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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
A szakirodalmi hivatkozásoknál az eredeti jelöléseket használtam, azok magyarázatával
együtt. A többi jelölés és rövidítés az alábbi:
Jelölések

fcm

összes repedési felület [mm2]
trikalcium-aluminát
a beton cementtartalma [kg/m3]
a közönséges betonok szilárdsági jele
a cementek jele
a beton rugalmassági modulusa [GPa]
a beton rugalmassági modulusának átlagértéke [GPa]
száradási zsugorodás végértéke [‰]
száradási zsugorodás [‰]
autogén zsugorodás [‰]
szálátmérő [µm]
a beton nyomószilárdsága [N/mm2]
a beton nyomószilárdságának tervezési értéke [N/mm2]
a beton nyomószilárdságának jellemző értéke [N/mm2]
a beton nyomószilárdságának jellemző értéke szabványos hengeren mérve [N/mm2]
a beton nyomószilárdságának jellemző értéke szabványos kockán mérve [N/mm2]
a beton nyomószilárdságának átlagértéke [N/mm2]

б

normál feszültség [N/mm2]

l

szálhossz [mm]
szálkarcsúság [mm/µm]
a könnyűbetonok szilárdsági jele
repedéshossz [mm]
repedések száma [db]

Atotal
C3A
c
C…/…
CEM
Ec
Em
εs∞
εs
εA
ø
fc
fcd
fck
fck,cyl
fck,cube

λ
LC…/…

li
n

η width
η area
ρ
ρT
t
v
v/c

wi
wmax, frc
wmax,plain

repedéstágasság csökkentési tényező [-]
repedésfelület csökkentési tényező [-]
testsűrűség (általános) [kg/m3]
testsűrűség (porózus anyagokra) [kg/m3]
idő [óra]
a beton víztartalma [kg/m3]
a beton víz-cement tényezője [-]
átlagos repedéstágasság [mm]
repedéstágasságok átlagainak maximális értéke három szálerősített próbatest esetén [mm]
repedéstágasságok átlagainak maximális értéke három etalon próbatest esetén [mm]
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Rövidítések
ACI

Amerikai Betonintézet (American Concrete Institute)

AD

légszáraz adalékanyag (air dry)

CEB-FIP Nemzetközi Betonszövetség – Nemzetközi Feszítettbeton Szövetség
(Comité Euro-Internationale du Béton – Fédération Internationale de la
Précontrainte)
ECC

Kis maximális szemnagyságú, nagy teljesítőképességű, szálerősítésű beton

EN

európai szabványok jele (European Norm)

fib

Nemzetközi Betonszövetség – Fédération Internationale du Béton
(a CEB-FIP utódszervezete)

FRC

szálerősített (szálerősítésű) beton (Fibre Reinforced Concrete)

HPC

nagy teljesítőképességű beton (High Performance Concrete)

LWA

könnyű adalékanyag (Lightweight Aggregate)

LWAC

adalékanyagos könnyűbeton (Lightweight Aggregate Concrete)

LWC

könnyűbeton (Lightweight Concrete)

MSZ

Magyar Szabvány

NWA

normál testsűrűségű adalékanyag (Normalweight Aggregate)

NWC

normál testsűrűségű beton (Normalweight Concrete)

PAN

poliakril-nitril műanyag

PMMA

polimetil-metakrilát műanyag (plexi)

PP

polipropilén műanyag

PVA

polivinil-alkohol műanyag

RILEM

Nemzetközi Anyag- és Szerkezetkutató Laborszövetség (Reunion Internationale des
Laboratoires D’Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Constructions)

SAP

szuperkötőképes polimer (Super Absorbent Polymer)
kovalens keresztkötésekkel rendelkező akril-amid/akrilsavas kopolimerek

SSD

víztelített, száraz felületű adalékanyag (saturated, surface dry)

v/c

a beton víz-cement tényezője (a víz- és cementadagolás tömegaránya)

VFRC

növényiszál-erősítésű beton (Vegetable Fibre Reinforced Concrete)

UHSC

ultranagy szilárdságú beton (Ultra High-Strength Concrete)

UHPC

ultranagy teljesítőképességű beton (Ultra High-Performance Concrete)

