési idő hatása a beton jellemzőire 

A betonhoz alkalmazott keverőgépeket működési elvük alapján két fő csoportra (gravitációs és 

kényszer-rendszerű) lehet osztani (22. ábra). A gravitációs keverők (más néven „ejtődobos” 

vagy „szabadon ejtő” keverőgépek) esetén a beton az által keveredik el, hogy a dobba szerelt 

lapátok az anyagot forgásuk közben egy bizonyos szakaszon magukkal emelik és utána leejtik. 

Míg a kényszerkeverők a lapátok erőteljes forgatásával keverik meg a betont (Balázs, 2009). 

 
22. ábra: Keverőgépek rendszerezése (Rácz, 2008) 

 

Rácz (2008) alapján az ejtődobos keverők előnyei a kényszerkeverőkkel szemben, hogy 

hajtásuk és szerkezeti kialakításuk rendszerint sokkal egyszerűbb, fajlagos energiaigényük 

kisebb és a keveréssel egyidejűleg más technológiai műveletek is elvégezhetők. Mindemellett 
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hátrányuk, hogy keverési hatékonyságuk (23. ábra: v [%]) rosszabb, ezért általában a beton 

szilárdsági jellemzői (23. ábra:σ [MPa]) is alacsonyabbak, így azonos betonminőséghez 

hosszabb keverési idő szükséges, illetve nagyobb a cement kiporzásának veszélye, mivel ezek 

a berendezések többnyire nyitott kivitelben készülnek. Mindemellett nagyobb a keverék 

szétosztályozódásának veszélye is. (Az ejtődobos rendszerű keverőkhöz tartozó variációs 

tényező (23. ábra: v [%]) a minimális értéket követően intenzívebben kezd el növekedni.) Ezért 

az ejtődobos keverőket elsősorban kis mennyiségű beton keveréséhez használják, ahol a kézi 

keverést kívánják kiváltani vele. Másik gyakori alkalmazása a mixerkocsi, melyben a nagy 

mennyiségű transzportbetont szállítják, utókeverik. 

 
23. ábra: Keverési hatékonyság összehasonlítása kényszer és gravitációs keverőknél Újhelyi, 

1973 alapján (Rácz, 2008) 

 

Rácz (2008) alapján 30 MPa-nál nagyobb szilárdsági igények teljesítése csak kényszer 

keverőgépek alkalmazásával oldható meg, mindemellett ipari mennyiségű beton előállítására – 

a hatékonyabb keverés érdekében – többnyire kényszer keverőgépeket használnak.  

A kényszer keverőgép családján belül „a bolygólapátozású gépek sajátos típusa az ún. 

aktivátoros (más néven intenzív) keverőgép. Ez utóbbi elnevezés arra utal, hogy azonos 

betonösszetétel esetén az ezzel előállított beton szilárdsága lényegesen kedvezőbb, mint a 

hagyományos géppel kevert betoné. Mindez az aktivátornak tulajdonítható, amely egy olyan 

keverőmű, melynek saját tengely körüli fordulatszáma lényegesen nagyobb a szokásos lapát 

fordulatszámoknál” (Rácz, 2008). 

Szakirodalmi adatok alapján az egyik legintenzívebb keverő hatást az aktivátoros 

kényszerkeverők biztosítják. Mindemellett a transzportbetonok esetén gyakori a szálak 

mixerkocsiba, azaz ejtődobos keverőbe való adagolása is. Ez pedig általában kisebb intenzitású 
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keverést tesz lehetővé, mint a kényszerkeverők. Doktori kutatásomban az volt a célom, hogy 

meghatározzam a keverés hatásának lehetséges mértékét a szálak és így a szálerősítésű 

betonokra. Ezért vizsgálataimhoz egy függőleges tengelyű, aktivátoros kényszerkeverőt, illetve 

egy ejtődobos keverőt alkalmaztam. 

Shetty (2013) alapján a keverési idő növelésével nő a beton nyomószilárdsága. Eredményei 

alapján az első 2 percben a keverési idő növelésével jelentősebb a nyomószilárdság növekedés. 

2 percnél hosszabb keverési idő esetén a nyomószilárdság növekedés már kisebb (24. ábra). 

Kezdetben a nyomószilárdság növekedés a homogénebb elkeveredéssel magyarázható. A 

hosszú idejű keverés esetén tapasztalható nyomószilárdság növekedést Shetty (2013) azzal 

magyarázza, hogy a hatékony víz-cement tényező csökken az adalékanyag vízfelvétele, illetve 

a párolgás miatt. Mindemellett elképzelhetőnek tartja, hogy a nyomószilárdság növekedés az 

adalékanyag durva frakciójának kopásával, aprózódásával is összefüggésben van, mert így az 

adalékanyag szemek legömbölyödnek, és javul a bedolgozhatóságuk. 

 
24. ábra: Beton keverési idejének hatása a megszilárdult beton nyomószilárdságára 

(Shetty, 2013) 
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3. VIZSGÁLATI  MÓDSZEREK 

3.1. Felhasznált kísérleti anyagok 

Törekedtem arra, hogy az egyes kísérleti blokkokon belül azonos szállítmányokból származó 

anyagokat (cementet, adalékanyagot, adalékszert, szálat) használjak fel azért, hogy az általam 

kiválasztott tényezők tényleges hatását vizsgáljam. 

3.1.1. Cement 

Vizsgálataimhoz minden esetben CEM I 42,5 N portlandcementet (MSZ EN 197-1:2011) 

használtam, amelyet a Duna-Dráva Cement Kft. váci gyárában állítottak elő. A cement kémiai 

összetételét és fizikai jellemzőit a 12.1 melléklet tartalmazza. Vizsgálataimhoz két (eltérő 

időpontban gyártott) cement szállítmányt használtam fel. Az első cement szállítmányt (2014. 

áprilisi gyártásút) a homokos kavics adalékanyagos beton próbatestek (kivéve a szálkihúzó 

vizsgálathoz használt próbatestek) készítéséhez használtam. A második cement szállítmányt 

(2015. szeptemberi gyártásút) pedig az újrahasznosított adalékanyagos beton próbatestek, 

illetve az összes szálkihúzó vizsgálathoz készített próbatest készítéséhez alkalmaztam. 

3.1.2. Természetes eredetű, osztályozott homokos kavics adalékanyag 

A természetes eredetű, osztályozott homokos kavics adalékanyagot a Kavics Hungária Kft. 51-

es út melletti bányájából szereztük be. A beszállított adalékanyag 2 frakcióban (0/4 mm és 

4/16 mm) került felhasználásra. Az egyes frakciók finomsági modulusa és keverési aránya a  

3. táblázatban található. (Az egyes frakciók és az alkalmazott összetétel szemmegoszlási görbéi 

a 12.2.1 mellékletben találhatók.) A természetes eredetű homokos kavics adalékanyagot a 

Betonpartner Magyarország Kft. telephelyén – a többi adalékanyagtól elkülönítve – tároltam, 

és szükség esetén onnan szállítottam be a laboratóriumba, így biztosítottam, hogy a felhasznált 

adalékanyag ugyanabból a szállítmányból származzon. Az adalékanyagot ponyvával 

letakartam, hogy a lehető legkisebb mértékben osztályozódjon szét a környezeti hatások miatt. 

3. táblázat: Természetes eredetű homokos kavics adalékanyag frakciók keverési aránya 

Frakció Finomsági modulus Keverési arány [%] 

0/4 3,63 45 

4/16 7,20 55 

Felhasznált adalékanyag 5,59  
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3.1.3. Újrahasznosított beton adalékanyag 

Az újrahasznosított beton adalékanyagot C30/37- XC1-XV2(H)-8-F5 jelű betonból készített 

próbakockákból állítottam elő, melynek betonösszetételét a 4. táblázat tartalmazza.  

A próbatesteket 2014-ben betonozták, majd vegyes tárolással (7 napig víz alatt, majd 28 napos 

korig laborlevegőn, utána szabadlevegőn) tárolták a zúzásig (2015. szeptember). 

4. táblázat: Újrahasznosított beton összetétele 

Anyag Fajta Tömeg [kg/m3] 

Adalékanyag 

0/4 mm frakció (45%): 

homok 
832 

4/16 mm frakció (55%): 

kavics 
1014 

Összesen (100%) 1846 

Cement  CEM I 42,5 N-S (Holcim) 390 

Víz mw/mc = 0,42 160 

Adalékszer  
Glenium C 323  

(max 2,20 mc%) 
8,4 

Összesen 2404,4 

 

A próbakockák közül raklaponként véletlenszerűen kiválasztott 15-15 db próbakockánál 

(összesen 3 raklapnál 45 db próbakockánál) meghatároztam a testsűrűséget és 

nyomószilárdságot. A mérési eredményeket a 12.2.2 mellékletben ismertetem. A 45 db 

megvizsgált próbakocka testsűrűségének átlaga 2407 kg/m3, szórása 11,5 kg/m3 és mérési 

eredményeinek terjedelme 41,4 kg/m3 volt. A 45 db megvizsgált próbatest 

nyomószilárdságának átlaga 76,2 N/mm2, szórása 4,5 N/mm2 és mérési eredményeinek 

terjedelme 18,5 N/mm2 volt. 

A nyomószilárdság vizsgálatot követően a próbatesteket a Kiss és Társa Kft. újrahasznosító 

telepén hozzávetőlegesen 90 mm szemnagyság alá törték, majd a laboratóriumban levő pofás 

törővel egymást követően kétszer tovább zúztam (25. ábra). (Általános eljárás a több ütemű 

zúzás, hogy lehetőleg ne lemezes adalékanyag szemek alakuljanak ki.) Ezt követően a zúzott 

adalékanyagot szétosztályoztam ahhoz, hogy a természetes eredetű homokos kavics 

adalékanyaggal megegyező szemmegoszlási görbét, illetve finomsági modulust tudjak 

alkalmazni. 
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25. ábra: Újrahasznosított adalékanyag zúzási folyamata (balról jobbra a képeken az 

újrahasznosító telepről visszaérkezett zúzott beton, a laboratóriumon levő pofás törő, az 

adalékanyag a zúzást követően, majd a szétosztályozott adalékanyag frakciók 

 

3.1.4. Víz  

A keverékhez ivóvíz minőségű, vezetékes vizet használtam. A víz hőmérséklete 

hozzávetőlegesen 8-12 °C volt (nem volt előmelegítve). 

3.1.5. Szálak 

Vizsgálataim során az 5. táblázatban felsorolt szálakat alkalmaztam. A vizsgált szálak keverés 

előtti (ép állapotban) készített fénykép és optikai mikroszkópos felvételei a 26. ábrán láthatók. 

5. táblázat: Alkalmazott szálak jellemzői betonban való keverés előtt (gyártói adatlap szerint) 

Jele Anyag Szálhossz 

[mm] 

Ekvivalens 

szálátmérő 

[μm] 

Testsűrűség 

[kg/m3] 

Szakító-

szilárdság 

[N/mm2] 

Alkalmazott 

mennyiség 

[V%] 

S1 acél (kampós végű) 50 1000 7850 1000-1200 0,3; 0,5 

S2 acél (egyenes,  

réz bevonatú) 

12 200 7850 3000 0,3; 0,5 

P1 makro műanyag  

(módosított olefin) 

48 715* 900-920 640 0,3; 0,5 

P2 makro műanyag 

(poliolefin) 

50 500 910 510 0,3; 0,5 

P3 mikro műanyag 

(polipropilén) 

12 20 910 400-500 0,1 

Ce cellulóz 12 12 1500 - 0,1 

B1 bazalt 24 13-20 1900* - 0,1 

B2 bazalt 12 13-20 1900* - 0,1 

G üveg szálköteg  

(E-üveg) 

2-35 9-20 2600 2000 0,1 

H1 kender szálfonat 

(kezeletlen) 

50* 1400* 930* - 0,3 

H2 kender szálfonat 

(lenolajjal kezelt) 

50* 1400* 930* - 0,3 

* gyártói adat hiányában, saját laboratóriumi méréssel meghatározott jellemző 
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26. ábra: Vizsgált szálak fénykép és optikai mikroszkópos felvétele 

 

3.1.6. Adalékszer 

A keverékekhez minden esetben Glenium C300 típusú folyósító adalékszert használtam.  

A Glenium C300 Polikarboxilát-éter alapú, nagy hatóanyag koncentrációjú, klorid mentes, 

nagy teljesítőképességű folyósító szer (BASF Hungária Kft., 2009). Az adalékszer műszaki 

jellemzőit a 12.3 melléklet tartalmazza. 

3.1.7. Betonösszetételek 

A keverékeknél a 6. táblázatban megadott betonösszetételt alkalmaztam. A doktori 

értekezésemben „homokos kavics adalékanyagos beton”-nak nevezem azokat a keverékeket, 

melyekben természetes eredetű, osztályozott homokot (0/4 frakció) és természetes eredetű, 
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osztályozott kavicsot (4/16 frakció) alkalmaztam, míg „újrahasznosított adalékanyagos beton”-

nak, azokat a keverékeket, amelyekben természetes eredetű, osztályozott homokot (0/4 frakció) 

és zúzott, újrahasznosított beton adalékanyagot (4/16 frakció) használtam. (Az újrahasznosított 

adalékanyag a zúzás hatására élesebb, érdesebb felületű volt, mint a természetes eredetű kavics 

adalékanyag.) 

Kausay (1999) alapján az egyes országok eltérő konzisztencia vizsgálati módokat javasolnak 

szálerősítésű betonok esetén. Emiatt doktori kutatásomhoz végzett kísérleteim előtt több 

esetben is mértem ugyanannak a szálerősítésű betonnak a terülését és roskadását, annak 

eldöntésére, hogy mely konzisztencia vizsgálati módot alkalmazzam. Kísérleti tapasztalataim 

alapján az általam alkalmazott betonösszetételek, száltípusok, illetve száltartalmak esetén a 

terülésmérés jobban jellemezte a bedolgozhatóságot, mint a roskadásmérés, így doktori 

kutatásom során minden esetben terülésméréssel ellenőriztem a konzisztenciát. A keverékeknél 

minden esetben azonos konzisztenciát (F4 konzisztencia osztályt) alkalmaztam.  

A konzisztencia vizsgálatot az MSZ EN 12350-5:2009 szabványnak megfelelően végeztem.  

A keverék terülését a bedolgozás előtt, illetve keverés közben legfeljebb 5 percenként 

ellenőriztem, ahhoz hogy végig a kívánt konzisztenciát biztosítsam. A megfelelő konzisztenciát 

minden esetben a folyósító adalékszer adagolásával biztosítottam. 

6. táblázat: Alkalmazott betonösszetétel 

Anyag Típus Tömeg [kg/m3] 

Adalékanyag 

0/4 mm frakció (45%): 

homok 
824 

4/16 mm frakció (55%): 

kavics, vagy  

zúzott, újrahasznosított beton 

1008 

Összesen (100%) 1832 

Cement CEM I 42,5 N 380 

Szál lásd: 5. táblázat utolsó oszlopa 

Víz mw/mc=0,43 163 

Adalékszer Glenium C300 (max 0,7 mc%) 2,66 

 

3.2. Kísérleti terv és elvégzett vizsgálatok 

Vizsgálataimhoz két fajta betonkeverőt (függőleges tengelyű, aktivátoros kényszerkeverőt, 

illetve ejtődobos keverőt) használtam ahhoz, hogy meg tudjam határozni a keverési mód hatását 

a szálak betonban való keverését követő jellemzőire (27. ábra). Az általam használt aktivátoros 

kényszerkeverő Zyklos ZK75HE0 típusú keverő (Pemat által 2008-ban Németországban 
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gyártott), melynek keverőmotor teljesítménye 2200 W, míg hidraulikus tápegység motorjának 

teljesítménye 1900 W. Rácz (2008) alapján jellemzően az aktivátor fejek fordulatszáma 200-

800 fordulat/perc, míg a keverő lapátjának fordulatszáma 35-101 fordulat/perc lehet.  

Az ejtődobos keverőt a GTJ törökszentmiklósi gyárában 1975-ben készítették. Az ejtődobos 

keverő Mix 101 típusú, motorjának teljesítménye 750 W. Az ejtődobos keverőnek a 

fordulatszáma laboratóriumi mérések alapján 24 fordulat/perc volt. 

 
27. ábra: Kísérletek során alkalmazott betonkeverők,  

a) aktivátoros kényszerkeverő, b és c) ejtődobos keverő 

 

Minden esetben a betont (szál nélkül) aktivátoros kényszerkeverővel 5 percig kevertem ahhoz, 

hogy homogénen elkeveredjen. Ezt követően adagoltam a szálakat a már megkevert friss 

betonba. Majd az egyes vizsgálatoknál részletezett módon tovább kevertem a szálerősítésű 

betont. 

Doktori értekezésem eredményeinek ismertetésekor minden esetben az az idő szerepel, 

amennyit a szálak betonba való adagolását követően kevertem a betont (2, 5, 15, illetve 

30 perc). 

A beton próbatesteket vegyes tárolással (7 napos korig víz alatt, majd azt követően 

laborlevegőn) készítettem a szálkihúzó vizsgálathoz, nyomószilárdság vizsgálathoz és a 

hárompontos (középpontos) hajlító vizsgálathoz. 

3.2.1. Szálak betonban való keverés hatására bekövetkező lehetséges károsodási 

módjainak vizsgálata  

Minden általam vizsgált száltípus (3.1.5 fejezet) esetén optikai mikroszkóppal 

szemrevételeztem a szálak felületét, alakját és hosszát keverés nélküli, illetve betonban való 2, 

5, 15, illetve 30 perces keverést követően. 
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Ehhez a vizsgálathoz a homokos kavics adalékanyagos keverék (még szálak nélküli) 

aktivátoros kényszerkeverőben való megkeverését követően a beton egyik felét áthelyeztem az 

ejtődobos keverőbe, míg a másik felét az aktivátoros kényszerkeverőben hagytam. A beton két 

részre osztása után mind a két keverőbe beadagoltam a szálakat. Újrahasznosított 

adalékanyagos beton esetén kizárólag aktivátoros kényszerkeverőben való keverés után 

vizsgáltam a szálakat. 

A meghatározott keverési idők (szál betonba adagolását követő 2, 5, 15, illetve 30 perc) után 

hozzávetőlegesen 1 liter mintát vettem ki az egyes keverékekből. Az acélszálak esetén mágnes 

segítségével, míg a többi száltípus esetén 0,063 mm lyukbőségű szita segítségével különítettem 

el a szálakat a betonból (28. ábra). (Szitával való szétválasztás esetén a kivett beton mintát 

felvizeztem (28. ábra-c). Ezt követően kézzel való átkeverés után, kihasználva az egyes alkotók 

eltérő ülepedési sebességét, a finom frakcióval együtt a szálakat átmostam a szitán.) 

 
28. ábra: Szálak elkülönítése a friss betonból,  

a) acélszál elkülönítése mágnessel, b-d) makro műanyag szál kimosása szita segítségével 

 

Minden keverékből először az elkülönített szálakat szemrevételeztem, majd azok közül a 

jellegzetes szálakat előkészítettem az optikai mikroszkópos vizsgálatokhoz (29. ábra).  

 
29. ábra: Optika mikroszkópos mérés a BME Polimertechnika Tanszékén 
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Az optikai mikroszkópos méréseket a BME Polimertechnika Tanszékének laboratóriumában 

végeztem egy Olympus BX51M típusú optikai mikroszkóppal (nagyítás 2-50-szeres), melyhez 

egy C-5060 CAMEDIA típusú digitális fényképezőgép tartozott. Az optikai mikroszkóp 

képfeldolgozó programjával lehetőség volt digitális hosszmérések végzésére is, melyet többek 

között a bazalt szálak hosszváltozásának méréséhez használtam. 

3.2.2.  Makro műanyag szálak lehetséges teherbírás-változásának vizsgálata a betonban 

való keverés hatására 

A P1 és P2 jelű makro műanyag szálak esetleges teherbírás változásának vizsgálatához a 

homokos kavics adalékanyagos keverék (még szálak nélküli) megkeverését követően a beton 

egyik felét áthelyeztem az ejtődobos keverőbe, míg a másik felét az aktivátoros 

kényszerkeverőben hagytam. A beton két részre osztását követően mind a két keverőbe a P1 és 

P2 típusú szálakból 0,15-0,15 V% szálat adagoltam (tehát az összes száltartalom: 0,3 V% volt). 

Így a két makro műanyag szál esetén (egymással összehasonlítható módon) tudtam vizsgálni a 

keverési mód és keverési idő hatását. Az újrahasznosított adalékanyagos betont végig (szálak 

betonba adagolását követő 30 percig) aktivátoros kényszerkeverőben kevertem. Ebben az 

esetben is a P1 és P2 jelű szálakból 0,15-0,15 V% szálat adagoltam a keverékbe (tehát az összes 

száltartalom: 0,3 V% volt). 

A betonból elkülönített P1 és P2 jelű makro műanyag szálakon szakító vizsgálatot végeztem 2, 

5, 15, illetve 30 perces keverést követően, illetve etalonként keverés nélküli szálakon (0 perc). 

A vizsgálatokat az MSZ EN 14889-2:2007 szabványnak megfelelően 10 mm/perces terhelési 

sebességgel (elmozdulás vezérelt vizsgálattal), 25 mm-es vizsgálati (szabad) szálhosszal 

csináltam. A szakító vizsgálatokat a BME Polimertechnika Tanszékének laboratóriumában 

végeztem Zwick Z005 típusú szakítógépen (30. ábra).  

 
30. ábra: Szálak teherbírás vizsgálata,  

a) szakítógép,   b) vizsgálatra előkészített szálak,   c) szál vizsgálat közben 
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Az MSZ EN 14889-2:2007 szabvány a szálak minősítéséhez egy típusból 30 db szál vizsgálatát 

írja elő. Ezért minden esetben az ép szálaknál, illetve a kizárólag felületi károsodást szenvedett 

szálaknál – az egyes esetekhez – 30-30 db szálat vizsgáltam. (A különféle károsodási módok 

részletesen a 4.1 fejezetben kerülnek ismertetésre.) Annak megállapításához, hogy a makro 

műanyag szálak esetén megfigyelt további károsodási módok milyen hatással lehetnek a szálak 

teherbírására, a további károsodási módoknál 5-5 db szál vizsgálatát végeztem el. Az elvégzett 

szál szakítóvizsgálatok kísérleti mátrixa a 7. táblázatban található.  

