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1.  KUTATÁSI  FELADAT  RÖVID  ÖSSZEFOGLALÁSA  ÉS  TUDOMÁNYOS  

ELŐZMÉNYEI 

Kedvező tulajdonságai miatt világszerte egyre szélesebb körben alkalmaznak szálerősítésű 

betonokat (Balázs, Polgár, 1999). 

Régóta ismeretes, hogy a kedvező hatás eléréséhez kiemelten fontos a szálak egyenletes 

elkeveredése. Csorba (2006) is felhívta rá a figyelmet, hogy a szálak homogén elkeveredése az 

egyik kulcspontja ennek a technológiának. A megfelelő elkeveredéshez a szálgyártók megadják 

a szál adagolását követő minimális keverési időt és a szálak bekeverésének javasolt módját. 

A betonüzemek általában a lehető legrövidebb ideig keverik a betont a szálak adagolását 

követően, hiszen az a gazdaságos számukra. Ugyan ebből az okból kifolyólag az előregyártó 

telepeken a lehető legrövidebb keverési idő után kerül a szálerősítésű beton bedolgozásra. 

Transzportbeton esetén az egyenletes elkeveredés céljából 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. 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. 

 

2. ÉRTEKEZÉS  CÉLKITŰZÉSEI 

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, ill. 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. 

A szálak azonban csak addig képesek kedvezően befolyásolni a szálerősítésű beton berepedést 

követő maradó teherbírását, amíg nem húzódnak ki a betonból, vagy nem szakadnak el.  

A hajlított szerkezetekben az acélszálak jellemzően kihúzódnak, míg a makro műanyag szálak 

általában elszakadnak. Emiatt a jelenség pontos megismeréséhez fontos megvizsgálni, hogy a 

betonban való keverés hossza, illetve a keverés módja hatással lehet-e a makro műanyag szálak 

teherbírására, illetve az acélszálak kihúzási jellemzőire. 

Ezért doktori kutatásom során kiemelten foglalkoztam a keverési idő és a keverési mód 

esetleges hatásával a szálerősítésű betonok berepedést követő teherbírására acél-, illetve makro 

műanyag szálak esetén. 
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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. 

 

Ahhoz, hogy a keverési idő és keverési mód hatását tisztázzam a szálak és a szálerősítésű 

betonok jellemzőire az egyéb paramétereket állandóknak választottam az összes kísérlet során, 

és a vizsgálatokat szabályozott, laboratóriumi körülmények között végeztem. 

 

3. KUTATÁS  MÓDSZERE 

Doktori kutatásom során két fajta acélszálat (S1: bevonat nélkülit és S2: réz bevonatút), két 

fajta makro műanyagszálat (P1 és P2), egy fajta mikro műanyagszálat (P3), egy fajta cellulóz 

szálat (Ce), két eltérő hosszúságú bazalt szálat (B1 és B2), egy fajta üveg szálköteget (G) és két 

fajta kender szálfonatot (H1: kezeletlen szálfonatot és H2: lenolajjal kezelt szálfonatot) 

vizsgáltam (1. ábra). 

 
1. ábra: Vizsgált szálak fénykép és optikai mikroszkópos felvétele 

A vizsgálatokhoz használt minden beton keverék esetén 380 kg/m3 CEM I 42,5 N típusú 

portlandcementet (MSZ EN 197-1:2011) és 0,43 víz-cement tényezőt alkalmaztam. 

Kutatásomhoz kétféle adalékanyagot alkalmaztam, amelyek legnagyobb szemnagysága (dmax) 

16 mm, finomsági modulusa 5,6 volt. Doktori értekezésemben „homokos kavics adalékanyagos  

beton”-nak nevezem azokat a keverékeket, melyekben természetes eredetű, osztályozott 

homokot (0/4 frakció) és természetes eredetű, osztályozott kavicsot (4/16 frakció) 

alkalmaztam. „Újrahasznosított adalékanyagos beton”-nak, azokat a keverékeket tekintettem, 

amelyekben zúzott, újrahasznosított beton adalékanyagot (4/16 frakció) és természetes eredetű, 

osztályozott homokot (0/4 frakció) alkalmaztam. (Az újrahasznosított adalékanyag a zúzás 

hatására élesebb, érdesebb volt, mint a természetes kavics adalékanyag.) Az egyes keverékeknél 

a szál típusát, a száltartalmat és a folyósító adalékszer (Glenium C300) mennyiségét 

változtattam. 
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A keverékeknél minden esetben azonos konzisztenciát (F4 konzisztencia osztályt) 

alkalmaztam. A betonok terülését a bedolgozás előtt, illetve keverés közben legfeljebb 

5 percenként az MSZ EN 12350-5:2009 szabványnak megfelelő módon ellenőriztem, ahhoz 

hogy végig a kívánt konzisztenciát biztosítsam. A megfelelő konzisztenciát minden esetben a 

folyósító adalékszer adagolásával állítottam be. 