3

Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

PhD értekezés

Fenyvesi Olivér

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Az értekezésben a fogalmakat a szakirodalomnak megfelelően használom, és minden alapvető
fontosságú kifejezést definiálok. Az érthetőség és egyértelműség kedvéért itt összefoglalom
azokat a fogalmakat, amelyeket a szakirodalomban különböző szerzők eltérően használnak.
autogén zsugorodás: A cementpép hidratációja folyamán lejátszódó térfogatváltozás.
adalékanyagos könnyűbeton (LWAC): A könnyűbeton egy típusa, részben, vagy teljes
egészében nagy porozitású, a kvarckavicsnál, ill. zúzottkőnél könnyebb adalékanyaggal
készül, telített vagy túltelített keverékkel. A szakirodalom gyakran könnyű
adalékanyagos betonként is említi, illetve egyes szabványok (pl. EN 206-1) csak ezt
tekintik könnyűbetonnak.
fibrillált szál: Nem szálként gyártott termék (pl. lemez vagy fólia), amelyet később szabnak
szálakká.
gátolt alakváltozás: Az alakváltozás nem jöhet létre szabadon az anyagban, valamilyen erő
vagy reakcióerő gátolja azt.
habüveg: Granulált üvegpor és adalékok (gázfejlesztő anyagok) kiégetésével keletkező cellás
szerkezetű, nagy porozitású szemcsék, gyártási eljárástól függően zárt vagy nyitott
felülettel. A szakirodalom duzzasztott üveg vagy üveg habkavics néven is említi.
halmazsűrűség: Egységnyi térfogatú, laza állapotú szemhalmaz tömege.
hibrid szálak (szálkoktél): A szálerősítés több fajta, esetleg anyagában is eltérő szálakból áll.
könnyű

adalékanyag

(LWA):

Betonban

alkalmazható

kis

szemcse-testsűrűségű

3

(<2000 kg/m ) természetes vagy mesterséges porózus adalékanyag.
könnyűbeton (LWC): 2000 kg/m3-nél kisebb testsűrűségű beton a pórusképzés módszerétől
függetlenül, jele LC.
közönséges beton (NWC): Az MSZ 4798-1 szerinti megnevezése a hagyományos „normál”
testsűrűségű betonnak, néhol hagyományos betonként szerepel.
monofilament szál: Közvetlenül szálként gyártott termék, amelyet hosszirányban kell csak
méretre szabni.
repedésérzékenység: Az értekezésben a beton korai zsugorodási repedésérzékenységén a
gyűrű

alakú

próbatesten

kialakuló

repedések

összegzett

hosszát,

illetve

a

repedéshosszak × repedés tágasság értékeinek összegét, vagy a repedési időt értem.
szerkezeti (könnyű)beton: Az MSZ 4798-1 szerinti szilárdsági csoportokba besorolható,
nem nagyszilárdságú C16/20 ÷ C55/67, ill. LC16/18 ÷ LC55/60 jelű beton, ill.
könnyűbeton.
szabad zsugorodás: Az alakváltozást sem külső erő, sem reakcióerő nem gátolja.
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1. BEVEZETÉS, KÉRDÉSFÖLVETÉS ÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
1.1.

Az értekezés célkitűzései
A különböző betonok korai zsugorodási repedésérzékenységére vonatkozóan

viszonylag kevés adat áll rendelkezésünkre, különösen igaz ez a könnyűbetonok esetén.
Napjainkban egyre több könnyű adalékanyag válik elérhetővé hazánkban is, amelyeknek a
repedésérzékenységre gyakorolt hatását alig ismerjük, pedig gyakran felmerül a
betonösszetétel tervezésekor ez a kérdés.
Szálerősítésű betonok esetén is elmondhatjuk, hogy új és új alapanyagokból, illetve
technológiai eljárásokkal készülnek szálak a betonban való alkalmazáshoz. Mivel a szálak
bizonyos típusait a repedések megelőzése érdekében keverjük a betonba, fontos, hogy
hatásukkal (és mellékhatásaikkal is) tisztában legyünk.
Gyakran felmerül az a kérdés is, hogy a repedésmentes beton készítéséhez milyen
cementet kell és lehet alkalmaznunk, illetve milyen paramétereknek kell megfelelnie a kis
repedésérzékenységű beton készítéséhez alkalmas cementeknek.
Az értekezés céljai:
─

A könnyűbeton korai zsugorodási repedésérzékenységének meghatározása az alkalmazott
könnyű adalékanyagok vízfelvételének függvényében;