 

7. táblázat: Kísérleti mátrix a makro műanyag szálak teherbírásának vizsgálatához 

Szál 

jele 

Adalékanyag 

típusa 

Keverési 

mód 

Keverési 

idő (szál 

hozzáadását 

követően) 

Vizsgált szálak mennyisége [db]  

Ép/ kizárólag 

felületi 

károsodott szál 

Más károsodást 

is szenvedett 

szál 

P1 

keverés nélkül 30 - 

homokos 

kavics 

aktivátoros 

kényszer- 

keverő 

2 perc 30  - 

5 perc 30  - 

15 perc 30  - 

30 perc 30 20 

ejtődobos 

keverő 

2 perc 30 -  

5 perc 30 -  

15 perc 30  - 

30 perc 30  - 

újrahasznosított 

beton  

aktivátoros 

kényszer- 

keverő 

2 perc 30  - 

5 perc 30  - 

15 perc 30  - 

30 perc 30  - 

P2 

keverés nélkül 30 - 

homokos 

kavics 

aktivátoros 

kényszer- 

keverő 

2 perc 30  - 

5 perc 30  - 

15 perc 30  - 

30 perc 30 20 

ejtődobos 

keverő 

2 perc 30  - 

5 perc 30  - 

15 perc 30  - 

30 perc 30  - 

újrahasznosított 

beton  

aktivátoros 

kényszer- 

keverő 

2 perc 30  - 

5 perc 30  - 

15 perc 30  - 

30 perc 30   

Összesen: 820 
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3.2.3. A keverési idő lehetséges hatásának vizsgálata az acélszálak kihúzódási jellemzőire 

Az S1 jelű kampós végű acélszálak esetén vizsgáltam a keverési idő, illetve a keverés közben 

bekövetkező száldeformáció hatását a kihúzási jellemzőkre. A szálkihúzási vizsgálathoz 

homokos kavics, illetve újrahasznosított adalékanyaggal készült szálerősítésű betont 

(száltartalom: 0,5 V%) alkalmaztam. (Azért alkalmaztam, az általános gyakorlattal ellentétben, 

szálerősítésű betont a kihúzó vizsgálathoz, mert vizsgálataim során a szálak – többek között 

keverés közbeni pórustartalom változásra gyakorolt – esetleges befolyásoló hatását is 

figyelembe kívántam venni.) A szál kihúzóvizsgálatához alkalmazott szálerősítésű betont 

minden esetben aktivátoros kényszerkeverővel kevertem. A szálkihúzási vizsgálatok kísérleti 

mátrixát a 8. táblázat tartalmazza. 

8. táblázat: Kísérleti mátrix S1 jelű, kampós végű acélszálak kihúzóvizsgálatához 

Szál 

jele 

Adalékanyag 

típusa 

Keverési 

idő (szál 

hozzáadását 

követően) 

Vizsgált szálak mennyisége [db]  

Eredeti szálalak 
Görbült 

szálalak 

(változó 

beágyazási 

hossz) 

U 

 szálalak 

(változó 

beágyazási 

hossz)  

Beágyazási 

hossz: 

15 mm 

Beágyazási 

hossz: 

25 mm 

S1 

homokos 

kavics 

5 perc 5 5 3 3 

30 perc 5 5 - - 

újrahasznosított 

beton  

5 perc 5 5 3 3 

30 perc 5 5 - - 

Összesen:  52 

 

A kihúzó vizsgálatokhoz a szálak eredeti (keverés nélküli) szálalakkal, görbült, illetve U alakú 

szálalakkal (31. ábra) kerültek beágyazásra.  

 
31. ábra: Kihúzóvizsgálat során vizsgált szálak alakjai,  

a) eredeti szálalak,                      b) görbült szálalak,                      c) U szálalak  

 

A vizsgálataimhoz először a szálakat a kívánt beágyazási hossznak megfelelően előkészítettem 

(32. ábra). A szálak előkészítését követően, az azonos (homokos kavics, vagy újrahasznosított) 

adalékanyagú próbatesteket egyszerre keverve, ugyan abból a keverékből állítottam elő. (Tehát 

a szálak betonhoz adagolását követő 5 perc keverés után bedolgoztam az „5 perc keverési idejű” 
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próbatesteket, míg közben a keverődobban maradt betont tovább kevertem. 30 perc keverést 

követően a „30 perc keverési idejű” próbatesteket is bedolgoztam.) Ezzel tudtam biztosítani, 

hogy a keverési időn kívül a lehető legkevesebb különbség legyen az azonos adalékanyaggal 

készült próbatestek között. 

 
32. ábra: Acélszálak előkészítése és bebetonozása a kihúzóvizsgálathoz 

 

Minden adalékanyag típushoz és keverési időhöz készítettem egy-egy 120×120×360 mm 

méretű próbatestet, melybe a bedolgozást követően elhelyeztem a kihúzandó szálakat. (Azért 

alkalmaztam ezt a próbatest méretet, hogy csökkentsem a bekevert szálak irányulttá válásának 

mértékét.) A próbatestek tömörítését követően az előkészített szálakat pozícionáltam, majd 

további 2 másodpercig vibráltam a betont ahhoz, hogy a szálak megfelelően ágyazva legyenek.  

Próbatestekből hozzávetőlegesen 50×50×360 mm méretű elemeket vágtam ki, úgy hogy a 

szálak az egyes elemek hossztengelyében helyezkedjenek el, így biztosítva a megfelelő 

betonelem méreteket a kihúzóvizsgálathoz. A szálkihúzó vizsgálatokat 90 napos korban 

Zwick Z005 típusú szakítógépen végeztem el a BME Polimertechnika Tanszékének 

laboratóriumában. A szálkihúzó vizsgálathoz egy terhelő keretet gyártottam, melynél a szál 

környezetében 40×40 mm szabad nyílásméretet alakítottam ki, hogy a feltámaszkodás lehető 

legkisebb mértékben befolyásolja a kihúzóvizsgálat eredményét (33. ábra). A méréseknél 

10 mm/perc terhelési sebességet alkalmaztam (elmozdulás vezérelt vizsgálat). Az eredeti és 

görbült alakú szálak esetén a szál nem bebetonozott (kiálló) végét terheltem, míg az U alakú 

szálak esetén mindkét kiálló szálvéget egyszerre (egyazon terhelő fejjel megfogva) terheltem. 

A szálkihúzó vizsgálatnál mértem a kihúzás során tapasztalható erőt és a hozzá tartozó 

keresztfej elmozdulás értéket.   
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33. ábra: Acélszál kihúzóvizsgálata 

 

Minden keverékből (adalékanyag típusonként) 5 és 30 perces keverést követően (a 

szálkihúzáshoz használt próbatestekkel egyszerre) 3-3 db (150 mm élhosszúságú) próbakockát 

is készítettem, ahhoz, hogy a beton nyomószilárdsága és testsűrűsége összehasonlítható legyen. 

A szálkihúzó vizsgálattal azonos napon (90 napos korban) mértem a beton nyomószilárdságát 

és testsűrűségét is. 

3.2.4. Keverési idő lehetséges hatásának vizsgálata az acélszál, illetve makro műanyag szál 

erősítésű betonok berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdságára 

A keverési idő megszilárdult szálerősítésű beton mechanika jellemzőire gyakorolt hatását 

acélszál (S1 és S2), illetve makro műanyag szál (P1 és P2) erősítésű betonok esetén vizsgáltam. 

A 9. táblázatban megadott minden próbatesten először hárompontos (középpontos) hajlító 

vizsgálatot végeztem. 

A betont ehhez a vizsgálathoz minden esetben aktivátoros kényszerkeverővel kevertem. Ezen 

vizsgálataimhoz minden száltípus, száltartalom, adalékanyag típus és keverési idő esetén külön 

keverék készült. (Erre az aktivátoros kényszerkeverő dobjának űrtartalma miatt volt szükség.) 

Az MSZ EN 14651:2005+A1:2008 szabványnak megfelelően a betont először a zsalu 

közepébe, majd a zsalu két szélébe raktam és így tömörítettem, majd ezt követően az előbb 

leírtakhoz hasonlóan dolgoztam be a második réteget is. 

A 150×150×600 mm méretű próbatesteket a vizsgálat napján (beton 28 napos korában) az 

MSZ EN 14651:2005+A1:2008 szabványnak megfelelően középen bemetszettem.  

(A szabvány szerint a bemetszést a próbatest bedolgozási felületével 90°-kot bezáró oldalán 

kell elkészíteni, hogy a szálak esetleges lesüllyedésének, illetve felúszásának hatását figyelmen 

kívül hagyja a vizsgálat. A bemetszést a kiválasztott oldal közepén kell kialakítani, úgy hogy a 

bemetszés fölött a próbatest megmaradó magassága (hsp) 125 mm legyen. Tehát a bemetszés 

mélysége hozzávetőlegesen 25 mm.) A terhelés során a támaszköz 500 mm volt.  
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9. táblázat: Kísérleti mátrix a megszilárdult szálerősítésű beton próbatestek vizsgálatához 

Szál 

jele 

Száltartalom 

[V%] 

Adalékanyag 

típusa 

Vizsgált próbatestek mennyisége [db] 

Keverési idő (szál adagolását követően) Összesen 

0 perc 2 perc 5 perc 15 perc 30 perc 

szál nélküli 

homokos 

kavics 

3 - - - - 3 

újrahasznosított 

beton 

3 - - - - 3 

S1 

0,3 

homokos 

kavics 

- - 3 - 3 6 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

0,5 

homokos 

kavics 

- - 3 - 3 6 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

S2 

0,3 

homokos 

kavics 

- - 3 - 3 6 

újrahasznosított 

beton 

- - - - - - 

0,5 

homokos 

kavics 

- - 3 - 3 6 

újrahasznosított 

beton 

- - - - - - 

P1 

0,3 

homokos 

kavics 

- 3 3 3 3 12 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

0,5 

homokos 

kavics 

- 3 3 3 3 12 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

P2 

0,3 

homokos 

kavics 

- 3 3 3 3 12 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

0,5 

homokos 

kavics 

- 3 3 3 3 12 

újrahasznosított 

beton 

- - 3 - 3 6 

Összesen 114 

 

A terhelés Instron 5989 típusú géppel (600 kN teherbírású erőmérő cellával), repedéstágasság 

(ún. CMOD, azaz angolul crack mouth opening displacement) vezérelten végeztem (34. ábra). 

A terhelési sebesség 0,5 mm/perc repedéstágasság növekedés volt. A gerendák hajlító 
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vizsgálatát követően szemrevételeztem a törési keresztmetszeteket. A törési keresztmetszetben 

megszámoltam a szálak darabszámát, illetve feljegyeztem az esetlegesen tapasztalt inhomogén 

száleloszlásokat. 

 
34. ábra: CMOD vezérelt hárompontos hajlító vizsgálat 

 

A nyomószilárdság vizsgálatok előtt a próbatestek méreteit, illetve tömegét megmértem.  

A nyomószilárdság vizsgálatot 90 napos korban végeztem el (a félbetört gerendákból kivágott, 

illetve a szálkihúzó vizsgálatkor külön készített) 150 mm élhosszúságú próbakockákon. 

Minden keverékből, minden esetben 3-3 db próbatest nyomószilárdság mérését végeztem el 

(35. ábra). A nyomószilárdság mérést 11,34 kN/s terhelési sebességgel (erő vezérelten), 

ALPHA-3-3000 S típusú törőgéppel végeztem az MSZ EN 12390-3:2009 szabványnak 

megfelelően.  

 
35. ábra: Próbatest vágása, testsűrűség, nyomószilárdság és anyagsűrűség mérése 

 

Mind a homokos kavics, mind az újrahasznosított adalékanyaggal készült keverékeknél a 

próbatestek egy részét leporítottam, miközben a szálakat elkülönítettem a megszilárdult 

betonból. Ezt követően piknométeres méréssel (MSZ EN 1097-7:2008) meghatároztam a beton 

(szál nélküli) anyagsűrűségét. A próbatestek testsűrűségének, a beton és a szálak 

anyagsűrűségének, illetve a próbatestekbe adagolt szálak mennyiségének (V%) ismeretében 

meghatároztam a szálerősítésű beton próbatestek számított porozitását. (Vizsgálataim során 

azzal a feltételezéssel éltem, hogy a keverékben homogénen helyezkedtek el a szálak. Az 
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esetleges inhomogenitásból eredő hiba terhelheti a számított porozitás értékeket. Az eltérő 

szálakat tartalmazó keverékek összehasonlíthatósága miatt ennek ellenére fontosnak tartottam, 

hogy ne csak a testsűrűségeket, hanem a számított porozitást is meghatározzam.) 

3.2.5. Szálak elhelyezkedésének és irányultságának vizsgálata CT-vel 

Későbbi kutatási irányok kijelöléséhez három félbetört acélszál erősítésű beton 

(hozzávetőlegesen 150×150×300 mm méretű) gerendán CT mérést végeztem annak 

megismerésére, hogy lehet-e hatása a keverési időnek, illetve a száltartalomnak az acélszálak 

irányultságára és elhelyezkedésére a megszilárdult betonban.  

A CT vizsgálatokat azért kizárólag acélszállal készült próbatesteken végeztem, mert az 

acélszálak Hounsfield-értéke jelentősen eltér a beton többi alkotóelemének értékeitől. Míg a 

műanyag szálak Hounsfield-értéke gyakorlatilag megegyezik a vízével (lásd részletesen 

12.4 melléklet), így a makro műanyag szálakat legfeljebb szálalakjuk alapján lehetne kimutatni. 

Az acélszálak közül a CT vizsgálataimhoz azért az S1 jelű acélszálakat alkalmaztam, mert ezt 

a szálgeometriát az építőiparban gyakrabban alkalmazzák, mint az S2 jelű acélszálét. 

Mindemellett az S1 jelű acélszál mérete nagyobb, mint az S2 jelűé, így könnyebb azok 

elkülönítése is a CT felvételeken. 

A CT vizsgálatot a Kaposvári Egyetemen végeztünk. A vizsgálatot korlátozott számú 

próbatesten tudtam elvégezni. Ezért CT vizsgálatok 1-1 db félbetört gerendán, a következő 

keverékekkel készültek: 

- szál jele: S1, száltartalom: 0,3V%, keverési idő: 5 perc, homokos kavics adalékanyag, 

- szál jele: S1, száltartalom: 0,5V%, keverési idő: 5 perc, homokos kavics adalékanyag, 

- szál jele: S1, száltartalom: 0,5V%, keverési idő: 30 perc, homokos kavics adalékanyag. 

A CT vizsgálatokat egy Siemens Somatom 16 típusú CT berendezéssel végeztük (36. ábra).  

 
36. ábra: Acélszál erősítésű beton próbatestek CT vizsgálata 
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A felvételek szeletvastagsága 1,2 mm, míg a pixeltávolság 0,39 mm volt. A CT felvételek 

feldolgozása automatizált algoritmussal történt Matlab környezetben, melyben a BME 

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékéről dr. Kapitány Kristóf és dr. Barsi Árpád, 

valamint a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszékéről dr. Lublóy Éva voltak 

segítségemre. 

 

4. KÍSÉRLETI  EREDMÉNYEK  ÉS  AZOK  ÉRTÉKELÉSE 

Az egyes fejezetek címe után, szögletes zárójelben megadtam azon publikációim hivatkozási 

számát, amelyek az adott fejezet eredményeit ismertetik. 

4.1. Szálak betonban való keverés hatására bekövetkező károsodási módjai 

[2], [3], [6], [13], [15], [17] 

Hipotézisem szerint a szálak tulajdonságai változnak a betonban való keverés hatására, és ez 

a változás függ a szál jellemzőitől, a keverési eljárástól valamint a betonban való keverési 

időtől. 

Feltételezésem igazolásához az 5. táblázatban szereplő szálakat a már megkevert friss betonhoz 

adagoltam, majd aktivátoros kényszerkeverőben, illetve ejtődobos keverőben 2-30 percig 

kevertem. Ezt követően a szálakat elkülönítettem a friss betontól, és optikai mikroszkóppal 

vizsgáltam. (A vizsgálat részletes leírása a 3.2.1 fejezetben olvasható.) 

Vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a szálak a betonban való keverés hatására 

károsodhatnak. A különféle szálak eltérő módon és mértékben károsodhatnak a betonban való 

keverés hatására. Kísérleti eredményeim alapján a betonban való keverés hatására tapasztalható 

károsodási módokat legjobban a szálak anyaga befolyásolta, így doktori kutatásaim részeként 

osztályozást dolgoztam ki a különböző anyagú szálak betonban való keverés hatására 

bekövetkező jellemző károsodási módjaira. A 10. táblázatban összefoglaltam az acél-, 

makro és mikro műanyag, cellulóz, bazalt szálak, üveg szálköteg, kezeletlen és kezelt kender 

szálfonat károsodási módjait. (A 10. táblázatban minden károsodási mód mellett feltüntettem, 

hogy melyik ábrán látható egy jellegzetes példája az adott károsodási módnak.) 

A károsodási módok részletes leírását jelen fejezetben ismertetem. A károsodás típusát a  

10. táblázatban szereplő jelével (károsodási mód mögött zárójelben jelezve) adtam meg. 
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10. táblázat: Szálak károsodási módjai friss betonban való keverés hatására 

Szál típusa 
Szálak károsodási módjai friss betonban való 

keverés hatására 

Lásd 

Acélszál (I) 
alak deformációja (I/1) 37. ábra 

felületi bevonat kopása (I/2) 38. ábra 

Makro 

műanyag szál  

(II) 

felületi 

károsodás  

(II/1) 

felületi mintázat kopása (II/1/1) 39. ábra 

felület bolyhosodása (II/1/2) 39. ábra 

szálanyag kopása (II/1/3) 40. ábra 

szálvégéről 

kiinduló 

károsodás (II/2) 

szálasodás (II/2/1) 41. ábra - a 

szálvég szétnyílása (II/2/2) 41. ábra - b 

szál szétválása (II/2/3) 41. ábra - c 

szál 

roncsolódása 

(II/3) 

zúzódás (II/3/1) 43. ábra - a 

bemetsződés (II/3/2) 43. ábra - b 

szálszakadás (II/3/3) 43. ábra - c 

szál megnyílása (II/3/4) 43. ábra - d 

adalékanyag integrálódása a szálba (II/4) 44. ábra 

Mikro 

műanyag szál 

(III) 

zúzódás (III/1) 49. ábra-a 

bemetsződés (III/2) 49. ábra-b 

szálszakadás (III/3) 49. ábra-c 

Cellulóz szál 

(IV) 
szálszakadás (IV/1) 

50. ábra 

Mono bazalt 

szál (V)  
szálrövidülés (V/1) 

51. ábra 

Üveg 

szálköteg (VI) 

szálköteg végének szétválása (VI/1) 53. ábra-b 

szétesés mono szálakra (VI/2) 53. ábra-c 

szálrövidülés (VI/3) 53. ábra-c 

Kender 

szálfonat  

(VII)  

szálfonat szétválása (VII/1) 54. ábra-b 

szálszakadás (VII/2) 54. ábra-b 

adalékanyag integrálódása a szálfonatba (VII/3) 54. ábra-c 

 

Az S1 jelű, bevonat nélküli acélszál esetén a betonban való keverés hatására már 5 perc keverés 

után is egyes szálak deformálódtak (I/1 károsodás). Ez a száldeformáció megfigyelhető volt, 

mind a friss betonból kimosott acélszálakon, mind a CT felvételen elkülönített szálakon is  

(37. ábra). A szálak alakjának deformációja feltehetőleg a szálak kihúzási viselkedésére lehet 

hatással. Mivel az acélszálak jellemzően kihúzódással mennek tönkre, így ez a károsodási mód 

akár befolyásolhatja a megszilárdult beton tulajdonságait is, ezért a deformálódott szálak 

kihúzási viselkedésével részletesen foglalkozom a 4.3 fejezetben. 

Az S2 jelű, réz bevonatú acélszálak esetén a keverés során a bevonat fokozatos kopását 

(I/2 károsodás) tapasztaltam (38. ábra). Az S2 jelű szálak esetén a száldeformáció nem volt 

jellemző. Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy az S2 jelű szál rövidebb (hossza: 13 mm), 

mint az S1 jelű acélszál (hossza: 50 mm), mindemellett az S2 jelű szál nagyobb szilárdságú 

anyagból készült, mint az S1 jelű. Kísérleti eredményeim alapján megállapítható, hogy a 
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szálak jellemző károsodási módja a szálanyagon kívül függ a szál egyéb jellemzőitől (pl.: 

szálhossz, szilárdsági jellemző, illetve bevonat léte) is. 

 
37. ábra: S1 jelű acélszál deformációja (I/1 károsodás) betonban való 5 perc keverést 

követően (CT felvétel kielemzésében Dr. Kapitány Kristóf volt segítségemre) 

 

Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a különféle bevonatok eltérő mértékben károsodhatnak 

a betonban való keverés során, ezért bevonattal ellátott acélszál alkalmazása előtt javasolt 

próbakeverés során megvizsgálni a bevonat keverés közbeni károsodásának mértékét.  

(A próbakeverés alapján érdemes lehet változtatni a keverési módot, illetve a keverési időt.) 

 
38. ábra: S2 jelű, réz bevonatú acélszál felületi bevonatának kopása (I/2 károsodás) betonban 

való 5 perc és 15 perc keverés után, a képek jobb felső sarkában a szálak betonban való 

keverési ideje látható 

 

A makro műanyag szálak károsodása betonban való keverés hatására már 2 perc keverés után 

is megfigyelhető volt. A makro műanyag szálak felülete a betonban való keverés hatására 

megváltozott. A szálak felületi mintázata elkezdett lekopni (II/1/1 károsodás), és a felület 

elkezdett bolyhosodni (II/1/2 károsodás), így a felület érdessége is megváltozott (39. ábra).  