Rácz (2008) alapján az egyik legintenzívebb keverő hatást az aktivátoros kényszerkeverők 

biztosítják. Mindemellett a transzportbetonok esetén gyakori a szálak mixerkocsiba, azaz 

ejtődobos keverőbe való adagolása is, mely általában kisebb intenzitású keverést tesz lehetővé, 

mint a kényszerkeverők. Doktori kutatásomban az volt a célom, hogy meghatározzam a keverés 

hatásának lehetséges tartományát a szálakra és így a szálerősítésű betonokra. Ezért 

vizsgálataimhoz függőleges tengelyű, aktivátoros kényszerkeverőt (egyik legintenzívebb hatást 

kifejtő), illetve ejtődobos keverőt (egyik legkisebb hatást kifejtő) alkalmaztam. 

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

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

frissbetonba és így tovább kevertem az aktivátoros kényszerkeverővel, illetve az ejtődobos 

keverővel. 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). 

3.1. Szálak betonban való keverés hatására bekövetkező lehetséges károsodási módjainak 

vizsgálata: 

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

hozzávetőlegesen 1 liter mintát vettem ki az egyes keverékekből, majd az acélszálak esetén 

mágnes segítségével, míg a többi száltípus esetén 0,063 mm lyukbőségű szitával való 

kimosással különítettem el a szálakat a betonból. 

Minden általam vizsgált száltípus esetén optikai mikroszkóppal szemrevételeztem a szálak 

felületét, alakját és hosszát keverés nélküli, valamint betonban való 2, 5, 15, illetve 30 perces 

keverést követően, így meghatározva a lehetséges károsodási módokat. 

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

való keverés hatására: 

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

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

vizsgálatokat az MSZ EN 14889-2:2007 szabványnak megfelelően végeztem el. 

3.3. 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, valamint újrahasznosított adalékanyaggal készült szálerősítésű betont 

(száltartalom: 0,5 V%) alkalmaztam. A kihúzó vizsgálatokat „eredeti”, „görbült”, illetve 

„U” szálalakkal végeztem. A szálak előkészítését követően, az azonos (homokos kavics, vagy 

újrahasznosított) adalékanyagú próbatesteket (120×120×360 mm méretű) egyszerre keverve, 

ugyanabból a keverékből állítottam elő. Ezzel tudtam biztosítani, hogy a keverési időn kívül a 

lehető legkevesebb különbség legyen az azonos adalékanyagú próbatestek között. A 

próbatestekből hozzávetőlegesen 50×50×360 mm méretű próbatesteket vágtam ki, úgy hogy a 

szálak a próbatest hossztengelyében helyezkedjenek el, így biztosítva a megfelelő próbatest 

méreteket a kihúzóvizsgálathoz. A szálkihúzó vizsgálathoz egy terhelő keretet gyártottam, 

amelynél a szál környezetében 40×40 mm szabad nyílásméretet alakítottam ki, hogy a 
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feltámaszkodás lehető legkisebb mértékben befolyásolja a kihúzóvizsgálat eredményét. Minden 

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

használt próbatestekkel együtt) 3-3 db (150 mm élhosszúságú) próbakockát is készítettem, a 

beton nyomószilárdságának és testsűrűségének összehasonlíthatóságához. 

3.4. 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 makró műanyag szál (P1 és P2) erősítésű betonok esetén vizsgáltam. 

Először minden próbatesten hárompontos (középpontos) hajlító vizsgálatot végeztem az 

MSZ EN 14651:2005+A1:2008 szabványnak megfelelően. A terhelés repedéstágasság (ún. 

CMOD, azaz angolul: crack mouth opening displacement) vezérelten történt. A szálerősítésű 

beton gerendák hajlító vizsgálatát követően megszámoltam a szálak darabszámát a törési 

keresztmetszetben, illetve feljegyeztem az esetlegesen tapasztalt inhomogén száleloszlásokat. 

A hajlító vizsgálatot követően a félbetört gerendákból kivágott, illetve a szálkihúzó vizsgálatkor 

külön készített (minden esetben 3-3 db) 150 mm élhosszúságú próbakockákon 90 napos korban 

nyomószilárdság vizsgálatot végeztem az MSZ EN 12390-3:2009 szabványnak megfelelően. A 

próbatestek egy részét leporítottam, miközben a szálakat elkülönítettem a megszilárdult 

betonból. Ezt követően piknométeres módszerrel (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. 

3.5. Szálak elhelyezkedésének és irányultságának vizsgálata CT-vel: 

Későbbi kutatási irányok kijelöléséhez három félbetört acélszál erősítésű beton gerendán 

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

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

elhelyezkedésére a megszilárdult betonban.  

 

4. ÉRTEKEZÉS  ÚJ  TUDOMÁNYOS  EREDMÉNYEI 

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 

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. 
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Osztályozást dolgoztam ki a különböző anyagú szálak betonban való keverés hatására 

bekövetkező jellemző károsodási módjaira, amelyeket az 1. táblázatban összesítettem. 