─

a szálerősítésű betonok korai zsugorodási repedésérzékenységének meghatározása az
alkalmazott műanyag- és üvegszálak fajtájának, illetve adagolásának függvényében;

─

a közönséges (más néven normál, illetve hagyományos) betonok korai zsugorodási
repedésérzékenységének meghatározása az alkalmazott cement fajtájának függvényében.
A könnyűbetonok esetén igen fontos tényező az ún. belső utókezelő hatás, ami

csökkenti a beton száradásának ütemét. Ez a hatás nagyban függ a könnyű adalékanyag
vízfelvételétől, azaz a víz által átjárható, nyitott pórusrendszerétől. Értekezésemben arra
keresem a választ, hogy ez az utókezelő hatás milyen módon képes csökkenteni a
könnyűbetonok repedésérzékenységét.
A szálerősítésű betonok esetén a legfontosabb betontechnológiai paraméter az
alkalmazott szál típusa és adagolása. Kutatásaim során többfajta geometriájú (vékony és
rövid) és anyagú (üveg, illetve műanyag szálakat, de acélszálakat nem), kimondottan
betonokhoz gyártott szálat vizsgáltam. A különböző szálfajták összehasonlításának
eredményei segítséget nyújtanak a száltípus, illetve a száladagolás helyes megválasztásában.
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A repedésérzékenység számos beton esetén kiemelkedő fontosságú szempont a
tervezéskor (látszóbetonok, mélygarázsok, víztározók, víztornyok, folyadék-, ill. gáztározók,
vízzáró betonok, egyéb vízépítési műtárgyak, zárófödémek stb. esetén). Ezeknél a betonoknál
meghatározó kérdés a cement helyes kiválasztása a keverék elkészítéséhez. Ehhez nyújtanak
segítséget az elvégzett kísérletek eredményei a betontechnológia tervezésekor.
1.2.

Korai alakváltozások (zsugorodás) a betonban
A cementkötésű anyagok, így a beton, habarcs és a cementpép esetében

alakváltozások lépnek fel már az alapanyagok összekeverésétől kezdve. Kezdetben ez lehet
duzzadás vagy zsugorodás is, később azonban a zsugorodás a jellemző alakváltozási forma.
Ezt a jelenséget elsősorban a víz mozgása okozza a porózus, de már megszilárdult anyagban.
Az anyag kötése előtt (az első 2-8 órában) játszódik le a képlékeny zsugorodás, amikor a
cementpép, mint bármilyen más finomszemcsés szuszpenzió, először a szabad felület felé
szivárogva veszti el a víztartalom egy részét. A szemcsék süllyedése és tömörödése után a víz
a felületi feszültség hatására a kapillárisokból a külső felület felé szivárog, és onnan elpárolog
(ezért nevezik ezt a zsugorodási formát kapilláris zsugorodásnak is). A külső réteg
térfogatcsökkenését a belső, nem zsugorodó rész gátolja, ez a felületen térképszerű és nagy
vastagságú repedéseket eredményezhet, kizárólag fizikai okok miatt (ugyanúgy, ahogyan a
finom szemmegoszlású iszap is száradás után hálósan összerepedezik a negatív kapilláris
feszültség miatt) [Lägel et al.]. A képlékeny zsugorodás a beton külső felületén jön létre, de
mélysége akár 10 cm is lehet. A cementpép hidratációja folyamán is lejátszódik
térfogatváltozás, amíg a pép képlékeny állapotban van (autogén vagy alapzsugorodás). Ennek
oka, hogy a hidratációs termékek (a cementkő) térfogata kisebb, mint a kiindulási anyagoké
(cement + keverővíz). Ez a folyamat lelassul, mihelyt az anyag megköt és ridegebb lesz
[Neville 1995, Aroni és Mehta 1965]. Az autogén zsugorodáson kívül a kémiai kötésben részt
nem vevő keverővíz eltávozása is okoz zsugorodást, amit száradási zsugorodásnak nevezünk.
Ennek egy része irreverzibilis folyamat, míg a maradék rész reverzibilis, és az utókezeléstől
függően, nedvességfelvétel hatására visszaduzzad az anyag [Neville 1995, Grube 2003]. A
képlékeny, az autogén és a kezdeti száradási zsugorodást együtt nevezzük korai
zsugorodásnak.
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A betonösszetétel igen sok eleme befolyásolja a korai zsugorodás nagyságát [Aroni és
Mehta 1965]:

A

•

a pép cementtartalma,

•

a cement őrlési finomsága (fajlagos felülete),

•

a keverék finomrész-tartalma (a szemhalmaz 0,125 mm alatti része),

•

a finomrész fajlagos felülete,

•

a víz-cement tényező,

•

a keverék összes adalékanyag-tartalma (az adalékanyag térfogata),

•

az adalékanyag fajtája,

•

az adalékanyag vízfelvétele/víztartalma,

•

az adalékszerek fajtája, adagolása,

•

a bedolgozás/porozitás,

•

egyéb kiegészítő anyagok, például szálak.
száradási

zsugorodás

összefüggését

a

betonösszetétel

leglényegesebb

paramétereivel Grube kutatta részletesen (1. ábra). Eredményei szerint a legnagyobb
mértékben a cementtartalom és a cement fajtája, illetve a víztartalom befolyásolja a
száradási zsugorodás mértékét [Grube 2003].
A felsorolt tényezőkön kívül a zsugorodás függ minden olyan külső tényezőtől is, ami
befolyásolja a beton nedvességháztartását (hőmérséklet, relatív páratartalom, szélsebesség,
utókezelés) [Neville 1995].
Száradási zsugorodás ‰
v/c =
Gyakorlati
használati
tartomány

v=

v/c =

cementtartalom kg/m3
1. ábra A száradási zsugorodás a cementtartalom és a v/c függvényében Grube (2003) szerint
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Korai zsugorodási repedések a betonban
A repedések és ezen belül a korai zsugorodási repedések sokszor okoznak gondot a

vasbeton szerkezetek építésekor. Gyakran követelmény a repedésmentesség, gondoljunk csak
egy látszóbeton felületre vagy vízépítési műtárgyakra, de általában a vasbeton szerkezetek
esetén elmondható, hogy a tartósság szempontjából hátrányos a beton repedezése. A
betonrepedezés alapvetően befolyásolja a beton tartósságát. A mérnök feladata a repedést
kiváltó okok ismerete, kiküszöbölése, hatásuk mérséklése.
A cementkötésű anyagok korai zsugorodási repedéseinek kialakulása két ellentétes
hatású folyamat eredménye. Egyrészt az anyag korával nő a zsugorodás mértéke, ami a
rugalmassági modulus növekedése miatt egyre növekvő feszültségeket ébreszt a próbatest
vagy a szerkezet alakjától és megtámasztásától függően. Másrészt az idővel nő az anyag
húzószilárdsága is, ha ennek nagyságát meghaladja a zsugorodás miatt fellépő feszültség,

Húzófeszültség [N/mm2]

repedés keletkezik az anyagban (2. ábra).
Zsugorodási húzófeszültség
Beton
húzószilárdsága

Kúszás
Repedésképződés
Kúszással csökkentett
húzófeszültség

Idő [h]
2. ábra A húzószilárdság és a beton zsugorodása következtében fellépő feszültség kapcsolata Neville (1995)
szerint

Különböző szilárdságú cementfajták szilárdulásának és rugalmassági modulusának
növekedését De Schutter és Teuerwe (1996) vizsgálták a cementek hidratációs fokának
függvényében. Eredményeik szerint a hidratációs fokkal közel lineárisan növekszik a
cementkő nyomószilárdsága, míg a rugalmassági modulus kezdetben rohamosan nő, majd ez
a növekedés a 0,3 (30%-os) hidratációs fok környékén lelassul. A kisebb szilárdságú
cementek esetén a kezdeti rugalmassági modulus növekedés kisebb, mint a nagyszilárdságú
cementeknél (3. ábra). Ennek a zsugorodási repedésérzékenység szempontjából fontos
szerepe van, mivel a nagyobb rugalmassági modulus azonos alakváltozás esetén nagyobb
feszültségeket eredményez. Így várhatóan a nagyszilárdságú cementek esetén ugyanakkora
hidratációs fok mellett nagyobb zsugorodási feszültség fog kialakulni, mint kis szilárdságú
cementeknél, miközben a szilárdság növekedési ütemében nincs különbség. A nagyobb
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szilárdságú cementek viszont nagyobb végszilárdságúak, így ugyanahhoz a hidratációs fokhoz
magasabb szilárdság tartozik. Ehhez kell hozzászámítani azt is, hogy a kisebb szilárdságú
cementek hidratációs üteme lassabb. A korai zsugorodási repedésérzékenység annál kisebb,
minél lassabban nő a rugalmassági modulus, és minél gyorsabban nő a cementkő szilárdsága.
A két folyamat azonban összefügg, és együttes hatásuk alakítja a cement korai zsugorodási
repedésérzékenységre gyakorolt hatását.