Azt tapasztaltam, hogy a keverési idő növelésével a szálfelület bolyhosodása fokozódott.  

A különféle makro műanyag szálak bolyhosodásának mértéke eltérő volt a szálak anyagától és 

felületi kialakításától függően. Ugyanabból a keverékből, azonos keverési idő után elkülönített 

makro műanyag szálak károsodásának mértéke is eltérő volt. Ez azzal magyarázható, hogy az 

egyes szálakat eltérő hatások érhették a betonban. 
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39. ábra: Makro műanyag szálak (P1 jelű szál) felületi mintájának kopása (II/1/1 károsodás) 

és a felület bolyhosodása (II/1/2 károsodás), a képek jobb felső sarkában a szálak betonban 

való keverési ideje látható 

A szálak friss betonból való elkülönítéséhez olyan eljárást alkalmaztam, mellyel szálanyag 

kopási maradéka is kimutatható volt (40. ábra). A szálanyag kopása (II/1/3 károsodás) már 

2 perc keverés után is megfigyelhető volt. Mindemellett a lekopott szálanyag mennyisége nőtt 

a keverési idő növelésével. Vizsgálataim alapján a lekopott szálanyag mennyisége függött az 

alkalmazott szál típusától is. 

   
40. ábra: Makro műanyag szálak (P2 jelű szál) keverés közben lekopott szálanyaga szabad 

szemmel és mikroszkóp alatt vizsgálva (II/1/3 károsodás) 

 

A keverés során egyes makro műanyag szálak vége elkezdett szálasodni (41. ábra - a), sőt 

egyes esetekben a szálvég szétnyílása is bekövetkezett (41. ábra - b). A szétnyílás fokozatosan 

növekedett keverés közben a szál hossza mentén, míg végül a szál két vékonyabb részre szétvált 

(41. ábra - c). Volt olyan szál is, amelyiknél a szálnak mind a két vége elkezdett szétnyílni a 

keverés hatására (42. ábra). 

 
41. ábra: Makro műanyag szálak (P1 jelű) szálvégéről kiinduló károsodási módjai,  

a) szálasodás (II/2/1 károsodás), b) szálvég szétnyílása (II/2/2 károsodás),  

c) szál szétválása (II/2/3 károsodás) 
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42. ábra: Makro műanyag szál (P2 jelű) mind a két végéről kiinduló szálvég szétnyílása 

(II/2/2 károsodás) 

A betonban való keverés közben voltak olyan szálak, melyeket erős mechanikai hatás ért.  

A mechanikai hatás miatt egyes szálak zúzódtak (43. ábra-a), míg más szálakon már 

bemetsződések (43. ábra-b) is kialakultak. Egyes esetekben a bemetsződés olyan mértékű volt, 

hogy a keverés közben a szálak elszakadtak (43. ábra-c). Más esetekben viszont a keverés 

közben a szál belső szakasza megnyílt (43. ábra-d).  

 
43. ábra: Makro műanyag szálak (P1 jelű) roncsolódása,  

a) zúzódás (II/3/1 károsodás), b) bemetsződés (II/3/2 károsodás),  

c) szálszakadás (II/3/3 károsodás), d) szál megnyílása (II/3/4 károsodás) 

 

Rácz (2008) alapján a keverőlapátok és a dob fenéklemeze, illetve palástja közötti résbe 

adalékanyag szemek szorulhatnak be, melyek akár a keverő fokozott kopását is 

eredményezhetik. Feltehetőleg ez az intenzív hatás a műanyag szál károsodásához is jelentősen 

hozzájárul. Ez azonban azt is jelenti, hogy a keverési mód, illetve a keverőlapátok beállítása, 

vagy akár a keverőlapátok kopottságának mértéke is befolyásolhatja a szálak károsodását. 

Optikai mikroszkópos vizsgálatokkal kimutattam, hogy a szálak bolyhosodott felületére a 

cement és adalékanyag finom frakciója hozzátapadt, egyes esetekben a szálakba benyomódott 

az adalékanyag (44. ábra). Ennek hatására a makro műanyag szálak testsűrűsége megnőtt. 

Keverés nélküli (0 perc) állapotban a szálak lebegtek a víz tetején (testsűrűségük 
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hozzávetőlegesen 900-920 kg/m3 volt), keverés után azonban egyes szálak a vízben úsztak 

(testsűrűségük hozzávetőlegesen 1000 kg/m3-re nőtt), más szálak elsüllyedtek (testsűrűségük 

nagyobb lett, mint 1000 kg/m3) (44. ábra). Azonban továbbra is maradtak olyan szálak, 

amelyek a vízen lebegtek. 

 
44. ábra: A makro műanyag szál testsűrűség változása betonban való keverés közben,  

a) szálanyagba (P1 jelű) benyomódott adalékanyag (II/4 károsodás), b) betonban való 

keverést követően a vízen egyes szálak továbbra is lebegnek, míg más szálak a vízben (egy 

adott mélységben) úsznak, míg más szálak lesüllyednek 

 

Hipotézisem szerint a makro műanyag szálak károsodásának mértéke függ az alkalmazott 

keverési eljárástól és a keverési időtől. 

Hipotézisem igazolására meghatároztam 0 (keverés nélküli), 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést 

követően, hogy a makro műanyag szálak milyen arányban szenvedték el az általam korábban 

ismertetett károsodási módokat. A homokos kavics adalékanyagos betonból, ejtődobos, illetve 

aktivátoros kényszerkeverővel való 2, 5, 15, illetve 30 perces keverés után 200-200 db szálnál 

vizsgáltam a szálak állapotát. Ezt a vizsgálatot mind a P1, mind a P2 jelű makro műanyag szálak 

esetén elvégeztem.  

A P2 jelű szálak esetén a károsodott szálak aránya a keverési idő és a keverési mód 

függvényében a 45. ábrán látható. Az aktivátoros kényszerkeverővel kevert szálak nagyobb 

arányban szenvedtek szálvégről kiinduló károsodást, illetve roncsolódást, mint az ejtődobos 

keverőben kevert szálak. 

(A P1 jelű szál károsodott szálainak aránya a keverési idő és keverési mód függvényében 

összehasonlítva a 12.5.1 mellékletben található. Kísérleti eredményeim alapján a P1 jelű szálak 

esetén kisebb különbség tapasztalható az ejtődobos és az aktivátoros kényszerkeverőben való 

keverés szálkárosodásra gyakorolt hatása között, mint a P2 jelű szálaknál. Ez azzal 

magyarázható, hogy a két eltérő (P1 és P2 jelű) makro műanyag szál különböző mértékben 

ellenálló a betonban való keverés közben jelentkező mechanikai hatásoknak.) 
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Kísérleti eredményeim alapján keverés közben minden makro műanyag szál szenvedett 

felületi károsodást (II/1 károsodás). Mindemellett eredményeim igazolták, hogy a nem 

csak felületi károsodást (II/1 károsodás), hanem szálvégről kiinduló károsodást 

(II/2 károsodás), illetve szál roncsolódást (II/3 károsodás) szenvedett szálak aránya a 

keverési idő növelésével nőtt. Kísérleti eredményeim továbbá igazolták, hogy a nem csak 

felületi károsodást szenvedett szálak aránya függött a keverési eljárástól is. 

 
45. ábra: Károsodott P2 jelű makro műanyag szálak aránya homokos kavics adalékanyagos 

betonban való 0, 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést követően, 

a) ejtődobos keverőben keverve,            b) aktivátoros kényszerkeverőben keverve 

 

Hipotézisem szerint a makro műanyag szálak károsodásának mértéke függ az alkalmazott 

adalékanyag típusától is. 

Hipotézisem igazolására meghatároztam 0 (keverés nélküli), 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést 

követően a különféle károsodást szenvedett szálak arányát homokos kavics, illetve zúzott 

újrahasznosított adalékanyagos beton esetén. Jelen vizsgálatnál mind a két esetben aktivátoros 

kényszerkeverőt használtam a beton keveréséhez. Ebben az esetben is minden kiválasztott 

keverési idő után 200-200 db szálon vizsgáltam a (P1 és P2 jelű) szálak állapotát.  

A P2 jelű szálak esetén a károsodott szálak aránya a keverési idő, illetve az alkalmazott 

adalékanyag függvényében a 46. ábrán látható. (A P1 jelű szál károsodott szálainak aránya az 

alkalmazott adalékanyag típus függvényében összehasonlítva a 12.5.2 mellékletben található.) 
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Kísérleti eredményeim igazolták, hogy a nem csak felületi károsodást (II/1 károsodás), 

hanem szálvégről kiinduló károsodást (II/2 károsodás), illetve szál roncsolódást 

(II/3 károsodási mód) szenvedett szálak aránya függött az alkalmazott adalékanyagtól is.  

 
46. ábra: Károsodott P2 jelű makro műanyag szálak aránya aktivátoros kényszerkeverőben 

való 0, 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést követően, 

a) homokos kavics adalékanyagos betonban,      b) újrahasznosított adalékanyagos betonban 

 

Kísérleti eredményeim alapján a zúzott, újrahasznosított adalékanyagos betonban való keverés 

hatására a makro műanyag szálak (mind a P1, mind a P2 jelű szálak) nagyobb arányban 

szenvedtek a felületi károsodáson túl más károsodást is a betonban való keverés hatására. 

Feltehetőleg ez azzal magyarázható, hogy a zúzás miatt az újrahasznosított beton adalékanyag 

felülete érdesebb volt, mely ezért jobban károsíthatta a makro műanyag szálakat, mint a 

gömbölyű alakú kavics. (Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy más anyagú zúzott adalékanyag 

is jelentős károsodásokat okozhat a makro műanyag szálakban.) 

Hipotézisem szerint a makro műanyag szálak jellemző károsodási módja függ az alkalmazott 

szál típusától (gyártás technológiájától, illetve keresztmetszeti méreteitől). 

Hipotézisem igazolására meghatároztam 0 (keverés nélküli), 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést 

követően a P1 és P2 jelű makro műanyag szálak esetén a különféle károsodást szenvedett szálak 

arányát zúzott, újrahasznosított adalékanyagos beton esetén. Ebben az esetben is minden 

kiválasztott keverési idő után 200-200 db szálon vizsgáltam (mind a két száltípusnál) a szálak 
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állapotát. Kísérleti eredményeimet a 47. ábrában foglaltam össze. A 47. ábra alapján látható, 

hogy a P1 jelű szál esetén a szálak roncsolódása (II/3 károsodás) volt a jellemző, míg a P2 jelű 

szál esetén a szálvégről kiinduló károsodás (II/2 károsodás) volt a meghatározó. (Ábrák mellett 

világoskék kapcsos zárójelek mutatják az egyes károsodási módok arányát.)  

 
47. ábra: Károsodott makro műanyag szálak aránya aktivátoros kényszerkeverővel, 

újrahasznosított adalékanyagos betonban való 0, 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést követően, 

a) P1 jelű szál,                                        b) P2 jelű szál 

 

Az eltérő jellemző károsodási mód feltételezhetően azzal magyarázható, hogy a különböző 

makro műanyag szálakat eltérő módon gyártották, illetve eltérő a keresztmetszeti méretük is 

(48. ábra). 

 
48. ábra: Makro műanyag szálak szélesebb oldaláról készített optikai mikroszkópos képei 

keverés nélküli (0 perc) állapotban,           a) P1 jelű szál,           b) P2 jelű szál 
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A P2 jelű szálnál keverés nélküli (0 perc) állapotban is üregek figyelhetők meg az elemi szálak 

között (hozzávetőlegesen azonos távolságonként). Feltehetőleg a gyártási eljárásból eredő 

üregek miatt jellemzőek a szál végéről kiinduló károsodási módok (II/2 károsodás) a P2 jelű 

szálak esetén. Mindamellett a P1 jelű szál keresztmetszete nagyobb, mint a P2 jelű szálé. (A 

P1 jelű szál keresztmetszete hosszúkásabb, mint a P2 jelű szálé. A P1 jelű szál egyik irányú 

keresztmetszeti kiterjedése lényegesen nagyobb a másiknál.) Ebből a keresztmetszet 

különbségből adódóan a P1 jelű szálakat nagyobb valószínűséggel érik oldalról olyan 

mechanikai hatások, melyek a szálak roncsolódásához (II/3 károsodás) vezethet. 

Kísérleti eredményeim alapján megállapítható, hogy a makro műanyag szálak jellemző 

károsodási módja függ a szál típusától (annak gyártás technológiájától, illetve 

keresztmetszeti méretétől). 

A mikro műanyag szálak esetén a makro műanyag szálakhoz hasonlóan megfigyelhető volt a 

szálak zúzódása (49. ábra-a), bemetsződése (49. ábra-b), illetve a szálszakadás (49. ábra-c). A 

zúzódás (III/1 károsodás), illetve a bemetsződés (III/2 károsodás) hatására a szálak hatékony 

keresztmetszete lecsökken, ami teherbírás csökkenést eredményezhet. Ezzel szemben a 

szálszakadás (III/3 károsodás) esetén már két különálló szálként lehet a szál két részére 

tekinteni, melyeknek így a hossza lecsökken, ami a kihúzási viselkedését befolyásolja a szálnak. 

Ezek a károsodási módok feltételezhetően a szálak zsugorodási repedés korlátozását 

befolyásolhatják elsősorban, míg a szálerősítésű beton tűzállóságára nincs számottevő hatásuk. 

 
49. ábra: Mikro műanyag szálak (P3 jelű) károsodási módjai, a) zúzódás (III/1 károsodás),  

b) bemetsződés (III/2 károsodás), c) szálszakadás (III/3 károsodás) 

 

A cellulóz szálakat a gyártói iránymutatások alapján a mikro műanyag szálakhoz hasonlóan 

zsugorodási repedések korlátozására, illetve a beton tűzállóságának javítására használják. 

Vizsgálati eredményeim alapján a cellulóz szálak esetén a betonban való keverés hatására a 

szálak szakadása (IV/1 károsodás) volt megfigyelhető (50. ábra). Feltehetőleg ez a károsodási 

mód hasonló hatással lehet, mint a mikro műanyag szálaknál tapasztalt szálszakadás. 
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50. ábra: Cellulóz szál (Ce jelű) szálszakadása (IV/1 károsodás) betonban való 5 perces 

keverést követően 

 

A mono bazaltszálak esetén szálrövidülést (V/1 károsodás) tapasztaltam a betonban való 

keverés hatására (51. ábra).  

 
51. ábra: Mono bazaltszál (B1 jelű szál) betonban való keverés hatására tapasztalható 

szálrövidülése (V/1 károsodás) 

 

Az optikai mikroszkópos felvételeken digitális távolságméréssel meghatároztam a 0, 5, 10, 15, 

illetve 20 perces betonban való keverést követően a friss betontól elkülönített mono bazalt 

szálak hosszát. Minden keverési idő esetén 100 db szál hosszát határoztam meg mind a B1, 

mind a B2 jelű bazalt szálak esetén. A két szál között kizárólag a névleges szálhosszukban 

(24 mm, illetve 12 mm) volt különbség. A mérési eredményeim alapján a szálak átlag hossza 

már keverés nélküli állapotban is kisebb volt, mint a névleges szálhossz (52. ábra). Ez azzal 

magyarázható, hogy a szálak már csomagolás, szállítás közben is kis mértékben töredeztek. 

Az 52. ábra alapján látható, hogy a keverési idő növelésével az átlagos szálhossz aránya a 

keverés nélküli állapothoz (0 perc) képest folyamatosan csökkent mind a két szálhossz esetén. 

Mérési eredményeim alapján kimutattam, hogy a mono bazaltszál fajlagos szálrövidülése függ 

a névleges szálhossztól. A nagyobb szálhosszúságú (B1 jelű) bazaltszál nagyobb mértékben 

rövidül (fajlagos szálrövidülése nagyobb) a betonban való keverés hatására, mint a kisebb 

névleges hosszúságú (B2 jelű) szál (11. táblázat). Az átlagos szálhossz azonban a nagyobb 

névleges szálhosszúságú (B1 jelű) szálnál minden keverési idő esetén nagyobb volt, mint a 

B2 jelű szálnál. Tehát a nagyobb névleges szálhosszúságú szálak keverés után hatékonyabbak 

lehetnek, mint a rövidebb névleges hosszúságúak, hiszen keverés után is nagyobb hosszuk lesz, 

mint a kisebb névleges szálhosszúságú szálaknak. 
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52. ábra: B1 és B2 jelű mono bazaltszál átlagos szálhossza a betonban való keverési idő 

függvényében (minden oszlop 100 darab szál hosszmérésének átlagát mutatja) 

 

11. táblázat: B1 és B2 jelű bazalt szál szálhosszának változása a betonban való keverés 

hatására 

B1 jelű (24 mm névleges hosszúságú) bazaltszál 

Betonban való keverési idő 0 perc 5 perc 10 perc 15 perc 20 perc 

Átlagos szálhossz [μm] 18 962 5 565 3 318 1 823 1 739 

Maradó fajlagos szálhossz a keverés 

nélküli (0 perc) állapothoz képest 
1,00 0,29 0,18 0,10 0,09 

 

B2 jelű (12 mm névleges hosszúságú) bazaltszál 

Betonban való keverési idő 0 perc 5 perc 10 perc 15 perc 20 perc 

Átlagos szálhossz [μm] 9 128 2 740 1 687 1 283 1 086 

Maradó fajlagos szálhossz a keverés 

nélküli (0 perc) állapothoz képest 
1,00 0,30 0,19 0,14 0,12 

 

Az általam vizsgált üveg szálköteg esetén a betonban való keverés hatására megfigyelhető volt 

a szálköteg végének szétválása (53. ábra-b).  

Mindemellett már 5 perces keverés esetén is a szálkötegek egy része kisebb szálkötegekre, 

illetve mono szálakra estek szét (53. ábra-c). (A vizsgálataimnál alkalmazott üveg szálköteg 

integrált – ún. összeálló – kivitelű volt, melynél a betonban való elemi szálakra esés nem 

tervezett.) A szétesett (mono) szálak esetén pedig megfigyelhető volt a szálrövidülés is. A 

szálköteg végének szétválása feltehetőleg kedvező hatással lehet a szálak tapadására. A mono 

szálakra való szétesés is hatékonyabb teherbírás kihasználtságot eredményezhet a 
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szálkötegekhez képest. Mindamellett a mono üveg szálak hajlamosak a szálrövidülésre, mely a 

szálak beágyazási hosszának csökkenéséhez vezethet. 

 
53. ábra: Üveg szálköteg jellemző károsodási módjai betonban való keverés hatására, 

a) eredeti szálköteg (keverés nélkül), b) szálköteg végének szétválása (VI/1 károsodás),  

c) szálköteg szétesése mono szálakra (VI/2 károsodás) és a szétesett, mono szálak 

szálrövidülése (VI/3 károsodás) 

Kender szálfonat esetén azt tapasztaltam, hogy már 5 perc keverés hatására a szálfonat elkezdett 

szétválni (54. ábra-b). A kender szálfonat kismértékű szétválása akár kedvezően is 

befolyásolhatja a szálak hatékonyságát, hiszen megnő a szál betonnal érintkező felülete, így 

javulhat a tapadása. Keverés közben azonban egyre nagyobb arányban elemi szálakra vált szét 

a szálfonat. Az elemi szálak már nem képesek olyan mértékben javítani a megszilárdult beton 

mechanikai jellemzőit, mint szálfonatként. Az elemi szálakra való szétválást követően a szálak 

szakadása is megfigyelhető volt. (Feltehetőleg elemi szálakra való szétválást követően inkább 

a mikro műanyag szálakhoz, illetve a cellulóz szálakhoz hasonlóan befolyásolják a beton 

tulajdonságait a kender szálak is.) Vizsgálataim alapján a H2 jelű (lenolajjal kezelt) kender 

szálfonatok azonos keverés mellett kevésbé váltak szét elemi szálakra, mint a H1 jelű 

(kezeletlen) szálfonatok. Ez feltehetőleg a Merta, Kopecskó és Tschegg (2012) által leírtaknak 

megfelelően a lenolaj polimerizációjával magyarázható, melyet ők a mono kenderszálak vegyi 

hatásokkal szembeni ellenálló képesség növelésére alkalmaztak. Vizsgálataim alapján a kender 

szálfonatból vágott szálakat a keverés közbeni károsodások mértékének csökkentése miatt is 

érdemes lenolajjal kezelni (nem csak a vegyi hatások elleni védelem miatt), ami a szálfonatot 

jobban egyben tartja. 

 
54. ábra: Kender szálfonat károsodása betonban való keverés hatására, a) kender szálfonat 

keverés nélkül, b) szálfonat elemi szálakra való szétválása (VII/1 károsodás), c) adalékanyag 

integrálódása a szálfonatba (VII/3 károsodás) 
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Az optikai mikroszkópos vizsgálat során megfigyeltem, hogy egyes adalékszemek a 

szálfonatba belegabalyodtak, abba integrálódtak. Ezek az adalékanyag szemek feltehetőleg 

csak kis mértékben befolyásolják a szálerősítésű beton jellemzőit (54. ábra-c). 

Kísérleti eredményeim alapján megállapítható, hogy a különféle szálak eltérő módon, 

illetve eltérő mértékben károsodnak a betonban való keverés hatására. Az általam 

ismertetett károsodási módok már rövid idejű (akár 2 perc) betonban való keverés után 

is megfigyelhetőek voltak. A keverési idő növelésével a károsodott szálak aránya és a 

károsodás mértéke nőtt. 

Vizsgálataim alapján a szálkárosodás mind az aktivátoros kényszerkeverő, mind az 

ejtődobos keverő esetén megfigyelhető volt. A károsodott szálak mennyisége és a 

károsodás mértéke azonban kisebb volt az ejtődobos keverő alkalmazása esetén, mint az 

aktivátoros kényszerkeverőnél. Ez feltehetőleg az eltérő keverési fordulatszámmal, illetve az 

eltérő keverési eljárás miatti eltérő mechanikai hatással magyarázható. 