1. 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 

műanyagszál  

(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) 

Micro műanyagszál 

(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) 

 

Doktori értekezésemben ismertettem a károsodási módok részletes leírását és mindegyikhez 

bemutattam egy-egy jellegzetes példát. A károsodási módokra doktori értekezésemben az  

1. táblázatban szereplő jelével (károsodási mód mögött zárójelben megadva) hivatkozom. 

Jellegzetes példaként bemutatom a makro műanyag szálak esetén tapasztalható jellemző 

károsodási módokat (2. ábra és 3. ábra). 

 
2. ábra: Makro műanyag szálak (P1 jelű szál) felületi károsodása (II/1 károsodás), a képek 

jobb felső sarkában a szálak betonban való keverési ideje látható 
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3. ábra: Makro műanyag szálak jellemző károsodási módjai (P1 jelű szál), 

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

c) szál szétválás (II/2/3 károsodás), d) zúzódás (II/3/1 károsodás), 

e) bemetsződés (II/3/2 károsodás), f) szálanyagba benyomódott adalékanyag 

(II/4 károsodás), g) szál megnyílás (II/3/4 károsodás), h) szálszakadás (II/3/3 károsodás) 

 

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 (4. ábra). (Ábrák jobb szélén 

levő kapcsos zárójelek mutatják az egyes károsodási módok arányát 30 perces keverés után.) 

 
4. 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 
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Az általam vizsgált két makro műanyag szál eltérő jellemző károsodási módja feltehetően a 

különböző gyártási móddal, illetve keresztmetszeti méretükkel magyarázható (5. ábra). 

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

keverés nélküli (0 perc) állapotban,           a) P1 jelű szál,           b) P2 jelű szál 

 

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 (6. 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  

(6. ábra), illetve az alkalmazott adalékanyag típusától (7. 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 

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

(II/3 károsodás) a betonban való keverés hatására, mint homokos kavics adalékanyag 

alkalmazásakor (7. 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. 

  



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

9 / 16 

 
6. 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 

 

 

 
7. 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 
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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. 

A 8. 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. 

A 8. 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 (8. ábra-b), mint ejtődobos keverő alkalmazása estén  

(8. ábra-a). Ez azt is igazolta, hogy a szálak károsodásának mértéke jelentősen függött az 

alkalmazott keverési módtól. 

 
8. ábra: P2 jelű makro műanyag szál keverés nélküli (0 perc) és homokos kavics adalékanyagos 

betonban való 5, illetve 30 perc keverést követő szál szakító vizsgálatának eredményei, 

     a) ejtődobos keverő esetén,                             b) aktivátoros kényszerkeverő esetén 

 

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 (9. ábra). Kísérleti eredményeim alapján ezek a károsodási módok már 

akár 2 perc keverés után is megfigyelhetők, és a keverési idő növekedésével a szálvégről 

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. 

  



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

11 / 16 

 
9. ábra: Károsodott P2 jelű makro műanyag szálak teherbírása (1-1 db mérés eredménye) 

homokos kavics adalékanyagos betonban való keverés hatására (összehasonlításként: 

30 db keverés nélküli szál (0 perc), illetve 30 db kizárólag felületi károsodást szenvedett 

szál 30 perces keverést követő mérési eredményeinek átlaga) 

     a) ···· zúzódás (II/3/1 károsodás),               b) – – – szál megnyílása (II/3/4 károsodás) 

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 (10. ábra-a). 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. 

 
10. ábra: S1 jelű acélszálak kihúzási erő - elmozdulás görbéi homokos kavics adalékanyagos 

szálerősítésű betonból való kihúzás esetén (keverési idő: szál adagolását követő 5 perc, 

referenciaként ábrázolva a 15 ill. 25 mm beágyazási hosszú eredeti alakú szálak átlag 

kihúzási erő-elmozdulás görbéi),           a) - - - görbült szálalakkal,          b) - - - U szálalakkal 
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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 (10. ábra-b). 

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) növeli az acélszál erősítésű beton gerendák berepedést követő maradó hajlító 

teherbírását (11. 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. 

 
11. ábra: 0,3 V% vagy 0,5 V% acélszál tartalmú szálerősítésű beton hajlító-húzófeszültség - 

CMOD görbéi homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén 

     a) S1 jelű acélszállal,                                  b) S2 jelű acélszállal 

 

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 

(12. ábra), amennyiben az egyéb paraméterek változatlanok. 
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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). 

 
12. ábra: 0,3 V% vagy 0,5 V% műanyag szál tartalmú szálerősítésű beton hajlító-

húzófeszültség - CMOD görbéi homokos kavics adalékanyag alkalmazása esetén 

     a) P1 jelű szállal,                                     b) P2 jelű szállal 

 

5.  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 

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. 

 

6. KITEKINTÉS  ÉS  JÖVŐBELI  KUTATÁSI  FELADATOK 

Doktori értekezésemben feltárt ismeretanyagot fontos lenne kiterjeszteni ahhoz, hogy minél 

több információ álljon a szálgyártók, tervezők, illetve betontechnológusok rendelkezésére a 

szálak viselkedéséről. 
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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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