3. ábra A beton rugalmassági modulusának és nyomószilárdságának felépülése a hidratációs fok függvényében
CEM I 52,5, CEM III/B 32,5 és CEM III/C 32,5 jelű cementek esetén De Schutter és Teuerwe (1996) szerint

A korai zsugorodást 0–12 órás kor között Slowik, Schlattner és Klink (2004)
vizsgálták 90×30×30 mm-es cementhasábokon, amiket úgy csomagoltak be, hogy egy oldalon
tudjanak száradni. A kísérletek során a próbatestekben ébredő feszültséget is mérték.
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Vizsgálták az utókezelés, a v/c tényező (0,45 és 0,50) és a próbatest geometriájának hatását a
zsugorodásra, a zsugorodás által okozott feszültségekre és a kötéshőre. Tapasztalataik szerint
3 órával a bekeverés után kezd el zsugorodni a cementhasáb, ekkor a leggyorsabb ütemben.
Majd 6 órásan a kötéshő miatt duzzadásba fordul a folyamat a kötés végéig, végül lassan újra
zsugorodni kezd. Eredményeik szerint a v/c tényezőnek nem volt hatása a tömegveszteségre,
ami ilyen kis tartományban várható is volt. Nedvességbevitel után kiderült, hogy az általuk
vizsgált esetben a száradási zsugorodás viszonylag nagy hányada (kb. 2/3-a) reverzibilis. A
0,5 v/c tényezőnél nagyobb volt a zsugorodás, mint 0,45-nél. A kísérletek tanulsága szerint a
legnagyobb hatása az utókezelésnek volt, főleg a kezdeti időszakban. A kisebb próbatest
gyorsabban zsugorodott, de azonos zsugorodási végértékhez tartott. A próbatest felületéhez
közel mérve a zsugorodást, a kötéshő miatti kezdeti visszafordító duzzadás elmarad, és
nagyobb a zsugorodás mértéke is.
Közönséges

és

nagyszilárdságú

betonok

korai

lineáris

zsugorodásával

és

aszimmetrikus alakváltozásaival Bissonnette et al. (2007) foglalkoztak. Vasbeton lemezeken
mérték a lineáris és kapcsolati alakváltozásokat és a felszíni repedések mennyiségét.
Eredményeik szerint a közönséges betonban nagyobbak az alakváltozások, mint a
nagyszilárdságú betonban, annak ellenére, hogy a közönséges betonban 320 kg/m3, a
nagyszilárdságúban pedig 500 kg/m3 cement volt. Ennek oka a nagyszilárdságú beton jóval
kisebb víz-cement tényezője volt. Az erősebben vasalt próbatestek zsugorodása kisebb volt,
ennek ellenére a keletkező feszültségkoncentráció a vasalásnál repedést okozott ezeken a
próbatesteken az első két hónap leforgása alatt.
1.4.

A korai zsugorodási repedésérzékenység mérési módszerei
A beton korai zsugorodási repedésérzékenység mérésére több módszert is kidolgoztak.

Ezek mindegyike gátolt zsugorodás által indukál repedéseket a próbatesten. A klasszikus
módszerek gyűrű alakú próbatesteket vizsgálnak, de egyes kutatók kidolgoztak más alakú
próbatesteket is. A kiértékeléskor a repedések mennyiségét vagy kialakulási idejét, illetve a
zsugorodás

által

indukált

belső

feszültségeket

mérik

valamilyen

módszerrel.