4.2. Makro műanyag szálak teherbírás-változása betonban való keverés 

hatására [3], [6], [13], [15], [17] 

Hipotézisem alapján a makro műanyag szálak betonban való keverés hatására tapasztalt 

károsodási módjai (4.1. fejezet) hatással vannak a szálak teherbírására. 

A makro műanyag szálak betonban való keverést követő szemrevételezésekor azt tapasztaltam, 

hogy a felületi károsodás minden makro műanyag szálnál megfigyelhető volt, míg a szálvégről 

kiinduló károsodás (II/2 károsodás), illetve a szál roncsolódás (II/3 károsodási) csak egyes 

szálaknál volt megfigyelhető. 

Kísérleti eredményeim alapján a szálak kopási maradékának (40. ábra) mennyisége a keverési 

idő növelésével együtt nőtt. Feltehetőleg ez azzal magyarázható, hogy a szálak felületi 

károsodásának (II/1 károsodás) mértéke is folyamatosan nőtt a keverési idő növelésével. 

Mindamellett a nem csak felületi károsodást (hanem egyéb károsodást is) szenvedett szálak 

mennyisége folyamatosan nőtt a keverési idő növelésével.  

Hipotézisem alapján a szálvégről kiinduló károsodást (II/2 károsodás), illetve szál 

roncsolódást (II/3 károsodási) szenvedett szálak teherbírása lényegesen különbözhet a 

kizárólag felületi károsodást szenvedett szálakétól (II/1 károsodás). Feltehetőleg a szálak 

szakítás közbeni viselkedése függ a károsodási mód típusától és a károsodás mértékétől. 
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Ennek megfelelően külön vizsgáltam a felületi károsodás hatását a szálak teherbírására, illetve 

külön vizsgáltam a nem minden makro műanyag szálon tapasztalható károsodási módok 

hatását. (Ezzel biztosítottam, hogy a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a mérési 

eredményeket az, hogy a mintavételezés során véletlenszerűen hány szálvégről kiinduló 

károsodást (II/2 károsodás), illetve szál roncsolódást (II/3 károsodási) szenvedett szál kerül a 

vizsgált szálak közé.) 

A makro műanyag szálak betonban való keverés hatására bekövetkező esetleges teherbírás-

változásának vizsgálatát a 3.2.2 fejezetben leírtaknak megfelelően végeztem el. Minden 

száltípus, keverési eljárás és keverési idő esetén véletlenszerűen kiválasztottam 30-30 db olyan 

szálat, melyeken kizárólag felületi károsodást (II/1 károsodás) tapasztaltam. 

A 4.1. fejezetben ismertetett vizsgálataim alapján a makro műanyag szálak felületének 

bolyhosodása és a felület kopása miatt a makro műanyag szálak átmérője kis mértékben 

folyamatosan változik a betonban való keverés hatására. Mindemellett a szálak felületére 

feltapadó, illetve szálba benyomódó finom frakció miatt az MSZ EN 14889-2:2007 

szabványban meghatározott ekvivalens szálátmérő meghatározási mód sem alkalmazható.  

(A szabvány alapján az ekvivalens szálátmérőt meg lehetne határozni a szál tömegének, 

testsűrűségének és hosszának ismeretében. Ebben az esetben viszont a szálhoz tapadt szemek 

tömegét is belemérném a szál tömegébe, mely hibás eredményt adna.) A fent ismertetett okok 

miatt a mérési eredményeket erő és elmozdulás mértékegységekben adom meg, nem számítom 

ki a feszültség és fajlagos alakváltozás értékeket. 

Az 55. ábrán láthatók a P1 és P2 jelű makro műanyag szálak szakítóvizsgálatánál mért átlagos 

húzóerő-elmozdulás görbéi keverés nélküli, illetve homokos kavics adalékanyagos betonban, 

aktivátoros kényszerkeverővel való 5, illetve 30 perc keverés után. (Az 55. ábrán és az 

56. ábrán vastag, folytonos vonalak a 30-30 db szál vizsgálati eredményének átlagát mutatják, 

míg a körülöttük levő színes területek az egyes keverési időkhöz tartozó mérési eredmények 

tartományát adják meg.) 
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55. ábra: Makro műanyag szálak szakító vizsgálatának eredményei keverés nélküli (0 perc) és 

kavics adalékanyagos betonban, aktivátoros kényszerkeverővel való 5, illetve 30 perc keverést 

követően,      a) P1 jelű szál esetén,      b) P2 jelű szál esetén 

Az 55. ábra alapján a következő megállapításokat teszem homokos kavics adalékanyagos 

betonban, aktivátoros kényszerkeverővel való keverés esetén a kizárólag felületi károsodást 

(II/1 károsodás) szenvedett szálakhoz: 

– a keverési idő növelésével a makro műanyag szálak átlag teherbírása csökkent, 

– a makro műanyag szálak átlag húzóerő-elmozdulás görbéink meredeksége csökkent a 

keverési idő növekedésével, 

– a 30-30 db makro műanyag szál húzóerő-elmozdulás mérési eredményeinek tartománya 

nőtt a keverési idő növekedésével, 

– a P2 jelű makro műanyag szálak (55. ábra-b) átlag teherbírásának csökkenése nagyobb, 

mint a P1 jelű makro műanyag szálaké (55. ábra-a). 

A fent ismertetett megállapítások feltehetőleg azzal magyarázhatók, hogy a betonban való 

keverés hatására a szálak anyaga folyamatosan kopik, illetve kis sérülések keletkeznek a szálak 

felületén. Ennek hatására a szálak hatékony keresztmetszete a keverés során folyamatosan 

csökken. A hatékony keresztmetszet csökkenése miatt az átlag teherbírás csökken, illetve az 

átlag húzóerő-elmozdulás görbék meredeksége is csökken. (Mivel a makro műanyag szálak 

anyaga nem tekinthető homogénnek, így a szálak átlagos – szálkeresztmetszetre vonatkoztatott 

– rugalmassági modulusa is feltehetően változik a külső felület kopásával. Ezért nem lehet az 

erő-elmozdulás görbe meredekségének változásából meghatározni az effektív 

szálkeresztmetszet változását. Ezt támasztja alá az is, hogy a P2 jelű szál a gyártói leírás alapján 

egy bikomponensű makro műanyag szál, amely „magas E-modulusú” magból és a megfelelő 

tapadási jellemzőket biztosító köpenyből áll.) 
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A keverőben az egyes szálakat eltérő hatások érik. Egyes szálak nagyobb mértékben 

károsodnak, mint más szálak. Feltehetőleg ez magyarázza a keverési idő növelése esetén 

tapasztalható mérési eredmények (30-30 db szál) tartományának növekedését. A P1 és P2 jelű 

szálak eltérő mértékű teherbírás csökkenése feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy a 

különböző típusú makro műanyag szálak eltérő mértékben károsodnak a betonban való keverés 

hatására. 

Az 56. ábrán láthatók a P2 jelű makro műanyag szálak szakítóvizsgálatánál mért átlagos 

húzóerő-elmozdulás görbéi keverés nélküli, illetve homokos kavics adalékanyagos betonban, 

ejtődobos keverővel, illetve aktivátoros kényszerkeverővel történő 5, illetve 30 perc keverés 

után. 

 
56. ábra: P2 jelű makro műanyag szál keverés nélküli (0 perc) és homokos kavics 

adalékanyagos betonban való 5, illetve 30 perc keverést követő szakító vizsgálati eredményei, 

     a) ejtődobos keverő esetén,                             b) aktivátoros kényszerkeverő esetén 

 

Az 56. ábra alapján a következő megállapításokat teszem P2 jelű makro műanyag szál homokos 

kavics adalékanyagos betonban való keverése esetén a kizárólag felületi károsodást 

(II/1 károsodás) szenvedett szálakhoz: 

– aktivátoros kényszerkeverőben való keverés esetén (56. ábra-b) jelentősebb a makro 

műanyag szálak átlag teherbírásának csökkenése, mint az ejtődobos keverő alkalmazása 

esetén (56. ábra-a),  

– a makro műanyag szálak átlag húzóerő-elmozdulás görbéink meredeksége nagyobb 

mértékben csökkent aktivátoros kényszerkeverő alkalmazása esetén (56. ábra-b), mint 

ejtődobos keverő alkalmazása estén (56. ábra-a), 
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– a 30-30 db makro műanyag szál húzóerő-elmozdulás mérési eredményeinek tartománya 

aktivátoros kényszerkeverő alkalmazása esetén (56. ábra-b) nagyobb mértékben nőtt a 

keverési idő növekedésével, mint ejtődobos keverő alkalmazása esetén (56. ábra-a). 

A fent ismertetett megállapítások feltehetőleg azzal magyarázhatóak, hogy az aktivátoros 

kényszerkeverő fordulatszáma jelentősen nagyobb, mint az ejtődobos keverőé, mindemellett a 

keverési eljárás is jelentősen eltér. Balázs (2009) a két keverési eljárásról szemléletesen a 

következőt írja: „a kényszerkeverő gépek a szabadesésű keverőktől eltérően nem emelik fel a 

betont, hanem azt lapátjaik erőteljesen forgatják és az anyagban mozogva szinte gyúrják”.  

A különféle keverési mód hatásával részletesen a 2.3 fejezetben foglalkozom.) 

Az intenzívebb keverés hatására az aktivátoros kényszerkeverő alkalmazása esetén a makro 

műanyag szálak felületi károsodásának mértéke feltehetőleg nagyobb, mint az ejtődobos 

keverőnél. Ezt látszik igazolni az is, hogy nagyobb mennyiségű kopási maradékot tapasztaltam 

a kivett mintában, aktivátoros kényszerkeverőben való keveréskor, mint ejtődobos keverő 

alkalmazásakor. 

Az 57. ábrán láthatók a P2 jelű makro műanyag szál szakítóvizsgálatánál mért átlagos húzóerő-

elmozdulás görbéi keverés nélküli és homokos kavics adalékanyagos, illetve újrahasznosított 

adalékanyagos betonban, aktivátoros kényszerkeverővel való 5, illetve 30 perc keverés után. 

(Az 57. ábrán minden görbe 30-30 db mérési eredmény átlagát mutatja.) 

 
57. ábra: P2 jelű makro műanyag szál szakító vizsgálatának eredményei keverés nélküli 

(0 perc) és aktivátoros kényszerkeverőben való keverést követően (minden görbe 30-30 db 

szál vizsgálati eredményének átlagát mutatja), 

a) homokos kavics adalékanyagos betonban, b) újrahasznosított adalékanyagos betonban 
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Az 57. ábra alapján a következő megállapításokat teszem P2 jelű makro műanyag szál 

aktivátoros kényszerkeverőben való keverése esetén a kizárólag felületi károsodást 

(II/1 károsodás) szenvedett szálakhoz: 

– újrahasznosított adalékanyagos beton esetén (57. ábra-b) is megfigyelhető, hogy a 

keverési idő növelésével a makro műanyag szálak átlag teherbírása csökkent. 

Mindamellett a mérési eredmények alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy mely 

adalékanyag esetén tapasztalható nagyobb teherbírás csökkenés a kizárólag felületi 

károsodást szenvedett szálak esetén. Feltehetőleg ez azzal magyarázható, hogy az 

adalékanyag típusán kívül több paraméter is befolyásolja a szálak felületi 

károsodásának mértékét, 

– újrahasznosított adalékanyagos betonban való keverés esetén (57. ábra-b) a makro 

műanyag szálak átlag húzóerő-elmozdulás görbéink meredeksége intenzívebben 

csökkent a keverési idő növekedésével, mint homokos kavics adalékanyag alkalmazása 

esetén (57. ábra-a). 

Vizsgálati eredményeim (12. táblázat és 13. táblázat) alapján a kizárólag felületi károsodást 

szenvedett szálak esetén, az átlagos szakítóerő a keverés kezdeti szakaszában (első 2 percben) 

fajlagosan nagyobb mértékben csökken, mint a keverés későbbi szakaszában (lásd relatív 

átlagos szakítóerő értékek). Feltehetően ez azzal magyarázható, hogy a szálak a keverés 

megkezdésétől fogva károsodnak a betonban. 

12. táblázat: Kizárólag felületi károsodást szenvedett P1 jelű szál szakítóerőének alakulása a 

keverési idő és a keverési eljárás függvényében homokos kavics adalékanyagos beton esetén  

Keverési eljárás P1 jelű szál jellemzője Keverési idő 

0 perc 2 perc 5 perc 15 perc 30 perc 

Ejtődobos 

keverő 

Maximális szakítóerő [N] 279,7 232,6 229,4 236,1 232,6 

Minimális szakítóerő [N] 238,8 208,4 188,2 189,0 174,2 

Átlagos szakítóerő [N] 252,3 219,9 213,0 211,4 203,8 

Relatív átlagos szakítóerő [-] 1,00 0,87 0,84 0,84 0,81 

Aktivátoros 

kényszerkeverő 

Maximális szakítóerő [N] 279,7 242,6 229,2 212,7 210,6 

Minimális szakítóerő [N] 238,8 206,2 190,4 183,4 155,5 

Átlagos szakítóerő [N] 252,3 222,8 213,2 199,2 178,8 

Relatív átlagos szakítóerő [-] 1,00 0,88 0,84 0,79 0,71 

(Egy-egy érték 30-30 db szál vizsgálati eredménye alapján került meghatározásra, a relatív értékek a 

keverés nélküli (0 perc) szálak eredményeihez viszonyított értékeket adják.) 

 

Már az első néhány percben a szálakat többször hajlítási, illetve nyírási igénybevétel éri a 

keverés során. A környező anyagokkal (adalékanyag, keverőlapát) való ütközések hatására 
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pedig bemetsződések keletkeznek, amik feszültségcsúcsokként működhetnek.  

Ez eredményezheti az első néhány percben tapasztalt intenzív szakítóerő csökkenést. 

Feltételezésem alapján a további keverés során már elsősorban a szálanyag kopásának lehet 

szerepe. (A kisebb bemetsződések fokozatosan kopnak le, miközben újabb bemetsződések 

alakulnak ki.) A szálanyag kopása már sokkal lassabban következik be, így a szakítóerő 

csökkenése a további (2-5 percnél hosszabb) keverés hatására már nem annyira intenzív, mint 

a kezdeti időben. 

13. táblázat: Kizárólag felületi károsodást szenvedett P2 jelű szál szakítóerőének alakulása a 

keverési idő és a keverési eljárás függvényében homokos kavics adalékanyagos beton esetén 

Keverési eljárás P2 jelű szál jellemzője Keverési idő  

0 perc 2 perc 5 perc 15 perc 30 perc 

Ejtődobos 

keverő 

Maximális szakítóerő [N] 150,3 118,9 120,6 117,3 112,2 

Minimális szakítóerő [N] 117,4 102,3 100,7 96,1 90,9 

Átlagos szakítóerő [N] 134,2 110,8 110,7 107,2 101,3 

Relatív átlagos szakítóerő [-] 1,00 0,83 0,82 0,80 0,75 

Aktivátoros 

kényszerkeverő 

Maximális szakítóerő [N] 150,3 111,4 111,5 110,9 102,6 

Minimális szakítóerő [N] 117,4 92,5 89,8 84,0 43,4 

Átlagos szakítóerő [N] 134,2 103,0 102,5 97,7 82,8 

Relatív átlagos szakítóerő [-] 1,00 0,77 0,76 0,73 0,62 

(Egy-egy érték 30-30 db szál vizsgálati eredménye alapján került meghatározásra, a relatív értékek a 

keverés nélküli (0 perc) szálak eredményeihez viszonyított értékeket adják.) 

 

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítható, hogy a kizárólag felületi károsodást szenvedett 

P2 jelű makro műanyag szálak relatív átlagos szakítóerő csökkenése nagyobb volt homokos 

kavics adalékanyagos betonban való keverés hatására, mint a P1 jelű szálaké  

(12. táblázat és 13. táblázat). Véleményem szerint ez is azt igazolja, hogy a különböző típusú 

makro műanyag szálak eltérő mértékben károsodnak a betonban való keverés hatására. 

Hipotézisem alapján a makro műanyag szálak teherbírása jelentősen függ a betonban való 

keverés hatására kialakuló károsodás módjától. Ennek igazolására károsodási módonként 

(4 fajta) elvégeztem 5-5 db szál szakítóvizsgálatát mind a P1, mind a P2 jelű szálnál. 

Doktori kutatásom során a szálvégéről kiinduló károsodási módok közül a szál szétválása 

(II/2/3 károsodás) esetén vizsgáltam a szálak szakítási viselkedését. A szálasodás 

(II/2/1 károsodás), illetve a szálvég szétnyílás (II/2/2 károsodás) hatását a szálak teherbírására 

nem vizsgáltam, mert a szakítóvizsgálat során éppen a sérült szálszakaszok (szálvégek) 

kerülnének befogásra. 
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A „szál roncsolódása” károsodási módok közül a zúzódásnak (II/3/1 károsodás),  

a bemetsződésnek (II/3/2 károsodás) és a szál megnyílásának (II/3/4 károsodás) hatását 

vizsgáltam a szálak szakítási jellemzőire. A szálszakadás (II/3/3 károsodás) esetén a szál hossza 

változik, akár 10 mm alatti hosszúságúra is. Ebben az esetben a szál szakításánál nem tudtam 

volna a szálakat befogni, illetve a vizsgálati (szabad) hossz lényegesen eltért volna a többi 

vizsgált szálétól. Ennek megfelelően a szálszakadás (II/3/3 károsodás) hatását nem vizsgáltam 

a szál teherbírására.  

Az 58. ábra a P2 jelű makro műanyag szál szakítási jellemzőit tartalmazza betonban való 

keverés hatására kialakuló különféle károsodási módok esetén. A szaggatott vonalak, illetve 

pontvonalak 1-1 db károsodott szál mérési eredményét mutatják. Összehasonlításként minden 

ábrán folytonos, fekete vonallal 30 db keverés nélküli, ép szál (0 perc) eredményének átlagát 

adtam meg, míg folytonos, narancssárga vonallal 30 db kizárólag felületi károsodást szenvedett 

szál 30 perces keverést követő mérési eredményeinek átlaga látható. (A folytonos vonalak 

körüli színezett tartomány a 30-30 db szál mérési eredményeinek tartományát adja meg.) A 

P1 jelű szál esetén a keverés közben kialakuló károsodási módok szál szakítási jellemzőkre való 

hatását a 12.6 mellékletben ismertetem. 

Vizsgálati eredményeim alapján (58. ábra) megállapítható, hogy a különféle károsodási módok 

eltérően hatnak a szálak szakítási viselkedésére.  

A szál szétválása (II/2/3 károsodás) esetén a húzóerő-elmozdulás görbék meredeksége és a 

szálak teherbírása lecsökken (58. ábra-a). Ez azzal magyarázható, hogy az eredeti szálak 

vékonyabb szálakra válnak szét, így az egyes szálrészek hatékony keresztmetszete kisebb lesz. 

(Meg kell jegyezni, hogy a szálszétválást követően két külön szálrészről beszélünk, melyek 

együttes teherbírása akár megközelítheti a nem szétvált szálakét.) Mérési eredményeken 

látható, hogy a P2 jelű szálnál (58. ábra-a) kisebb a szétvált szálrészek mérési eredményei közti 

különbség, mint a P1 jelű szálnál (79. ábra-a). Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a 

P2 jelű szál a gyártásából kifolyólag nagyjából a szál közepénél válik szét, míg a P1 jelű szálnak 

nincsen ilyen „kitüntetett” gyengített része (48. ábra). 

A szálak zúzódása (II/3/1 károsodás) esetén a húzóerő-elmozdulás görbék meredeksége és a 

szálak teherbírása lecsökken (58. ábra-b). Feltehetőleg ez azzal magyarázható, hogy az erős 

mechanikai sérülés hatására az adott részen a szálak sérülnek és itt a hatékony szál 

keresztmetszet lecsökken. (A szál tönkremenetele szálszakításkor mindig a sérült 

keresztmetszetben következett be.) 
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58. ábra: P2 jelű makro műanyag szálak teherbírása homokos kavics adalékanyagos 

betonban való keverés hatására kialakult károsodási módok esetén 

a) - - - szál szétválása (II/2/3 károsodás),        b) ···· zúzódás (II/3/1 károsodás), 

c) - · -   bemetsződés (II/3/2 károsodás),         d) - - - szál megnyílása (II/3/4 károsodás) 

 

A szálakba való bemetsződés (II/3/2 károsodás) esetén (58. ábra-c) a húzóerő-elmozdulás 

görbék meredeksége és a szálak teherbírása jellemzően nagyobb mértékben csökkent, mint a 

szálak zúzódása (II/3/1 károsodás) esetén (58. ábra-b). Ez feltehetőleg azzal magyarázható, 

hogy ahhoz, hogy a szálon bemetsződés is kialakuljon, nagyobb mechanikai hatásnak kell érnie 

a szálat, mint a zúzódáshoz. Ennek megfelelően a bemetsződés hatása jellemzően nagyobb volt 

a szálak szakítási viselkedésére, mint a zúzódásnak.  

(Emellett meg kell jegyezni, hogy a zúzódásnak és a bemetsződésnek is csak akkor van hatása 

a szálerősítésű beton berepedést követő maradó teherbírására, ha a szál károsodott részének 

környezetében alakul ki a repedés a betonban.) 
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Vizsgálati eredményeim alapján a szál megnyílásának (II/3/3 károsodás) kisebb hatása van a 

szálak szakítási viselkedésére, mint a szál szétválásnak, zúzódásnak, vagy éppen 

bemetsződésnek. Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy ebben az esetben a szál középső 

tartományában válik el a két szálrész, azonban még a szálak egyben maradnak. A szakító 

vizsgálat során a két szálrész képes együtt viselni a terhet. A megnyílt szálak esetén, a húzóerő-

elmozdulás görbéken látható egy jellegzetes visszaesés, majd csökkent teherbírás (58. ábra-d). 

A vizsgálat során tapasztaltak alapján ez a teherbírás visszaesés akkor következett be, amikor a 

megnyílt szál egyik része elszakadt és csak a másik rész vette föl a terheket. 

Kísérleti eredményeimmel igazoltam, hogy a betonban való keverés hatására kialakuló 

károsodási módok hatással vannak a szálak teherbírására. Betonban kevert makro 

műanyag szálnál tapasztalt felületi károsodások szakítási viselkedésre gyakorolt hatása 

függött a szál típusától, a keverési eljárástól, az alkalmazott adalékanyag típusától, illetve 

a keverési időtől.  

Továbbá kísérleti eredményeim igazolták, hogy a szálak szakítási viselkedése függ a 

károsodási módtól. Eredményeim alapján egyes károsodási módok (pl.: zúzódás, 

bemetsződés) esetén a szálak teherbírása jelentősen csökkenhet. A 4.1 fejezetben ismertetett 

kísérleti eredményeim alapján ezek a károsodási módok már akár 2 perc keverés után is 

megfigyelhetők, azonban a keverési idő növekedésével a szálvégről kiinduló károsodást, illetve 

roncsolódást szenvedett szálak aránya nőtt. Tehát a keverési idő növelésével ezek a károsodási 

módok arányának növekedése miatt a betonban levő szálak hatékonysága csökkenhet. 

4.3. Keverési idő hatása az acélszálak kihúzódási jellemzőire [16] 

Hipotézisem alapján a szálerősítésű beton keverési idejének hatása lehet az acélszálak betonból 

való kihúzási viselkedésére. Feltételezésem szerint a kihúzóerő változása részben a beton 

jellemzőinek változása, részben pedig a szál alakjának változása miatt következik be. 

Shetty (2013) alapján a beton jellemzői (nyomószilárdsága, porozitása) változhatnak a keverési 

idő növelésével (lásd részletesen 2.3 fejezet), így indokoltnak tartottam megvizsgálni az eredeti 

szálalak esetén a kihúzási viselkedést 5, illetve 30 perces keverést követően, mind homokos 

kavics, mind újrahasznosított adalékanyagos beton esetén. (Az acélszálak betonból való 

kihúzási vizsgálatainak leírását a 3.2.3 fejezetben ismertetem.) 

Az 59. ábrán foglaltam össze az S1 jelű acélszál eredeti alakjával (kampós végű szállal) végzett 

kihúzóvizsgálataim eredményeit. (Az 59. ábrán feltüntetett minden görbe 5-5 db mérési 
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eredmény átlaga.) Az eredeti szálalakkal végzett további kihúzó vizsgálati eredményeim a 

12.7.1 mellékletben vannak ismertetve. 

Az 59. ábra jelmagyarázatában a jelölés rendre a következő:  

– keverék: Mix, 

– adalékanyag típusa: Q – homokos kavics adalékanyag, Rec – újrahasznosított 

adalékanyag, 

– keverési idő a szál adagolását követően: 5, illetve 30 perc,  

– szál beágyazási hossza (ℓb): 15, illetve 25 mm.  

 
59. ábra: Eredeti alakú S1 jelű acélszál átlag kihúzási erő-elmozdulás görbéi szálerősítésű 

betonból (minden görbe 5 db mérési eredmény átlaga), 

a) homokos kavics adalékanyaggal, 5 perces keverés, ℓb: 15, illetve 25 mm,  

b) 5 perces keverés, ℓb: 15 mm, homokos kavics / újrahasznosított adalékanyag,  

c) homokos kavics adalékanyaggal, ℓb: 15 mm, 5, illetve 30 perces keverés, 

d) homokos kavics adalékanyaggal, ℓb: 25 mm, 5, illetve 30 perces keverés 

 



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 72 - 

Kísérleti eredményeim – a szakirodalmi adatokhoz hasonlóan – igazolták, hogy jelentős hatása 

van a beágyazási hossznak a szál kihúzási viselkedésére (59. ábra-a). Mindamellett a szálak – 

a szakirodalmi adatoknak megfelelően – kihúzódás közben kiegyenesedtek. Emiatt az átlag 

kihúzóerő-elmozdulás görbéknél minden esetben a tervezett beágyazási hosszhoz  

(15, illetve 25 mm) képest nagyobb elmozdulás esetén is felvett kihúzó erőt a szál. 

Az általam használt újrahasznosított adalékanyagos beton esetén általában (59. ábra-b és  

82. ábra-a, - c és –d) nagyobb kihúzóerőt tapasztaltam, mint homokos kavics adalékanyagos 

beton esetén. Ehhez fontos megjegyezni, hogy az általam vizsgált újrahasznosított 

adalékanyagos beton próbatestek nyomószilárdsága nagyobb volt, mint a homokos kavics 

adalékanyagos betonnak, míg számított porozitása kisebb (60. ábra). A kihúzóerőkben 

tapasztalt különbség (a két eltérő adalékanyaggal készült keverék között) feltételezésem szerint 

a jobb betonszilárdsággal, illetve a zúzott adalékanyag érdesebb felületével magyarázható.  

Az 5 percig kevert beton esetén azonban a 25 mm beágyazási hossznál (ℓb) nagyobb kihúzóerő 

adódott homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén, mint újrahasznosított adalékanyag 

esetén  

(82. ábra-b). Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a betonban levő szálak hatása 

jelentősebb volt a szálak kihúzási viselkedésére, mint a porozitás csökkenésének, illetve 

nyomószilárdság növekedésének. 

 
60. ábra: Acélszál kihúzóvizsgálatához használt szálerősítésű beton átlag nyomószilárdsága, 

testsűrűsége és számított porozitása 90 napos korban  

(minden eredmény 3 db mérési eredmény átlaga) 
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(A kihúzóvizsgálathoz készített próbatestek nyomószilárdság, illetve számított porozitás 

értékeit táblázatos formában a 12.7.2 mellékletben foglaltam össze.) 

Kísérleti eredményeim alapján minden esetben a nyomószilárdság kismértékben nőtt, illetve a 

számított porozitás kis mértékben csökkent a keverési idő növelésével, hasonlóan a 

Shetty (2013) által ismertetett megfigyelésekkel. Kísérleti eredményeim alapján azonban a 

keverési idő növekedésével legfeljebb kis mértékben nőtt az acélszálak kihúzóereje 

(azonos betonösszetétel mellett), míg egyes esetekben akár kis mértékű csökkenés is 

megfigyelhető volt (59. ábra és 81. ábra). Feltehetőleg a porozitás és a nyomószilárdság 

változása kisebb mértékben befolyásolta a kihúzóerőt, mint a szálerősítésű betonban 

véletlenszerűen elhelyezkedő szálak. 

A 4.1 fejezetben ismertetettek alapján az S1 jelű acélszálak esetén megfigyelhető volt a szál 

alakjának deformációja (I/1 károsodás). Hipotézisem szerint a keverés során bekövetkező 

szálalak változásának hatása lehet a szálak betonból való kihúzási jellemzőire. Emiatt 

készítettem a deformálódott szálakhoz hasonló alakú acélszálakat, melyeket jelen fejezetben 

görbült alakú szálnak nevezek. 

A 3.2.4 fejezetben ismertetésre kerülő gerenda hajlítási vizsgálatok során a törési 

keresztmetszetben észleltem olyan S1 jelű acélszálat is, melynek mind a két vége a gerenda 

azonos oldalába volt beágyazódva a tönkremenetel után is (61. ábra). 

 
61. ábra: Deformálódott alakú S1 jelű acélszál hárompontos hajlító vizsgálatot követően a 

törési keresztmetszetben 

 

A 61. ábrán látható tönkremenetelhez arra volt szükség, hogy ne a szál húzódjon ki a betonból, 

hanem a beton menjen tönkre a szál környezetében. Doktori értekezésemben U szálalaknak 

nevezem, amikor a deformálódott alakú szál középső szakasza kerül beágyazásra a betonba és 
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a két végénél együttesen fogva történik a szál kihúzása. Hipotézisem alapján az U szálalak 

esetén a szál kihúzási viselkedése jelentősen eltérhet az eredeti alakú (keverés nélküli) szálétól. 

A görbült alakkal rendelkező S1 jelű szálak szálerősítésű betonból való kihúzási eredményeit a 

62. ábra, míg az U alakú szállal végzett mérési eredményeket a 63. ábra - 66. ábra tartalmazza. 

(A görbült alakkal, illetve U alakkal rendelkező szálak görbéi 1-1 db egyedi mérési eredményt 

adnak meg. Összehasonlításként az ábrákon szürke, illetve fekete színű, folytonos vonallal 

feltüntettem az eredeti alakú szállal végzett kihúzási vizsgálatok átlag kihúzóerő - elmozdulás 

görbéit. Az eredeti szálalakkal végzett vizsgálatok átlag görbéi 5-5 db mérési eredmény átlagát 

adják meg.) 

A 61. ábra - 66. ábra jelmagyarázatában a jelölés rendre a következő:  

– keverék: Mix, 

– adalékanyag típusa: Q – homokos kavics adalékanyag, Rec – újrahasznosított 

adalékanyag, 

– keverési idő a szál adagolását követően: 5 perc,  

– szál alakja: eredeti szálalak, görbült szálalak, U szálalak. 

 
62. ábra: Görbült alakú S1 jelű acélszálak kihúzási erő - elmozdulás görbéi homokos kavics 

adalékanyagos szálerősítésű betonból való kihúzás esetén, (keverési idő: szál adagolását 

követő 5 perc, referenciaként ábrázolva az eredeti alakú szálak (ℓb: 15 mm) átlag kihúzási 

erő-elmozdulás görbéi),       a) - - - görbült alakú szál kihúzódása,  

b) ···· és - - - görbült alakú szál betonon kívüli részének szakadása 

 

Kísérleti eredményeim alapján görbült szálalak esetén nagyobb maximális kihúzóerő 

tapasztalható, mint az eredeti szálalak esetén (62. ábra).  
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A görbült alakú szálak kihúzása közben több esetben is az acélszál teherbírása kimerült és a 

szál elszakadt. Egyes esetekben ez a szakadás a szabad (beágyazási hosszon kívüli) 

szálszakaszon következett be (62. ábra-b, 83. ábra-a). Ilyenkor a szálak kihúzóereje azonnal 

nullára esett vissza. Egy esetben pedig a szálszakadás a betonnal körülvett részen történt  

(83. ábra-b). Ilyenkor a kihúzóerő jelentősen lecsökkent, de vett föl további erőt. (Ez 

feltehetőleg az acélszál anyaghibája miatt következett be.)  

A görbült szál vizsgálatok közül egy esetben (62. ábra-a) a szál nem szakadt el, hanem 

kihúzódott. Viszont ebben az esetben is jelentősen nagyobb maximális kihúzóerő adódott, mint 

az eredeti szálalakkal rendelkező szálak maximális kihúzó ereje. Mindemellett látható, hogy 

ebben az esetben (62. ábra-a) kisebb volt a görbült alakú szál beágyazási hossza, mint az 

összehasonlításként feltüntetett eredeti szálalakkal rendelkező szálak átlag beágyazási hossza. 

U alakú szálak esetén a betonból kiálló két szálvéget együttesen befogva terheltem a szálat. 

Ezzel a vizsgálattal az volt a célom, hogy tisztázzam, milyen módon következik be a 

tönkremenetel, amikor a szál mindkét vége a betonba ágyazva maradt. 

Az általam vizsgált U alakú szálak közül egy esetben sikerült ezt a tönkremeneteli módot elérni 

(12.7.4 melléklet). Ebben az esetben (63. ábra) a kihúzási erő – elmozdulás görbe kezdeti 

meredeksége hasonló volt, mint az eredeti szálalak esetén, azonban a maximális kihúzóerő 

értéke nagyobbra adódott. Ebben az esetben a beton tönkremenetele következett be a szál 

környezetében, így (a kihúzó erő – elmozdulás görbe alapján) gyakorlatilag rideg 

tönkremenetel mutatkozott. Tehát kísérleti eredményeimmel igazoltam, hogy lényegesen más 

tönkremeneteli viselkedés következik be a 61. ábrán ismertetett esetben. 

Az általam vizsgált többi U alakú szál kihúzóvizsgálata közben a maximális kihúzóerő értéke 

nagyobb volt, mint a beton tönkremenetelekor tapasztalt. Feltehetőleg ez a nagyobb beágyazási 

mélységgel, illetve a betonban levő szálak repedésáthidaló képességével magyarázható, melyek 

megakadályozták a beton tönkremenetelét. 

Az U alakú szálak kihúzó vizsgálatánál több esetben tapasztaltam, hogy a szál egyik oldala 

elszakadt, majd a másik irányba a szál kihúzódott a betonból (64. ábra).  

Egy esetben a szál egyik oldala elszakadt, majd utána a szál másik oldalának teherbírása is 

kimerült, így az is elszakadt (65. ábra). Egy másik esetben a szál mindkét oldala egyszerre 

szakadt el, így azonnal nullára esett vissza a kihúzóerő (66. ábra).  
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63. ábra: U alakú S1 jelű acélszál kihúzóvizsgálatakor beton tönkremenetele (homokos kavics 

adalékanyagos szálerősítésű betonból, szál adagolását követő 5 perc keverés esetén)  

a) kihúzási erő - elmozdulás görbe U szálalakkal és eredeti szálalakkal (ℓb: 25 mm),  

b) beton tönkremenetele a szál kihúzásakor,                  c) U alakú szál vizsgálat után 

 

Tényleges szerkezetben a 64.-66. ábrákon ismertetett tönkremeneteli módok az S1 jelű szálnál 

nem következhetnek be, hiszen ilyenkor a szál (kísérletnél befogófejben levő) két vége 

hamarabb kihúzódna a beton másik feléből. Éppen ezért ezen esetek elemzésével doktori 

értekezésemben részletesen nem is foglalkozom. 

 
64. ábra: U alakú S1 jelű acélszál kihúzóvizsgálatakor szál egyik oldalának elszakadása, 

majd kihúzódása (homokos kavics adalékanyagos szálerősítésű betonból, szál adagolását 

követő 5 perc keverés esetén) 

a) kihúzási erő - elmozdulás görbe U szálalakkal és eredeti szálalakkal (ℓb: 25 mm),  

b) acélszál egyik oldalának szakadása,                               c) acélszál kihúzódás után 
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65. ábra: U alakú S1 jelű acélszál kihúzóvizsgálatakor acélszál mindkét oldalának 

elszakadása (homokos kavics adalékanyagos szálerősítésű betonból, szál adagolását követő 

5 perc keverés esetén)  

a) kihúzási erő - elmozdulás görbe U szálalakkal és eredeti szálalakkal (ℓb: 25 mm),  

b) acélszál mindkét oldalának szakadása, c) acélszál kontrahálódott keresztmetszete 

 

 
66. ábra: U alakú S1 jelű acélszál kihúzóvizsgálatakor acélszál mindkét oldalának egyszerre 

való elszakadása (újrahasznosított adalékanyagos szálerősítésű betonból, szál adagolását 

követő 5 perc keverés esetén) 

a) kihúzási erő - elmozdulás görbe U szálalakkal és eredeti szálalakkal (ℓb: 25 mm) 

b) acélszál mindkét oldalának szakadása, c) acélszál kontrahálódott keresztmetszete 

 

Kísérleti eredményeim alapján az S1 jelű acélszálaknál keverés közben bekövetkező alak 

deformációja (I/1 károsodás) jelentősen képes növelni a szálak betonból való 
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kihúzóerejét, illetve speciális esetben (U szálalak esetén) akár a tönkremeneteli módot is 

befolyásolhatja. 

 

4.4. Keverési idő hatása az acélszál, illetve makro műanyag szál erősítésű 

betonok berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdságára [4], [7], 

[10], [13], [15], [16], [17] 

Hipotézisem alapján a szálak károsodása hatással lehet a megszilárdult beton maradó hajlító-

húzószilárdságára.  

Ennek vizsgálatához különböző keverési idők, illetve adalékanyag (homokos kavics, valamint 

újrahasznosított adalékanyag) alkalmazása esetén vizsgáltam a szálerősítésű beton gerendák 

berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdságát. Az elvégzett hárompontos hajlító 

vizsgálatok leírását a 3.2.4 fejezetben ismertettem. 

A törési keresztmetszetben leszámolt szálak darabszámából nem következtethetünk 

közvetlenül a gerendák maradó hajlítási teherbírására. A szakirodalmak is rámutattak 

(2.2 fejezet) arra, hogy jelentősen függ a szálak hatékonysága a szálak irányultságától, 

beágyazási hosszától. Emellett a hajlított gerenda maradó teherbírásánál nem hagyható 

figyelmen kívül az sem, hogy a törési keresztmetszeten belül milyen a szálak eloszlása. Nem is 

beszélve arról, hogy az előző fejezetben ismertetett kísérleti eredményeim alapján 

befolyásolhatja az eredményeket az is, hogy a különféle károsodást szenvedett szálak hol 

helyezkednek el a gerenda keresztmetszetében. Ezektől függetlenül, statisztikai alapon 

magyarázatot adhat a törési keresztmetszetben leszámolt szálak darabszáma az egyes kiugró 

mérési eredményekre. Ezért a törési keresztmetszetben levő szálak darabszámát minden esetben 

meghatároztam. Azokat az eredmények kiértékelésekor figyelembe vettem, azonban a törési 

keresztmetszetben leszámolt szálmennyiséget a beadagolt szálmennyiséggel (0,3, illetve 

0,5 V%) közösen vettem figyelembe. 

Jelen fejezetben ismertetett minden hajlító-húzófeszültség - CMOD görbe 3-3 db mérési 

eredmény átlagát tartalmazza. A fejezetben levő ábrák jelmagyarázatában a jelölés rendre a 

következő:  

– Mix (keverék), 

– adalékanyag típusa: Q – homokos kavics adalékanyag, Rec – újrahasznosított 

adalékanyag, 

– szál típusa: 0-szál nélküli, S1, illetve S2 jelű acélszál, vagy P1, illetve P2 jelű makro 

műanyag szál, 
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– keverési idő a szál adagolását követően: 0, 2, 5, 15, illetve 30 perc, 

– keverékbe adagolt szál mennyisége: 0,0 V%, 0,3 V%, illetve 0,5 V%, 

– törési keresztmetszetben ténylegesen leszámolt szálak darabszámának átlaga: /… db. 

A hajlítási vizsgálatokat követően, a felhasznált beton egyenletességének ellenőrzésére minden 

félbe tört gerenda épen maradt részéből kivágtam egy-egy 150 mm élhosszúságú próbatestet, 

melyeken 90 napos korban nyomószilárdság mérést végeztem, illetve porminta vétel 

segítségével számított porozitást határoztam meg. (Lévén, hogy a hajlításhoz a gerendákon 

metszést készítettem, a törési keresztmetszettől távolabb már feltehetőleg nem volt jelentős 

hatása az elvégzett hajlítási vizsgálatnak. Erre enged következtetni az is, hogy a hajlított 

próbatestekből kimunkált próbakockán mért nyomószilárdság egyik esetben sem volt kisebb, 

mint a szálkihúzó vizsgálatokhoz, azonos betonösszetétellel, kocka sablonban készített 150 mm 

élhosszúságú próbatesteken mért érték.) A próbatestek nyomószilárdsága, testsűrűsége, illetve 

számított porozitása a 12.8 mellékletben került ismertetésre. A mérési eredmények alapján 

megállapítható, hogy (azonos betonösszetétel esetén) jellemzően kis mértékben nőtt a beton 

nyomószilárdsága, valamint testsűrűsége, illetve csökkent a számított porozitása a keverési idő 

növelésével. Ez feltehetőleg részben a Shetty (2013) által leírtakkal magyarázható. 

Mindemellett feltehetőleg a keverési idő növekedésével csökken a szálak felületén bevitt 

levegőtartalom is. A beton jellemzőinek keverési idő növelése esetén tapasztalt javulása 

elméletileg kis mértékben növelheti a szálak tapadását. Az előző fejezetben ismertetett mérési 

eredményeim alapján azonban a beton jellemzőinek ilyen kismértékű javulása nem volt 

számottevő hatással a kihúzási jellemzőkre S1 típusú acélszál alkalmazása esetén. 

4.4.1. S1 jelű acélszál erősítésű beton 

A 67. ábrán az S1 jelű acélszállal készült szálerősítésű beton gerendák hárompontos hajlítási 

vizsgálati eredményei láthatók. A könnyebb átláthatóság végett a 67. ábrán fekete nyilakkal 

jelöltem a keverési idő növelése esetén tapasztalható maradó hajlító teherbírás növekedést, 

azonos betonösszetételek esetén. 

Kísérleti eredményeim alapján megfigyelhető, hogy a 0,3 V% száltartalmú próbatesteknek 

(homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén) közel azonos maradó hajlító-

húzószilárdsága volt 5, illetve 30 perc keverést követően (67. ábra-a), noha a törési 

keresztmetszetben lényegesen kevesebb (44 db) szál volt a 30 perces keverés esetén, mint az 

5 perces keverés esetén (62 db). 
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0,5 V% (S1 jelű) acélszál tartalomnál (mind homokos kavics, mind újrahasznosított 

adalékanyag esetén) nagyobb maradó hajlító-húzószilárdságot tapasztaltam a 30 percig kevert 

beton esetén, mint az 5 percig kevert esetben (67. ábra-b). (Azonban mind a homokos kavics, 

mind az újrahasznosított adalékanyagú (0,5 V% száltartalmú) keverékek esetén több acélszál 

volt a törési keresztmetszetben a 30 percig kevert beton próbatesteknél, mint az 5 percig 

keverteknél.) 