A

repedésérzékenység mérésének módszereiről Banthia és Gupta (2007) részletesen írnak.
Megemlítik a Coutinho-féle gyűrű próbatestes vizsgálatokat (4-5. ábra), a lineáris, két végén
befogott, gátolt zsugorodás és a szabad zsugorodás mérésére alkalmas módszereket, illetve a
felületszerű, ortogonális (kétirányú) szabad és gátolt zsugorodási repedésérzékenység
mérését.
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Szigetelés
Acél gyűrű

Száradás iránya

Felülnézet

Cementpép vagy
beton próbatest
Oldalnézet Száradás iránya
4. ábra Gyűrű próbatest kialakítása zsugorodási repedésérzékenység méréshez Banthia és Gupta (2007)
nyomán

Maximális feszültség
(feszültségcsúcs)

5. ábra A zsugorodás hatására a gyűrű próbatestben kialakuló húzófeszültségek eloszlása Banthia és Gupta
(2007) nyomán

A saját módszerük vékony, cementkötésű javítóhabarcsok és szálerősített betonok
mérésére alkalmas. Egy 60 napos, 40×100×325 mm-es megszilárdult betontömbre dolgoztak
rá egy 60 mm vastagságú réteget a vizsgált anyagból, majd mindezt 50 °C-on, 5% relatív
páratartalmon 2 és 22 órás kor között kezelték. A kísérlet után minden keletkező repedésen
lemérték a repedések hosszát és a tágasságát több helyen is. Ezután kiszámították minden
repedés átlagos repedéstágasságát, amiből meghatározták az összes repedési felületet ( Atotal )
az (1) képlet szerint.
i =n

Atotal = ∑ wi li

(1)

i =1

ahol wi az átlagos repedéstágasság, li a repedéshossz, n pedig a repedések száma. A
szálerősítés hatékonyságát két számítási módszerrel is kiértékelték.
A (2) képlettel leírt módszer a repedéstágasság csökkentésének hatékonyságát (η width )
mutatja meg.
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×100

(2)

ahol wmax,plain a repedéstágasságok átlagainak maximális értéke három etalon próbatest
esetén, wmax, frc a repedéstágasságok átlagainak maximális értéke három szálerősített próbatest
esetén. A (3) képlettel leírt módszer az összes repedési felület csökkentésének hatékonyságát
(η area ) mutatja meg.

η area =

( Atotal , plain − Atotal , frc )
Atotal , plain

×100

(3)

ahol a repedési felületeket az előző számítási módszerhez hasonlóan három próbatest
átlaga alapján adták meg.
A kísérletek során két fajta szál hatékonyságát hasonlították össze: szénszálét, illetve
cellulózszálét. Az eredmények azt mutatták, hogy a szénszál már 0,1 V%-os adagolás esetén
gyakorlatilag repedésmentessé tette a vizsgált összetételű szálerősített (FRC) betont, a
cellulózszál esetén a 0,1 V%-os adagolásnál még regisztráltak repedéseket, és a 0,2 V%
esetén lett repedésmentes a beton, tehát elmondható, hogy a szénszál jóval hatékonyabbnak
bizonyult a vizsgált cellulózszálnál.
A

gyűrűs

repedésérzékenység

vizsgálathoz

többféle

geometriájú

gyűrűt

is

alkalmaznak, Franciaországban például 40×ø90/ø127 mm-es gyűrűméret szerepel az
AFNOR-P 15-434 és AFNOR-P 15-402 szabványokban. Hazánkban is végeztek ilyen
kísérleteket a BME Építőanyagok Tanszékén 40×ø160/ø240 mm-es gyűrűkön [Balázs et al.

(1979), Balázs, Csányi és Gombor (2002)].
Gyűrűs vizsgálatok esetén, a repedési időn és a repedéstágasságon kívül egyes
módszerek a repedések hosszának mérését írják elő a korai zsugorodási repedésérzékenység
meghatározására. Ilyen módszert ír le az osztrák Szálerősített beton (Richtlinie Faserbeton,
(2002, 2008)) című műszaki irányelv is, ami a betonba kevert szálak hatékonyságát vizsgálja
így. Ennek alapján végezték vizsgálataikat Józsa et al. (2005) szálerősített könnyűbetonokon
és Schmidt (2005) szálerősített közönséges betonokon.
Gyűrűs repedésérzékenységi vizsgálatokat acélszál erősítésű betonokon Kwon és Shah

(2008) végzett. A kísérletek mellett végeselemes módszerrel modellezték a gyűrűkben
kialakuló feszültségeket és a gyűrűk száradási zsugorodását is. A kísérletek során azt
tapasztalták, hogy a száradás megindulásától fogva folyamatosan mikrorepedések alakulnak
ki a betonban, egyre nagyobb mennyiségben. A tönkremenetelkor ezek közül egy, vagy több
makro- vagy átmenő repedést képez. Az acélszálas betonkeverékek esetén a szálak repedés-
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áthidaló képessége miatt a keletkező feszültség a berepedéskor nem csökkent le zérusra, így
több repedés is ki tudott alakulni egy próbatesten, míg a szál nélkül készített referencia