 
67. ábra: S1 jelű acélszállal erősített beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi, 

a) homokos kavics adalékanyag és 0,3 V% vagy 0,5 V% szál alkalmazásával, 

b) 0,5 V% szál és homokos kavics vagy újrahasznosított adalékanyag 

alkalmazásával 

 

Vizsgálati eredményeim alapján az S1 jelű acélszálak esetén a keverési idő növekedésével 

jellemzően kis mértékben nő a maradó hajlító-húzószilárdság azonos betonösszetétel 

esetén. Vizsgálati eredményeim alapján a száltartalom (0,3 V%-ról, 0,5 V%-ra való) 

növelésével ez a kedvező hatás fokozódott. (A növekedés azonban többek között függhet a 

törési keresztmetszetben levő szálak pozíciójától, mely függ a szálak elkeveredésétől.) 

4.4.2. S2 jelű acélszál erősítésű beton 

A 68. ábrán az S2 jelű acélszállal készült szálerősítésű beton gerendák hárompontos hajlítási 

vizsgálati eredményei láthatók homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén. A könnyebb 

átláthatóság végett a 68. ábrán fekete nyíllal jelöltem a keverési idő növelése esetén 

tapasztalható maradó hajlító teherbírás növekedést, azonos betonösszetétel esetén. 
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68. ábra: S2 jelű acélszállal erősített beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi, (homokos 

kavics adalékanyag és 0,3 V% vagy 0,5 V% acélszál alkalmazásával) 

 

Vizsgálati eredményeim alapján 0,3 V% (S2 jelű) acélszál alkalmazása esetén nagyobb maradó 

hajlító-húzószilárdság alakult ki 30 perces keverést követően, mint 5 perces keverést követően, 

noha a törési keresztmetszetben kevesebb (463 db) szálat lehetett megfigyelni a 30 perces 

keverés esetén, mint az 5 perces keverés esetén (564 db). 

0,5 V% (S2 jelű) acélszál alkalmazása esetén is közel azonos maradó teherbírást tapasztaltam 

5, illetve 30 perces keverést követően, noha a törési keresztmetszetben lényegesen kevesebb 

(647 db) szálat lehetett megfigyelni a 30 perces keverés esetén, mint az 5 perces keverésnél 

(867 db).  

Az S2 jelű acélszál erősítésű beton próbatestek vizsgálati eredményei alapján 

megállapítható, hogy a berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdság kismértékű 

növekedése tapasztalható a keverési idő növelésével. 

4.4.3. P1 jelű makro műanyag szál erősítésű beton 

A 69. ábrán a P1 jelű makro műanyag szállal készült szálerősítésű beton gerendák hárompontos 

(középpontos) hajlítási vizsgálati eredményei láthatók 5 és 30 perces keverésnél. A könnyebb 

átláthatóság érdekében a 69. ábrán fekete nyilakkal jelöltem a keverési idő növelése esetén 

tapasztalható maradó hajlítási teherbírás csökkenést, azonos betonösszetételek esetén. 
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69. ábra: P1 jelű makro műanyag szál erősítésű beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi, 

a) homokos kavics adalékanyag és 0,3 V% vagy 0,5V % szál alkalmazásával, 

b) 0,5 V% szál és homokos kavics, vagy újrahasznosított adalékanyag 

alkalmazásával 

 

A homokos kavics adalékanyagos keverékeknél, mind a 0,3 V%, mind a 0,5 V% száltartalom 

esetén megfigyelhető, hogy a berepedést követő maradó teherbírás csökkent a keverési idő 

(5 percről 30 percre való) növekedésével (69. ábra-a). (A 30 perces keverés esetén némiképp 

kevesebb szálat tapasztaltam a törési keresztmetszetben, mint az 5 perces keveréssel készült 

próbatesteknél.) 

Az újrahasznosított adalékanyagos beton esetén is megállapítható, hogy a keverési idő 

növekedésével a maradó hajlító-húzó teherbírás kis mértékben csökkent (69. ábra-b).  

A 70. ábrán lettek összefoglalva a P1 jelű szálakkal erősített beton gerendák azonos 

száltartalmak (illetve azonos betonösszetételek) esetén mért vizsgálati eredményei. (A 

könnyebb értelmezhetőség végett az egyes görbék mellett föltüntettem a keverési időt.)  

A 0,3 V% száltartalmú keverékek esetén látható, hogy a 2 perces keverésnél kisebb maradó 

teherbírás tapasztalható, mint 5 perces keverésnél, illetve 15 perc keverésnél kisebb maradó 

teherbírás tapasztalható, mint 30 percesnél (70. ábra-a). Ez azt igazolja, hogy a szálak 

teherbírásának változása mellett jelentős hatása van a törési keresztmetszetbe kerülő szálak 

darabszámának, illetve elhelyezkedésének is. Jól látható azonban, hogy a 2, vagy 5 perc keverés 

helyett 15, vagy 30 perc keverés alkalmazása esetén csökkent a maradó hajlító teherbírás a 

P1 jelű szálak alkalmazásakor. 

A 0,5 V% száltartalmú keverékek esetén (70. ábra-b) jól látható, hogy a keverési idő 

növelésével a maradó hajlító teherbírás csökkent. 



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 83 - 

 
70. ábra: P1 jelű makro műanyag szál erősítésű beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi 

homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén 

a) 0,3 V% szál alkalmazásával,                     b) 0,5 V% szál alkalmazásával 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a P1 jelű makro műanyag szálak esetén a betonban 

való keverés hatására tapasztalt szálkárosodásoknak kedvezőtlen hatása lehet a 

szálerősítésű beton gerendák berepedést követő maradó hajlító teherbírására. A 

szálkárosodás hatása a szálerősítésű beton gerendák maradó hajlító teherbírására annál 

nagyobb, minél nagyobb az alkalmazott száltartalom (0,3 V% helyett 0,5 V% esetén). 

4.4.4. P2 jelű makro műanyag szál erősítésű beton 

A 71. ábrán a P2 jelű makro műanyag szállal készült szálerősítésű beton gerendák 

(középpontos) hajlítási vizsgálati eredményei láthatók 5 és 30 perces keverés esetén.  

A könnyebb felismerhetőség érdekében a 71. ábrán fekete nyilakkal jelöltem a keverési idő 

növelése esetén tapasztalható maradó hajlító teherbírás csökkenést, azonos betonösszetételek 

esetén. 

A 71. ábrán látható, hogy a keverési idő 5 percről 30 percre való növelésével a maradó hajlító 

teherbírás csökkent, mind a homokos kavics, mind az újrahasznosított adalékanyagos 

keverékek esetén. Mindemellett mérési eredményeim alapján nagyobb mértékű maradó hajlító 

teherbírás csökkenés tapasztalható a P2 jelű szál alkalmazása esetén (71. ábra), mint a P1 jelű 

szálak alkalmazásával (69. ábra). Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a P2 jelű szálak 

nagyobb mértékben, illetve arányban szenvedtek károsodásokat a betonban való keverés 

hatására, mint a P1 jelű szálak. 
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71. ábra: P2 jelű makro műanyag szál erősítésű beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi, 

a) homokos kavics adalékanyag és 0,3 V% vagy 0,5V % szál alkalmazásával, 

b) 0,5 V% szál és homokos kavics, vagy újrahasznosított adalékanyag 

alkalmazásával 

 

A 72. ábrán lettek összefoglalva a P2 jelű szálakkal erősített beton gerendák azonos 

száltartalmak (illetve azonos betonösszetételek) esetén mért vizsgálati eredményei.  

(A könnyebb értelmezhetőség végett az egyes görbék mellett föltüntettem a keverési időt.) 

 
72. ábra: P2 jelű makro műanyag szál erősítésű beton hajlító-húzófeszültség - CMOD görbéi 

homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén 

a) 0,3 V% szál alkalmazásával,                     b) 0,5 V% szál alkalmazásával 

 

Hasonlóan a P1 jelű szálakkal mért eredményekhez, a 0,3 V% száltartalmú keverékek esetén 

látható, hogy a 2 perces keverés esetén kisebb maradó hajlító teherbírás tapasztalható, mint 

5 perc esetén, illetve 15 perc keverés esetén kisebb maradó teherbírás tapasztalható, mint 

30 perc esetén (72. ábra -a). 
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Míg a 0,5 V% száltartalmú, P2 jelű szállal készült keverékek mérési eredményeinél 

megfigyelhető, hogy az 5, 15, illetve 30 perces keverések esetén a keverési idő növekedésével 

csökkent a maradó hajlító teherbírás (72. ábra -b). Ebben az esetben is azonban a 2 perces 

keverésnél kisebb maradó teherbírás adódott, mint az 5 perces keverés esetén. 

Érdemes megfigyelni, hogy mind a 0,3 V%, mind a 0,5 V% száltartalom esetén a 2 percig 

kevert betonnak kisebb maradó hajlító teherbírása volt, mint az 5 perces keverés esetén. 

Feltehetőleg ez részben azzal magyarázható, hogy ezekben az esetekben is több szál volt az 

5 percig kevert próbatesteknél a törési keresztmetszetben, mint a 2 percig keverteknél. Emellett 

közrejátszhatott az is, hogy a P2 jelű makro műanyag szálak esetén a 2 percig kevert 

próbatesteknél több esetben is tapasztaltam inhomogén száleloszlást a törési keresztmetszetben 

(73. ábra). Ez igazolni látszik annak jogosságát, hogy általában a szálgyártók, illetve 

szakirodalmak is legalább 5 perc keverési időt írnak elő a szálak betonba adagolását követően. 

 
73. ábra: Szálak inhomogén elhelyezkedése a törési keresztmetszetben (betonba adagolását 

követő 2 perc keverési idő esetén P2 jelű szálnál, száltartalom: 0,5 V%) 

 

(Meg kell azonban jegyezni, hogy más szálak, illetve hosszabb keverési idők esetén is kisebb-

nagyobb inhomogenitások tapasztalhatók, amik a szálak véletlenszerű elrendeződésével 

magyarázhatók.) 

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítható, hogy a P2 jelű makro műanyag szálak 

esetén is kedvezőtlen hatása lehet az elkeveredéshez szükséges minimálisnál hosszabb 

keverési idő alkalmazásának. 

Összefoglalva az acél-, illetve makro műanyag szálakkal készült gerendák mérési eredményei 

alapján:  

- acélszál erősítésű beton gerendák berepedést követő maradó hajlító teherbírása kis 

mértékben nőtt a keverési idő 5 percről 30 percre való növelése esetén, 
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- makro műanyag szál erősítésű beton gerendák berepedést követő maradó hajlító 

teherbírása csökkent a keverési idő 2, illetve 5 percről 15, illetve 30 percre való növelése 

esetén. 

Mérési eredményeim alapján a berepedést követő maradó hajlító teherbírás 

szempontjából kedvező lehet, ha az acélszál minél tovább keveredik a betonban. Ezzel 

szemben a makro műanyag szálak esetén az elkeveredés szempontjából szükséges 

legrövidebb időn túl való keverés esetén kedvezőtlen hatás mutatkozhat. 

 

4.5. Keverési idő és száltartalom hatása az acélszálak betonban való 

elhelyezkedésére, irányultságára 

Több szakirodalom (Holschemacher, Dehn, Klug,2011; Dulácska, 1999) is javaslatot tesz a 

szálak elhelyezkedésének, irányultságának méretezés során való figyelembevételére 

(részletesen lásd a 2.2.4 fejezetben). Véleményem szerint a beadagolt szálak jellemzőinek, 

mennyiségének és a keverési eljárásnak fontos hatása lehet a szálak betonban való 

elhelyezkedésére, irányultságára és így a szálerősítésű beton jellemzőire. Emiatt későbbi 

kutatási feladatok kijelöléséhez három félbetört acélszál erősítésű beton (hozzávetőlegesen 

150×150×300 mm méretű) gerendán CT mérést végeztem annak megismerésére, hogy lehet-e 

hatása a keverési időnek, illetve a száltartalomnak az acélszálak irányultságára és 

elhelyezkedésére a megszilárdult betonban.  

A CT felvételeken elkülönítettük az acélszálakhoz tartozó képpontokat, majd azok összefűzése 

után meghatároztuk a szálak eloszlását, valamint az egyes szálak irányultságát és deformációját 

(74. ábra). A CT vizsgálataim részletes eredményeit a 12.9 mellékletben ismertetem. 

CT vizsgálataim eredménye alapján a száleloszlásra kedvező hatással lehet a szálak 

betonban való hosszabb keverése, azonban még ez sem képes teljes mértékben 

megszűntetni a szálak egyenlőtlen eloszlását (lásd 12.9.1 melléklet). A kevés vizsgált minta 

szám miatt ezen eredményekből végleges következtetéseket nem szabad levonni, azonban az 

látható, hogy a szálerősítésű betonok keverési idejének hatása lehet a szálak betonban való 

elhelyezkedésére, melyről jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésünkre. Emiatt fontosnak tartom 

ezt a kutatási irányt folytatni a későbbiekben. 

A CT felvételeken a szálakat automatizált elemzéssel elkülönítettük egymástól és egyedi 

azonosítóval (ID-vel) láttuk el. Ilyen módon meg lehetett határozni a szálak irányultságát. 
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74. ábra: Szálak képpontjainak elkülönítése a CT felvételen 

 

A 75. ábrán a 0,3 V% és a 0,5 V% acélszál tartalmú keverékek szálirányultsági diagramja 

látható a szál adagolását követő 5 perces keverés esetén. Sötétebb színnel jelöltem az „y” 

tengellyel (bedolgozás szerinti függőleges iránnyal) párhuzamos szálakat. A szálak színe a 

színskála szerint világosodik, ha az „y” tengellyel bezárt szög nő (tehát, ha vízszinteshez 

közeledő szögben helyezkednek el a betonban). 

 
75. ábra: Szálirányultság eltérő száltartalom és azonos (5 perces) keverés esetén,  

a) 0,3V% száltartalom esetén (Mix-Q-S1-5perc-0,3V%), 

b) 0,5V% száltartalom esetén (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%) 

 

A 75. ábra alapján a következő megállapításokat teszem: 

– A száltartalom növelésével egyre nagyobb arányban helyezkednek el vízszintesen a 

szálak a betonban, mely feltehetően a szálak egymás mozgására gyakorolt akadályozó 

hatásával magyarázható. Vizsgálataink alapján egy adott száltartalom felett a szálak 

irányítottá válhatnak a betonban. 



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

- 88 - 

– A nagyobb (0,5V%) száltartalom esetén megfigyelhető egy rétegződés, miszerint a 

próbatest alján, közepén és tetején főleg vízszintesen rendeződnek a szálak, míg a 

közbenső részeken random irányultságuk van. Ez feltehetően a tömörítési rétegekkel 

magyarázható. 

Kis számú vizsgálati eredményem szerint a keverési időnek nem volt számottevő hatása a 

szálak irányultságára (lásd 12.9.2 melléklet). A szálak irányultságát viszont jelentősen 

befolyásolhatja a betonba adagolt szál mennyisége. A nagyobb (0,5 V%) száltartalom 

esetén a szálak rétegesen irányítottá válhatnak, ami akár javíthatja is a szálak 

hatékonyságát. Pl. egy gerenda esetén kedvező hatása lehet annak, ha a szálak a bedolgozási 

iránnyal párhuzamosan helyezkednek el. Kedvezőtlen esetben azonban ennek hatását 

mindenképpen fontos figyelembe venni, különben a biztonság kárára tévedhetünk. A 

kevés vizsgált minta miatt ezekből az eredményekből végleges következtetéseket nem vonok 

le, azonban látható, hogy ennek további kutatása fontos új eredményekkel járhat.  

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Kedvező tulajdonságai miatt világszerte egyre szélesebb körben alkalmaznak szálerősítésű 

betonokat. 

Régóta ismeretes, hogy a kedvező hatás eléréséhez kiemelten fontos a szálak egyenletes 

elkeveredése. A megfelelő elkeveredéshez a szálgyártók megadják a szál adagolását követő 

minimális keverési időt és a szálak bekeverésének javasolt módját. 

Transzportbeton esetén az egyenletes elkeveredés miatt a szálakat gyakran a betongyárban 

(még a keverőbe, illetve a telepről való indulás előtt a mixerkocsiba) adagolják a betonhoz. Az 

Európai Transzportbeton Szervezet (ERMCO, 2012) irányelve alapján egyes nemzeti 

előírásokban (pl.: Németországban) nem is engedélyezik a szálakat az építési területen 

hozzáadni a transzportbetonhoz. Ez azonban azt is eredményezheti, hogy a szálak akár 0,5-

1,5 órát is keveredhetnek (különböző keverési eljárással és fordulatszámon) a betonban. 

Már régóta ismeretes, hogy a különféle szálak károsodhatnak a megszilárdult betonban. Ez 

idáig azonban csak nagyon ritkán foglalkoztak azzal, hogy betonban való keverés hatására is 

esetleg károsodhatnak a szálak. 
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A gyártói előírásokban ez idáig nem definiálták a leghosszabb keverési időt. Fontos kérdés 

ezért, hogy a minimálisan javasoltnál hosszabb idejű keverés miként befolyásolja a szálak és 

így a szálerősítésű beton jellemzőit? Lehet-e negatív hatása a hosszú keverési időnek? 

A szálerősítésű betonok berepedést követő maradó húzási, illetve hajlítási teherbírása a 

legfontosabb jellemzők közé tartozik a tervezés és a gyakorlat számára. A berepedést követő 

maradó teherbírást elsősorban acél-, illetve makro műanyag szálak alkalmazásával igyekeznek 

fokozni.  

Doktori kutatásom során ezért kiemelten foglalkoztam a keverési idő és a keverési mód 

esetleges hatásával a szálerősítésű betonok berepedést követő maradó teherbírására acél-, 

illetve makro műanyag szálak esetén. 

Ahhoz, hogy a keverési idő és keverési mód hatását elemezhessük a szálerősítésű beton 

tulajdonságaira, fontos hogy a szálakra gyakorolt hatását is megvizsgáljuk.  

Doktori kutatásom célkitűzései a következők voltak: 

1. A szálak betonban való keverés hatására bekövetkező lehetséges károsodási módjainak 

kísérleti meghatározása. 

2. Makro műanyag szálak lehetséges teherbírás-változásának meghatározása a betonban 

való keverés hatására. 

3. A keverési idő lehetséges hatásának kimutatása az acélszálak kihúzódási jellemzőire. 

4. Keverési idő lehetséges hatásának kimutatása az acélszál, illetve makro műanyag szál 

erősítésű betonok berepedést követő maradó hajlító-húzószilárdságára. 

Doktori értekezésem új tudományos eredményeit a 6. fejezetben négy téziscsoportban foglaltam 

össze. 

 

6. TÉZISEK 

A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem vastagon 

szedett részek azok bevezetését, illetve értelmezését adják. 

1. téziscsoport: A szálak betonban való keverés hatására bekövetkező 

károsodási módjai 

1.1. tézis [2], [3], [6], [17] 

A gyártói leírásokból tudhatjuk, hogy az alkalmazni kívánt szálaknak milyen húzószilárdsága, 

hossza, felületi jellemzője, alakja van a keverés előtt. A beton jellemzőit azonban a szálak 
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bekeverést követő paraméterei határozzák meg. Emiatt fontos megvizsgálni, hogy a betonban 

való keverés milyen hatással lehet a szálak és így a szálerősítésű betonok jellemzőire. 

Kísérleti eredményeim alapján a különféle szálak eltérő módon és mértékben károsodhatnak a 

betonban való keverés hatására. A károsodási módok közül többet (például a makro műanyag 

szálak betonban való keverés hatására bekövetkező károsodási módjait) korábban még 

egyáltalán nem kutatták.  

Eredményeim alapján a betonban való keverés hatására tapasztalható károsodási módokat 

legjobban a szálak anyaga befolyásolja. 

Osztályozást dolgoztam ki a különböző anyagú szálak betonban való keverés hatására 

bekövetkező jellemző károsodási módjaira, amelyeket a 14. táblázatban összesítettem. 

14. táblázat: Szálak károsodási módjai friss betonban való keverés hatására 

Szál típusa Szálak károsodási módjai betonban való keverés hatására 

Acélszál (I) 
alak deformációja (I/1) 

felületi bevonat kopása (I/2) 

Makro műanyag 

szál  

(II) 

felületi károsodás  

(II/1) 

felületi mintázat kopása (II/1/1) 

felület bolyhosodása (II/1/2) 

szálanyag kopása (II/1/3) 

szálvégéről kiinduló 

károsodás (II/2) 

szálasodás (II/2/1) 

szálvég szétnyílása (II/2/2) 

szál szétválása (II/2/3) 

szál roncsolódása 

(II/3) 

zúzódás (II/3/1) 

bemetsződés (II/3/2) 

szálszakadás (II/3/3) 

szál megnyílása (II/3/4) 

adalékanyag integrálódása a szálba (II/4) 

Mikro műanyag 

szál (III) 

zúzódás (III/1) 

bemetsződés (III/2) 

szálszakadás (III/3) 

Cellulóz szál 

(IV) 
szálszakadás (IV/1) 

Mono bazalt szál 

(V)  
szálrövidülés (V/1) 

Üveg szálköteg 

(VI) 

szálköteg végének szétválása (VI/1) 

szétesés mono szálakra (VI/2) 

szálrövidülés (VI/3) 

Kender szálfonat  

(VII)  

szálfonat szétválása (VII/1) 

szálszakadás (VII/2) 

adalékanyag integrálódása a szálfonatba (VII/3) 
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Doktori értekezésemben ismertettem a károsodási módok részletes leírását és mindegyikhez 

bemutattam egy-egy jellegzetes példát. A károsodási módokra doktori értekezésemben a  

14. táblázatban szereplő jelével (károsodási mód mögött zárójelben megadva) hivatkozom. 

Jellegzetes példaként bemutatom a makro műanyag szálak esetén tapasztalható jellemző 

károsodási módokat (39. ábra, 40. ábra, 41. ábra, 43. ábra és 44. ábra). 

 

1.2. tézis [13], [15] 

Kísérletileg igazoltam, hogy a szálak keverés közben bekövetkező károsodási módja és 

mértéke függ a szálak anyagától, gyártási technológiájától, méretétől és bevonatától. 

Kísérleti eredményeim alapján látható, hogy a P1 jelű makro műanyag szál esetén a szálak 

roncsolódása (II/3 károsodás) volt a jellemző, míg a P2 jelű szál esetén a szálvégről kiinduló 

károsodás (II/2 károsodás) volt a meghatározó károsodási mód (47. ábra).  

Az általam vizsgált két makro műanyag szál eltérő jellemző károsodási módja feltehetően a 

különböző gyártási móddal, illetve keresztmetszeti méretükkel magyarázható (48. ábra). 

 

1.3. tézis [13], [15] 

Kísérletileg igazoltam, hogy a keverési idő növelésével a károsodott szálak mennyisége és 

a károsodás mértéke nő. Továbbá igazoltam, hogy a károsodott szálak mennyisége és a 

károsodás mértéke függ az alkalmazott keverési módtól, illetve az alkalmazott 

adalékanyag típusától. 

Kísérletileg igazoltam, hogy a betonban való keverés közben minden makro műanyag szál 

szenvedett felületi károsodást (II/1 károsodás). Eredményeim alapján a makro műanyag szálak 

kopási maradékának mennyisége a keverési idő növelésével nőtt. Eredményeim igazolták, hogy 

a nem csak felületi károsodást (II/1 károsodás), hanem szálvégről kiinduló károsodást (II/2 

károsodás), illetve szál roncsolódást (II/3 károsodás) szenvedett szálak aránya nőtt a keverési 

idő növelésével (45. ábra).  

Eredményeim továbbá igazolták, hogy a szálvégről kiinduló károsodást (II/2 károsodás), illetve 

szál roncsolódást (II/3 károsodás) szenvedett szálak aránya függött a keverési eljárástól 

(45. ábra), illetve az alkalmazott adalékanyag típusától (46. ábra) is. 

Kísérleti eredményeim alapján a zúzott, újrahasznosított adalékanyagos betonban való keverés 

hatására a makro műanyag szálak (mind a P1, mind a P2 jelű szálak) nagyobb arányban 
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szenvedtek szálvégről kiinduló károsodást (II/2 károsodás), illetve szál roncsolódást (II/3 

károsodás) a betonban való keverés hatására, mint homokos kavics adalékanyag 

alkalmazásakor (46. ábra).  

Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a zúzás miatt az újrahasznosított beton adalékanyag 

felülete érdesebb volt, így a beton keverése közben jobban károsíthatta a makro műanyag 

szálakat, mint a gömbölyű alakú természetes eredetű osztályozott kavics. Ez a jelenség 

szálerősítésű zúzottkő adalékanyagú betonok esetén is felléphet. 

 

2. téziscsoport: Makro műanyag szálak teherbírás-változása betonban való 

keverés hatására 

2.1. tézis [3], [6], [15], [17] 

Kísérletileg igazoltam, hogy a kizárólag felületi károsodást (II/1 károsodás) szenvedő 

makro műanyag szálak teherbírása folyamatosan csökken a keverési idő növelésével. A 

teherbírás csökkenés mértéke függ a vizsgált szál típusától, az alkalmazott keverési 

eljárástól és az alkalmazott adalékanyag típusától. 

Az 56. ábrán láthatók a kizárólag felületi károsodást szenvedett P2 jelű makro műanyag szálak 

szakítóvizsgálatánál mért átlagos húzóerő-elmozdulás görbéi keverés nélküli, illetve homokos 

kavics adalékanyagos betonban, ejtődobos keverővel, illetve aktivátoros kényszerkeverővel 

való 5, illetve 30 perces keverés után. 

Az 56. ábra alapján a kizárólag felületi károsodást (II/1 károsodás) szenvedett P2 jelű szálak 

átlag húzóerő-elmozdulás görbéinek meredeksége nagyobb mértékben csökkent aktivátoros 

kényszerkeverő alkalmazása esetén (56. ábra-b), mint ejtődobos keverő alkalmazása estén 

(56. ábra-a). Ez azt is igazolta, hogy a szálak károsodásának mértéke jelentősen függött az 

alkalmazott keverési módtól. 

 

2.2. tézis [6], [13], [15] [17] 

Kísérletileg igazoltam, hogy a makro műanyag szálak húzóerő-elmozdulás diagramja 

függ a betonban való keverés hatására bekövetkező károsodási módtól, ami azt 

eredményezheti, hogy a húzóerő-elmozdulás diagram hirtelen változásokat mutat. 

Eredményeim alapján egyes károsodási módok (pl.: zúzódás) esetén a szálak teherbírása 

jelentősen csökkenhet (58. ábra). Kísérleti eredményeim alapján ezek a károsodási módok már 

akár 2 perc keverés után is megfigyelhetők, és a keverési idő növekedésével a szálvégről 
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kiinduló károsodást (II/2 károsodás), illetve a szál roncsolódást (II/3 károsodás) szenvedett 

szálak aránya nőtt. A károsodások miatt a keverési idő növelésével a betonban levő makro 

műanyag szálak hatékonysága csökken. 

 

3. tézis: Keverési idő hatása az acélszálak kihúzódási jellemzőire 

3.1. tézis [16] 

Kísérletileg igazoltam, hogy a bevonat nélküli, kampós végű acélszálak keverés közben 

bekövetkező deformációja (I/1 károsodás) jelentősen – akár 25%-nál is nagyobb 

mértékben – növeli a szálak betonból való kihúzó erejét, amennyiben minden egyéb 

paraméter változatlan marad. 

Kísérleti eredményeim alapján görbült szálalak esetén nagyobb maximális kihúzóerő 

tapasztalható, mint az eredeti szálalak esetén (62. ábra). Néhány esetben a görbült alakú szálak 

kihúzása közben az acélszál elérte a teherbírását és elszakadt. Azonos feltételek (pl. beágyazási 

hossz) esetén, eredeti szálalaknál szálszakadást nem tapasztaltam. 

 

3.2. tézis [16] 

Kísérleti eredményeim alapján lényegesen más kihúzási viselkedés következett be akkor, 

amikor a szál mindkét vége a berepedt keresztmetszet azonos oldalába volt beágyazódva  

(U alakú szál), és így a szál környezetében a beton tönkremenetele következett be (63. ábra). 

Kísérletileg igazoltam, hogy amennyiben az acélszál olyan mértékű deformációt szenved 

keverés során, aminek következtében U alakot vesz föl, akkor a szál kihúzódásos 

tönkremenetele helyett bekövetkezhet a beton tönkremenetele. Azonos ágyazási mélység 

esetén nagyobb a maximális kihúzóerő, de a viselkedés ridegebb a beton 

tönkremenetelekor, mint a szál kihúzódásos tönkremenetelekor. 

 

4. téziscsoport: Keverési idő hatása az acélszál, illetve makro műanyag szál 

erősítésű betonok berepedést követő maradó hajlító-

húzószilárdságára 

4.1. tézis [4], [7], [10], [13], [15], [16], [17] 

Kísérletileg igazoltam, hogy az acélszálak betonban való keverési idejének 5 percről 30 

percre való növelése kis mértékben (0,3-0,5 V% száltartalom esetén legföljebb 10%-kal) 
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növeli az acélszál erősítésű beton gerendák berepedést követő maradó hajlító teherbírását 

(67. ábra és 68. ábra), amennyiben az egyéb paraméterek változatlanok. 

Ez feltehetőleg a keverési idő növelése miatti beton jellemzők javulásával, illetve a 

deformálódott acélszálak kedvezőbb kihúzási jellemzőivel magyarázható.  

Vizsgálati eredményeim alapján a száltartalom (0,3 V%-ról, 0,5 V%-ra való) növelésével ez a 

kedvező hatás fokozódott. 

 

4.2. tézis [4], [7], [10], [13], [15], [17] 

A szálak elkeveredéséhez szükségesnél hosszabb keverési idő alkalmazása (általam 

vizsgált esetben 5 percről 15, illetve 30 percre való növelése) esetén jelentős mértékben 

csökkent a makro műanyag szálerősítésű beton berepedést követő maradó teherbírása 

(69. ábra - 72. ábra), amennyiben az egyéb paraméterek változatlanok. 

A szálerősítésű betonok maradó hajlító teherbírásának csökkenése a makro műanyag szálak 

betonban való keverés hatására bekövetkező teherbírás csökkenésével magyarázható éppen 

ezért a berepedést követő maradó hajlító teherbírás csökkenésének mértéke függ az alkalmazott 

szál típusától, a keverési módtól, az alkalmazott adalékanyag típusától. Emellett többek között 

függhet még a beton konzisztenciájától, a keverőlapátok kopottságától, keverés sebességétől. 

Eredményeim alapján a szálkárosodás hatása a makro műanyag szál erősítésű beton gerendák 

maradó hajlító teherbírására annál nagyobb, minél nagyobb az alkalmazott száltartalom 

(0,3 V% helyett 0,5 V% esetén). 

 

7. ÉRTEKEZÉS  EREDMÉNYEINEK  HASZNOSÍTÁSI  

LEHETŐSÉGEI 

Doktori kutatásommal elősegítettem a szálerősítésű betonokkal kapcsolatos ismeretek 

bővülését. 

Értekezésem rávilágított arra, hogy nem elegendő tisztában lennünk a szálak keverés előtti 

jellemzőivel, hanem fontos ismernünk, hogy a szálak miként viselkednek a betonban való 

keverés során. Eredményeim alapján esetleg pontosítják a jelenlegi előírásokat, irányelveket 

arra vonatkozóan, hogy a különféle szálakat mikor kell a transzportbetonhoz adagolni. 

Eredményeim alapján kedvező lehet a szálerősítésű betonok berepedést követő maradó hajlító 

teherbírása szempontjából, ha az acélszálakat minél tovább keverjük a betonban. Míg a makro 
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műanyag szálak esetén az elkeveredés szempontjából szükséges legrövidebb időn túli keverés 

kedvezőtlen hatással járhat.  

Értekezésem felhívja a figyelmet arra is, hogy a szálak keverés közbeni esetleges károsodását 

figyelembe kell venni a szálerősítésű betonok tervezése és alkalmazása során, különben egyes 

esetekben a biztonság kárára tévedhetünk. 

 

8. KITEKINTÉS  ÉS  JÖVŐBENI  KUTATÁSI  FELADATOK 

Doktori értekezésemben feltárt ismeretanyagot fontos lenne kiterjeszteni ahhoz, hogy minél 

több információ álljon a szálgyártók, tervezők, illetve betontechnológusok rendelkezésére a 

szálak viselkedéséről. 

Fontosnak tartom a jövőben megvizsgálni további betonösszetételek (szálak, adalékanyagok), 

ill. betonkeverő típusok esetén is a szálak betonban való keverése során bekövetkező lehetséges 

károsodásokat és a károsodások mértékét. Ezen kibővített ismeretanyag alapján módosítani 

lehet majd a szálerősítésű betonok méretezési eljárásait, hogy figyelembe vegyék a szálak 

esetleges teherbírás csökkenését is, ahol és amennyiben szükséges. A teherbírás csökkenést 

például a szál anyagának, illetve a keverési eljárásnak függvényében meghatározott korrekciós 

tényezővel lehetne figyelembe venni. A korrekciós tényezők meghatározásához azonban 

további kísérleti eredményekre van szükség. 

Eddigi eredményeim alapján érdemesnek tartom CT vizsgálatok elvégzését ahhoz, hogy a 

keverési idő és a száltartalom hatását tisztázni lehessen az acélszálak betonban való 

elhelyezkedésére és irányultságára. 

Mindemellett fontosnak tartom megvizsgálni, hogy az újrahasznosított adalékanyagos betonok 

zsugorodása, rugalmassági modulusa, kúszása miként fokozható szálak adagolásával. Van-e 

esetleg lehetőség a természetes adalékanyagú betonokéval közel azonos jellemzők biztosítására 

a szálak adagolásával, illetve a száladagolás költségeit tekintve ennek gazdasági szempontból 

van-e realitása?  
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12. MELLÉKLETEK 

12.1. Melléklet – Cement jellemzői 

12.1.1. Homokos kavics adalékanyagos beton gerendáknál alkalmazott cement jellemzői 

 

Gyártó által végzett vizsgálatok (gyártó adatszolgáltatása): 

Cement jele CEM I 42,5 N 

Gyártó DDC Vác 

Mintavétel 2014. április 

 

Kémiai összetétel [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 MnO Na2O K2O SO3 Cl 

18,48 5,13 3,25 61,42 1,44 0,25 0,20 0,12 0,57 3,19 0,076 

 

Őrlésfinomság Kötési tulajdonságok 
Hidr. 

hő 

[J/g] 

Izzí-

tási 

veszt. 

[%] 

Blaine 

[cm2/g] 

R200 

[%] 

R90 

[%] 

Vízig. 

[%] 

Kötk. 

[perc] 

Kötv. 

[perc] 

Lech 

[mm] 

3584 0,00 0,82 29,5 170 250 0 331,1 2,23 

 

Mechanikai vizsgálatok [MPa] 

H1 H2 H28 NY1 NY2 NY28 

3,5 5,5 9,0 15,0 27,0 58,0 

 

Építőanyagok és Magasépítés Tanszék laboratóriumában végzett vizsgálatok: 

Sűrűség [g/ml] 3,17 

Fajlagos felület Blaine készülékkel [m2/kg] 306 

Fajlagos felület Blaine készülékkel [cm2/g] 3060 

Vízigény [%] 28,0 

Kötésidő 
Kötés kezdete 2 óra 25 perc (145 perc) 

Kötés vége 3 óra 45 perc (225 perc) 
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12.1.2. Újrahasznosított adalékanyagos beton gerendáknál és szálkihúzó vizsgálatoknál 

alkalmazott cement jellemzői  

 

Gyártó által végzett vizsgálatok (gyártó adatszolgáltatása): 

Cement jele CEM I 42,5 N 

Gyártó DDC Vác 

Mintavétel 2015. szeptember 

 

Kémiai összetétel [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 MnO Na2O K2O SO3 Cl 

18,99 4,48 3,04 61,87 1,39 0,24 0,28 0,08 0,46 2,89 0,038 

 

Őrlésfinomság Kötési tulajdonságok Izzv. 

[%] 
Blaine 

[cm2/g] 

R200 

[%] 

R90 

[%] 

Vízig. 

[%] 

Kötk. 

[perc] 

Kötv. 

[perc] 

Lech 

[mm] 

3306 0,00 0,48 29,1 168 249 0,1 2,23 

 

Mechanikai vizsgálatok [MPa] 

H2 H28 NY2 NY28 

4,4 8,8 22,8 56,2 

 

Építőanyagok és Magasépítés Tanszék laboratóriumában végzett vizsgálatok: 

Sűrűség [g/ml] 3,1 

Fajlagos felület Blaine készülékkel [m2/kg] 351 

Fajlagos felület Blaine készülékkel [cm2/g] 3512 

Vízigény [%] 28,7 

Kötésidő 
Kötés kezdete 3 óra 10 perc (190 perc) 

Kötés vége 4 óra 10 perc (250 perc) 
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12.2. Melléklet – Adalékanyagok jellemzői 

12.2.1. Homokos kavics adalékanyag szemmegoszlási görbéje (dmax=16 mm) 

 
76. ábra: Felhasznált homokos kavics adalékanyag szemmegoszlási görbéje (dmax=16 mm)  
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12.2.2. Újrahasznosított beton adalékanyaghoz felhasznált beton próbakockák 

testsűrűsége és nyomószilárdsága 

  

Magasság

a b c

1 2014.11.14 8,085 150,25 150,02 150,50 1635 2383,31 72,42

2 2014.11.11 8,211 150,08 151,26 150,60 1902 2401,73 83,50

3 2014.11.10 8,222 150,25 150,35 150,50 1705 2418,37 75,35

4 2014.11.14 8,229 150,13 152,10 150,43 1613 2395,61 70,50

5 2014.11.14 8,105 150,11 150,76 150,15 1624 2385,24 71,74

6 2014.11.11 8,175 150,03 150,93 150,10 1632 2405,21 72,04

7 2014.11.10 8,175 150,12 150,34 150,01 1637 2414,65 72,59

8 2014.11.12 8,138 149,98 150,66 150,06 1604 2400,06 70,95

9 2014.10.01 8,154 150,43 151,00 149,37 1765 2403,23 78,25

10 2014.10.02 8,217 150,24 152,14 150,24 1652 2392,76 72,27

11 2014.10.01 8,189 150,03 151,13 149,96 1713 2408,39 75,58

12 2014.10.02 8,215 150,28 151,14 150,05 1882 2410,41 82,99

13 2014.09.30 8,170 150,13 150,29 149,75 1914 2418,01 85,04

14 2014.10.02 8,191 150,43 151,52 149,31 1789 2406,82 79,08

15 2014.10.01 8,159 150,44 149,58 149,94 1864 2418,15 83,11

16 2014.08.12 8,161 149,75 149,94 149,91 1634 2424,53 72,69

17 2014.07.28 8,161 150,00 151,80 150,01 1753 2389,24 76,98

18 2014.07.23 8,181 149,57 150,73 149,82 1596 2422,10 70,67

19 2014.07.24 8,139 149,72 150,30 149,95 1621 2412,05 71,92

20 2014.07.28 8,120 148,95 150,50 149,99 1728 2415,00 76,55

21 2014.07.11 8,143 150,17 149,80 149,78 1980 2416,77 88,25

22 2014.08.08 8,192 149,47 150,94 149,75 1581 2424,74 69,95

23 2014.07.25 8,127 150,01 150,03 149,58 1770 2414,12 78,87

24 2014.07.11 8,146 149,62 150,21 149,93 1762 2417,50 78,24

25 2014.07.11 8,149 149,99 150,41 150,26 1806 2403,93 79,91

26 2014.08.29 8,122 149,63 151,33 149,82 1640 2394,14 72,34

27 2014.08.29 8,119 149,79 150,61 149,95 1671 2400,05 73,99

28 2014.07.30 8,130 150,23 151,18 149,91 1694 2387,86 74,75

29 2014.08.08 8,176 149,77 150,32 149,85 1632 2423,50 72,45

30 2014.08.12 8,157 149,81 149,71 150,01 1705 2424,48 75,92

31 2014.02.14 8,145 149,89 150,71 150,37 1699 2397,81 74,97

32 2014.02.28 8,100 150,04 150,31 149,84 1729 2396,97 76,77

33 2014.03.03 8,135 149,86 150,43 150,13 1728 2403,64 76,51

34 2014.02.14 8,139 149,70 150,76 150,01 1578 2404,05 69,78

35 2014.03.25 8,070 149,86 150,26 149,94 1622 2390,16 71,99

36 2014.04.01 8,173 149,94 150,92 150,02 1722 2407,51 76,06

37 2014.05.06 8,196 150,03 150,66 150,15 1820 2414,91 80,45

38 2014.05.14 8,208 150,32 150,80 149,86 1960 2416,20 86,73

39 2014.04.30 8,147 149,68 150,89 150,21 1731 2401,46 76,37

40 2014.04.08 8,156 150,11 150,51 149,92 1681 2407,92 74,50

41 2014.03.18 8,177 149,96 151,45 150,36 1751 2394,51 76,89

42 2014.02.26 8,135 149,79 150,96 150,49 1712 2390,59 75,36

43 2014.05.13 8,157 149,81 150,78 149,90 1680 2409,04 74,33

44 2014.05.09 8,181 150,37 150,53 149,34 1814 2420,17 80,69

45 2014.04.02 8,189 149,95 151,18 149,98 1735 2408,56 76,52

2406,57 76,15

Próbatest 

készítési 

dátuma

Tömege 

[kg] 

Mérete [mm] Törőerő 

[kN]

Nyomott felület Egyedi 

érték

Átlagérték Egyedi 

érték

Átlagérték

Jele Nyomószilárdság 

[N/mm
2
]

Testsűrűség [kg/m
3
]
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12.3. Melléklet – Adalékszer jellemzői 

Glenium C300 típusú adalékszer műszaki jellemzői (BASF Hungária Kft., 2009): 

Konzisztencia Folyadék 

Szín Sárgásbarna 

Fajsúly (+20 °C-on) 1,1 g/cm3 

pH érték 5-8 

Szilárdanyag tartalom (+120 °C IR-szárítóban, 

tömegállandóságig szárítva)  

kb. 44 m% 

Maximális klorid tartalom 0,1 m% 

Maximális alkáli tartalom 8,0 m% 

 

12.4. Melléklet – CT vizsgálatok leírása, betonalkotók Hounsfield-értéke 

A CT (azaz számítógépes tomográfia, angolul: Computed Tomography) vizsgálatot eredetileg 

orvosi diagnosztikában használták.  

Majorosné Lublóy (2011) alapján a CT a hagyományos röntgen-átvilágítási technika 

továbbfejlesztése. A CT vizsgálatoknál is röntgensugárzást használnak a felvételek 

elkészítéséhez, de a sugarak nem filmet exponálnak, hanem detektorok segítségével érzékelik 

a röntgensugarakat, majd a detektorokból nyert villamos jelekből számítógép segítségével 

készül el a rekonstruált keresztmetszeti kép. A CT vizsgálat az eltérő anyagok eltérő 

sugárgyengítő tulajdonságán alapszik. A CT kép egy adott térfogatelem átlagos 

sugárgyengítését mutatja. A detektorok jelét a kép rekonstrukció során mátrixba rendezi.  

A mátrix egy-egy pontja megfelel a kép egy-egy pontjának, az értéke pedig az adott térfogat 

egység sugárgyengítésével arányos. Ebből a számítógép meghatározza az egyes térfogatelemek 

relatív lineáris sugárgyengítését, melyet ezt követően egy skálához rendel.  

Az értékeket hounsfield egységben adja meg. (A víz Hounsfield-értéke HU=0, míg a levegő 

Hounsfield-értéke HU=-1000.) 

Korábbi kutatások alapján a CT jól alkalmazható aszfalt, illetve beton anyagok roncsolásmentes 

vizsgálatára (Majorosné Lublóy, 2011, Lublóy, Ambrus, Kapitány, Barsi, 2015; Balázs, 

Czoboly, Lublóy, Zimmer, 2015). A beton alkotóelemeinek Hounsfield-értékeit a 15. táblázat 

tartalmazza. 

A számítógépes tomográfiával lehetőség nyílik arra, hogy a mintának a teljes 3D-s belső 

szerkezetéről képet kapjunk. A CT felvételeken a vizsgált elem szeletekre bontva elemezhető, 

melyen a szeletek sűrűségi megoszlása figyelhető meg. A sűrűségképen kirajzolódnak az elem 

sajátosságai, így olyan elváltozásokat is meg lehet figyelni, melyre más módszerekkel nincs 
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lehetőség. A 15. táblázat alapján látható, hogy az acélszálaknak jelentősen eltér a Hounsfield-

értéke a beton többi alkotóelemének Hounsfield-értékétől. Míg a műanyag szálak Hounsfield-

értéke gyakorlatilag megegyezik a víz Hounsfield-értékével. Emiatt az acélszálak viszonylag 

egyszerűen kimutathatóak a CT felvételeken, míg a műanyag szálakat legfeljebb alakjuk 

alapján lehetne kimutatni, melyhez nagy felbontású, ún. mikro CT-re lenne szükség.  

 

15. táblázat: Beton alkotóelemeinek Hounsfield-értékei [Kocur, Saegner, Vogel, 2010] 

 ρ [g/cm3] HU [-] 

cementkő 2,30-3,20 745 1480 

kvarc adalékanyag 2,65 1800 

levegő  -1024 745 

víz 1,00 -10 10 

szál 
műanyag szál 0,90 -10 10 

acélszál 7,85 3000 

 

12.5. Melléklet – Betonban való keverés során károsodott makro műanyag 

szálak elemzéséhez 

12.5.1. Károsodott P1 jelű makro műanyag szálak aránya ejtődobos, illetve aktivátoros 

kényszerkeverővel, homokos kavics adalékanyagos betonban való keverés hatására 

 
77. ábra: Károsodott P1 jelű makro műanyag szálak aránya homokos kavics adalékanyagos 

betonban való 0, 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést követően, 

a) ejtődobos keverőben keverve,            b) aktivátoros kényszerkeverőben keverve  
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12.5.2. Károsodott P1 jelű makro műanyag szálak aránya homokos kavics, illetve 

újrahasznosított adalékanyagos betonban, aktivátoros kényszerkeverővel való 

keverés hatására 

 
78. ábra: Károsodott P1 jelű makro műanyag szálak aránya aktivátoros kényszerkeverőben 

való 0, 2, 5, 15, illetve 30 perces keverést követően, 

a) homokos kavics adalékanyagos betonban,      b) újrahasznosított adalékanyagos betonban 
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12.6. Melléklet – Betonban való keverés során károsodott P1 jelű makro 

műanyag szálak teherbírásának vizsgálatához 

A szaggatott vonalak, illetve pontvonalak 1-1 db károsodott szál mérési eredményét adja meg. 

Összehasonlításként minden ábrán folytonos, fekete vonallal 30 db keverés nélküli, ép szál 

(0 perc) eredményének átlagát adtam meg, míg folytonos, narancssárga vonallal 30 db 

kizárólag felületi károsodást szenvedett szál 30 perces keverést követő mérési eredményeinek 

átlaga lett ábrázolva. (A folytonos vonalak körüli színezett tartomány a 30-30 db szál mérési 

eredményeinek tartományát adja meg.) 

 
79. ábra: P1 jelű makro műanyag szálak teherbírása homokos kavics adalékanyagos 

betonban való keverés hatására kialakult károsodási módok esetén 

a) - - - szál szétválása (II/2/3 károsodás),        b) ···· zúzódás (II/3/1 károsodás), 

c) - · -   bemetsződés (II/3/2 károsodás),         d) - - - szál megnyílása (II/3/4 károsodás) 
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12.7. Melléklet – Acélszálak betonból való kihúzóvizsgálatához 

12.7.1. Acélszálak kihúzási jellemzője a beágyazási hossz, a keverési idő és az adalékanyag 

típusának függvényében 

A 80. – 82. ábrákon feltüntetett minden görbe 5-5 db mérési eredmény átlaga. Az ábrák 

jelmagyarázatában a jelölés rendre a következő: Mix (keverék), adalékanyag típusa: 

Q – homokos kavics adalékanyag, Rec – újrahasznosított adalékanyag, keverési idő a szál 

adagolását követően: 5, illetve 30 perc, szál beágyazási hossza (ℓb): 15, illetve 25 mm. 

 
80. ábra: Eredeti alakú S1 jelű acélszál átlag kihúzási erő-elmozdulás görbéi szálerősítésű 

betonból (minden görbe 5 db mérési eredmény átlaga), 

a) homokos kavics adalékanyaggal, 5 perces keverés, ℓb: 15, illetve 25 mm, 

b) homokos kavics adalékanyaggal, 30 perc keverési idő, ℓb: 15, illetve 25 mm,, 

c) újrahasznosított adalékanyaggal, 5 perc keverési idő, ℓb: 15, illetve 25 mm,, 

d) újrahasznosított adalékanyaggal, 30 perc keverési idő, ℓb: 15, illetve 25 mm, 
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81. ábra: Eredeti alakú S1 jelű acélszál átlag kihúzási erő-elmozdulás görbéi szálerősítésű 

betonból (minden görbe 5 db mérési eredmény átlaga), 

a) homokos kavics adalékanyaggal, ℓb: 15 mm, 5, illetve 30 perc keverési idő, 

b) homokos kavics adalékanyaggal, ℓb: 25 mm, 5, illetve 30 perc keverési idő, 

c) újrahasznosított adalékanyaggal, ℓb: 15 mm, 5, illetve 30 perc keverési idő, 

d) újrahasznosított adalékanyaggal, ℓb: 25 mm, 5, illetve 30 perc keverési idő 
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82. ábra: Eredeti alakú S1 jelű acélszál átlag kihúzási erő-elmozdulás görbéi szálerősítésű 

betonból (minden görbe 5 db mérési eredmény átlaga), 

a) 5 perces keverés, ℓb: 15 mm, homokos kavics / újrahasznosított adalékanyag, 

b) 5 perces keverés, ℓb: 25 mm, homokos kavics / újrahasznosított adalékanyag, 

c) 30 perces keverés, ℓb: 15 mm, homokos kavics / újrahasznosított adalékanyag, 

d) 30 perces keverés, ℓb: 25 mm, homokos kavics / újrahasznosított adalékanyag 
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12.7.2.  Kihúzóvizsgálatnál használt beton testsűrűsége, számított porozitása és 

nyomószilárdsága 

Keverék Próbatest 

jele 

Testsűrűség 

[kg/m3] 

Számított 

porozitás [V%] 

Nyomószilárdság 

[N/mm2] 

Egyedi 

érték 

Átlag-

érték 

Egyedi 

érték 

Átlag-

érték 

Egyedi 

érték 

Átlag-

érték 

Mix-Q-5perc 

A 2178,41 

2184,56 

22,14 

21,91 

54,46 

54,95 B 2168,11 22,51 53,41 

C 2207,16 21,09 56,97 

Mix-Q-30perc 

A 2207,70 

2208,75 

21,07 

21,03 

65,63 

62,85 B 2214,85 20,81 63,61 

C 2203,68 21,22 59,31 

Mix-Rec-5perc 

A 2259,15 

2235,41 

12,67 

13,61 

72,99 

70,95 B 2220,40 14,20 70,70 

C 2226,68 13,95 69,14 

Mix-Rec-30perc 

A 2252,76 

2251,97 

12,92 

12,95 

80,60 

78,58 B 2264,19 12,47 81,79 

C 2238,96 13,47 73,34 

 

12.7.3. Görbült alakú szál újrahasznosított adalékanyagos betonból való kihúzó vizsgálati 

eredményei 

 
83. ábra: Görbült alakú S1 jelű acélszálak kihúzási erő - elmozdulás görbéi újrahasznosított 

adalékanyagos szálerősítésű betonból való kihúzás esetén, (keverési idő: szál adagolását 

követő 5 perc, referenciaként ábrázolva az eredeti alakú szálak (ℓb: 15 mm) átlag kihúzási 

erő-elmozdulás görbéi), 

a) görbült alakú szál betonon kívüli részének szakadása esetén 

b) görbült alakú szál betonon belüli szakadása esetén 
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12.7.4.  U alakú szál kihúzásakor a beton tönkremenetele 

 
84. ábra: U alakú szál kihúzóvizsgálatánál a beton tönkremenetele  

(Mix-Q-5perc-U szálalak-1) 

  



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés - Mellékletek 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

M/XIV 

12.8. Melléklet – Szálerősítésű betonok nyomószilárdsága és számított 

porozitása 

 

A fejezetben levő ábrák jelmagyarázatában a jelölés rendre a következő:  

– Mix (keverék), 

– adalékanyag típusa: Q – homokos kavics adalékanyag, Rec – újrahasznosított 

adalékanyag, 

– szál típusa: 0-szál nélküli, S1, illetve S2 jelű acélszál, vagy P1, illetve P2 jelű makro 

műanyag szál, 

– keverési idő a szál adagolását követően: 0, 2, 5, 15, illetve 30 perc, 

– keverékbe adagolt szál mennyisége: 0,0 V%, 0,3 V%, illetve 0,5 V%. 

 
85. ábra: S1 jelű acélszállal erősített, homokos kavics adalékanyagos beton próbatestek 

jellemzői (minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga), 

a) nyomószilárdság,                                 b) számított porozitás 
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86. ábra: S2 jelű acélszállal erősített, homokos kavics adalékanyagos beton próbatestek 

jellemzői (minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga), 

a) nyomószilárdság,                                 b) számított porozitás 

 

 
87. ábra: P1 jelű makro műanyag szállal erősített, homokos kavics adalékanyagos beton 

próbatestek jellemzői (minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga), 

a) nyomószilárdság,                                 b) számított porozitás 
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88. ábra: P2 jelű makro műanyag szállal erősített, homokos kavics adalékanyagos beton 

próbatestek jellemzői (minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga), 

a) nyomószilárdság,                                 b) számított porozitás 

 

 
89. ábra: Újrahasznosított adalékanyaggal készült szálerősítésű beton próbatestek jellemzői 

(minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga), 

a) nyomószilárdság,                                 b) számított porozitás 
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16. táblázat: szálerősítésű beton próbatestek nyomószilárdsága és számított porozitása 

(minden eredmény 3-3 db mérési eredmény átlaga) 

Minta jele Nyomószilárdság 

[N/mm2] 

Testsűrűség 

[kg/m3] 

Számított 

porozitás [V%] 

Mix-Q-0-0perc-0,0V% 91,34 2382,02 13,30 

Mix-Q-S1-5perc-0,3V% 82,93 2301,55 17,08 

Mix-Q-S1-30perc-0,3V% 83,16 2316,44 16,54 

Mix-Q-S1-5perc-0,5V% 74,19 2286,14 18,21 

Mix-Q-S1-30perc-0,5V% 80,81 2327,95 16,69 

Mix-Q-S2-5perc-0,3V% 89,64 2376,12 14,37 

Mix-Q-S2-30perc-0,3V% 104,29 2402,48 13,41 

Mix-Q-S2-5 perc-0,5V% 90,68 2389,45 14,45 

Mix-Q-S2-30perc-0,5V% 105,67 2409,21 13,74 

Mix-Q-P1-2perc-0,3V% 83,51 2349,58 14,57 

Mix-Q-P1-5perc-0,3V% 84,13 2353,08 14,45 

Mix-Q-P1-15perc-0,3V% 85,15 2356,79 14,31 

Mix-Q-P1-30perc-0,3V% 87,09 2355,40 14,36 

Mix-Q-P1-2perc-0,5V% 87,82 2353,55 14,49 

Mix-Q-P1-5perc-0,5V% 88,88 2355,69 14,42 

Mix-Q-P1-15perc-0,5V% 93,13 2358,54 14,31 

Mix-Q-P1-30perc-0,5V% 98,41 2368,98 13,93 

Mix-Q-P2-2perc-0,3V% 88,80 2363,28 14,08 

Mix-Q-P2-5perc-0,3V% 89,85 2376,24 13,60 

Mix-Q-P2-15perc-0,3V% 86,77 2376,50 13,60 

Mix-Q-P2-30perc-0,3V% 96,25 2379,29 13,49 

Mix-Q-P2-2perc-0,5V% 89,85 2367,88 13,97 

Mix-Q-P2-5perc-0,5V% 89,53 2372,28 13,81 

Mix-Q-P2-15perc-0,5V% 89,08 2373,79 13,76 

Mix-Q-P2-30perc-0,5V% 97,64 2375,07 13,71 

Mix-Rec-0-0perc-0,0V% 99,13 2357,61 7,25 

Mix-Rec-S1-5perc-0,5V% 100,56 2297,27 11,17 

Mix-Rec-S1-30perc-0,5V% 101,35 2309,80 10,68 

Mix-Rec-P1-5perc-0,5V% 101,57 2283,48 10,35 

Mix-Rec-P1-30perc-0,5V% 102,12 2289,36 10,11 

Mix-Rec-P2-5perc-0,5V% 87,33 2231,69 12,38 

Mix-Rec-P2-30perc-0,5V% 99,58 2302,89 9,58 

  



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés - Mellékletek 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

M/XVIII 

12.9. Melléklet – Keverési idő és száltartalom hatása az acélszálak betonban 

való elhelyezkedésére, irányultságára 

A 90. ábrán egy szálerősítésű betonról készült CT kép egyik szelete látható a kielemzés 

jelmagyarázatával. A kielemzésnél a próbatestről készült CT felvételek minden szeletét 6×6 db 

egyenlő nagyságú részre osztottuk. (A próbatest magassága mentén „A”-„F” sorokra lett osztva 

a próbatest, míg szélessége mentén „I”-„VI” oszlopokra. Ennek megfelelően például az „A-VI” 

cella a CT felvétel minden szeletén a jobb fölső celláját jelenti.) A próbatestek bedolgozási 

felülete minden esetben a CT felvételen felül volt („A” sor).  

 
90. ábra: CT felvételek kielemzésének jelmagyarázata (felvételen a felső oldal a beton 

bedolgozási oldala) 

 

12.9.1. Acélszálak betonban való elhelyezkedése 

A CT felvételek mindegyik szeletében meghatároztuk az egyes cellákba (pl.: „A-VI” cella) levő 

szálak arányát. Ez megadta, hogy a 0,39 mm pixeltávolság mellett az adott szelet egyes 

celláiban milyen arányban volt acélszál. A szálak eloszlásának vizsgálatához a CT felvételen a 

próbatest hossztengelye mentén levő összes szeletének azonos jelű (pl.: „A-VI”) celláinak 

eredményeit átlagoltam. (A CT felvételeken a szeletvastagság 1,2 mm volt.) Ez azt jelenti, hogy 

a CT felvétel a próbatest hossztengelye mentén 1,2 mm távolságonként ad információt a 

próbatest belső struktúrájáról. Azt nem ismerjük, hogy az 1,2 mm-en belül a szál esetleg véget 

ér-e, és új kezdődik, vagy egyszerűen folytatódik. Ezért a kielemzéseknél az egyes szeletek 
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felületszázalékában (A%) adom meg a száltartalmat. (Csak viszonylag nagy pontatlansággal 

lehetne azt térfogatszázalékba, azaz V%-ba átszámítani.) Ezen eredmények így a szálak 

elhelyezkedésének, illetve irányultságának vizsgálatához alkalmasak, de a száltartalom pontos 

meghatározását csak kisebb-nagyobb bizonytalanságokkal lehetne meghatározni.  

A 91. ábrán a 0,3 V% és a 0,5 V% acélszál tartalmú keverékek száleloszlási diagramja látható 

a szál adagolását követő 5 perces keverés esetén. Kék vonallal az egyes sorokban („A”-„F”) 

mért átlag száltartalom tendenciáját adtam meg. 

 
91. ábra: Szálak eloszlása eltérő száltartalom és azonos (5 perces) keverési idő esetén,  

a) 0,3 V% száltartalom esetén (Mix-Q-S1-5perc-0,3V%), 

b) 0,5 V% száltartalom esetén (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%) 

 

A 91. ábra alapján a következő megállapításokat teszem: 

– 0,3 V%, és a 0,5 V% száltartalmú keverékeknél hasonló tendenciájú átlag száleloszlást 

tapasztaltam. 

– A próbatest alján („F” sor) nagyobb száltartalom adódott, mint a próbatest többi részén. 

A próbatest bedolgozási felületének közelében („A” sor) kisebb száltartalmat 

tapasztaltam, mint a próbatest többi részén. Ez a jelenség az acélszálak nagy 

térfogatsúlya miatti lesüllyedéssel magyarázható.  

– Az átlag száleloszlás görbén mind a két esetben megfigyelhető egy száltartalom 

csökkenés a „D”, illetve „E” sorban. Ez azzal magyarázható, hogy a próbatestek 

bedolgozása két rétegben történt. Az első réteg felső határa a „D” sornál volt. Az első 



Czoboly Olivér Attila  PhD értekezés - Mellékletek 
A  keverési  idő  és  a  keverési  mód  hatása  a  szálak  és  a  szálerősítésű  betonok  jellemzőire 

M/XX 

réteg tömörítése során a szálak a „D” sorból lesüllyedtek. Majd a második (felső) 

bedolgozási réteg betöltését követően a tömörítés közben a szálak ugyancsak elkezdtek 

süllyedni, így a felső bedolgozási rétegből („A”-„C” sorokból) a „D” sorba süllyedtek 

le a szálak. Ennek köszönhető, hogy a „C”, illetve „D” jelű sorokban nagyobb 

száltartalom tapasztalható, mint az alatta levő („D”, illetve „E”) sorokban. 

A 92. ábrán azonos acélszál tartalmú (0,5 V%) keverékek száleloszlási diagramja látható a szál 

adagolását követő 5 perces, illetve 30 perces keverési idő esetén. A 92. ábrán megfigyelhető, 

hogy az acélszálak átlag eloszlása a betonban (kék vonal) egyenletesebb a 30 perces keverés 

(Mix-Q-S1-30perc-0,5V%) után, mint az azonos száltartalmú, de rövidebb idejű (5 perces) 

keverésnél (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%). Megfigyelhető azonban, hogy a 30 perces keverés után 

is tapasztalható volt néhány kiugró érték (pl.: „D-I” és „F-I” cellák), de ezek nem rendeződtek 

sorokba. 

 
92. ábra: Szálak eloszlása eltérő keverési idő és azonos száltartalom (0,5V%) esetén, 

a) 5 perc keverésesetén (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%),  

b) 30 perc keverés esetén (Mix-Q-S1-30perc-0,5V%) 

 

A CT felvétel alapján elkülönítettük a 30 percig kevert keverékből (Mix-Q-S1-30perc-0,5V%) 

készülő próbatest „D-I” és „F-I” celláit, ahol a nagy száltartalmat tapasztaltuk és ezeket tovább 

vizsgáltuk. A 93. ábrán látható az elkülönített „D-I” cella száleloszlása. A kielemzés alapján 

kimondható, hogy csomósodás nem alakult ki ezekben a cellákban sem, tehát a szálak 

véletlenszerűen feldúsuló elhelyezkedésével, illetve a zsaluzat közelségének hatásával lehet 

magyarázni a kiugróan nagy száltartalmat. 
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93. ábra: Szálak eloszlása a 30 percig kevert (Mix-Q-S1-30perc-0,5V%) keverék esetén, 

bordóval kiemelve a „D-I” cellában elhelyezkedő szálak 

 

12.9.2. Acélszálak irányultsága a betonban 

A CT felvételeken a szálakat automatizált elemzéssel elkülönítettük egymástól és egyedi 

azonosítóval (ID-vel) láttuk el. Ilyen módon meg lehetett határozni a szálak irányultságát. 

Vizsgálatainknál ebben az esetben is az „x” tengely volt a próbatest keresztirányú vízszintes 

tengelye, „y” tengely a függőleges tengely, míg a „z” tengely a próbatest hosszirányú vízszintes 

tengelye (74. ábra).  

A 94. ábra bal oldalán a 0,5 V% száltartalmú keverék (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%) vízszintesen 

(„x”-„z” síkban) vizsgált szálirányultsága látható, ahol a sötét színű szálak a próbatest 

hossztengelyével („z”) párhuzamosan állnak. A szálak annál világosabbak, minél nagyobb 

szöget zárnak be a hossztengellyel („z”).  

A 94. ábrán megfigyelhető, hogy a próbatest végénél a szálak egyre inkább a zsaluzattal 

párhuzamosan helyezkednek el, tehát az oldalfalakon a hossztengellyel párhuzamosan, míg a 

véglapon keresztirányban rendeződtek, míg a próbatest közepén a szálak véletlenszerűen 

helyezkednek el. A próbatest szélein a szálak irányítottságának az a magyarázata, hogy a kötött 

bedolgozási rend (először a zsaluzat középére, majd a két szélére való beton adagolása) ellenére 

a tömörítés során a szálakkal erősített beton kis mértékben mozog, ennek következtében a 

zsaluzat felületén levő szálak a zsalu felületével azonos irányba rendeződnek. 
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94. ábra: Szálirányultság 0,5 V% száltartalom és 5 perces keverés esetén  

(Mix-Q-S1-5perc-0,5V%) 

 

A 95. ábrán az azonos (0.5 V%) acélszál tartalmú keverékek szálirányultsági diagramja látható 

5 perces, illetve 30 perces keverés után. Vizsgálati eredményeim alapján a keverési idő 

növelésének nem volt jelentős hatása a szálak irányultságára (95. ábra). 

 
95. ábra: Szálirányultság eltérő keverési idő és azonos száltartalom (0,5 V%) esetén, 

a) 5 perc keverés esetén (Mix-Q-S1-5perc-0,5V%),  

b) 30 perc keverés esetén (Mix-Q-S1-30perc-0,5V%) 