Zsugorodás [μm/m]

próbatesteken mindig csak egy repedés jött létre (6. ábra).

idő [nap]
6. ábra Acélszálas betonok alakváltozása és repedési idői gyűrű próbatesteken Kwon és Shah (2008) szerint
(plain = referenciabeton, S0.25 = 0,25 V%, S0.50 = 0,50 V%, stb. acélszál tartalmú keverék)

Mailjan (1968) ismerteti a szokásos acélmagos gyűrűs kísérleteket, melyeket a
repedések megjelenési ideje és összes mennyisége alapján értékelt. Megemlíti, hogy a
repedések felfedezési ideje olyan kényes szubjektív tényezőktől is függ, mint pl. a látásélesség és a figyelmesség vagy, hogy milyen műszerrel szemléljük a repedéseket. A kísérleti
eredmények szórása jelentős, ami általában jellemzi a beton (és a kőszerű anyagok)
tengelyirányú húzószilárdságát. Az általa kidolgozott módszer szerint 100×100×800 mm-es
hasáb

alakú

próbatesten

vizsgálta

a

zsugorodási

repedésérzékenységet,

melyben

tengelyirányban egy Ø18 mm sima betonacélt helyeztek el. A betonacél 500 mm-es középső
részét zsírral kenték be, és viaszpapírba tekerték, hogy ne tapadjon a betonhoz, a végső
szakaszait pedig gondosan lehorgonyozták a próbatest két végébe. A betonacél
hosszváltozását elmozdulás mérő műszerrel rögzítették (7. ábra). A mérési eredményeket az
első repedés idejével, és a zsugorodási repedésállósági tényezővel (4. képlet szerinti K)
jellemezték.
K=

ft

(4)

σt

ahol az ft a beton 28 napos, 100 mm-es kockán mért hasító-húzószilárdsága, σt pedig
ugyanabban a korban a hasáb próbatesten mért húzófeszültség értéke. Utóbbit az acél fajlagos
alakváltozásából számították az acél rugalmassági modulusának ismeretében. A vizsgálatokat
19±2 °C-on és 70±10 % relatív páratartalom mellett végezték. Az eredmények szerint az első
repedési idő és a K tényező is hűen jellemezte a beton korai zsugorodási
repedésérzékenységét.
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7. ábra Próbatest a beton zsugorodása által előidézett húzófeszültségek mérésére Mailjan (1968) szerint
(1: 100×100×800 mm méretű betonhasáb, 2: betonacél, 3: csúszó szigetelés, 4: kihorgonyzás, 5: állítórúd,
6: indikátoróra, 7: támasztókengyel)

Kim és Weiss (2003) akusztikus emissziós méréseket végeztek szálerősített
cementhabarcsok gátolt és szabad zsugorodásának és repedésérzékenységének kiértékelésére.
A mérések során tanulmányozták a repedések által keltett hangok akusztikus energiáját, a
gerjesztett hanghullámok amplitúdóját és rezgésszámát is. Kimutatták, hogy közvetlenül a
látható repedések megjelenése előtt a keletkező hanghullámok amplitúdója és hossza megnőtt,
így az akusztikus emisszió energiája (a görbe integrálja) is megnő a repedés kialakulása előtt,
köszönhetően a tönkremenetel előtt kialakuló mikrorepedéseknek. Ezzel a módszerrel még a
repedések kialakulása előtt lehetséges a korai zsugorodási repedésérzékenység mérése, illetve
kimutatható volt az is, hogy a zsugorodási repedések az erőtani repedésekhez hasonlóan
mikrorepedések összefűződésével jönnek létre.
A cementkötésű rendszerek repedésképét Bisschop (2008) vizsgálta, és egy bizonyos
fajta mérethatást mutatott ki. Azaz minél nagyobb próbatestet vizsgálunk, a repedéskép annál
sűrűbb lesz, amit Bisschop a próbatestben a hőmérséklet-változás által okozott maradó
feszültségekre vezetett vissza.
Cementpép anyagú henger próbatesteken Lura, Jensen és Weiss (2009) vizsgálták a
zsugorodási repedésérzékenységet úgy, hogy különböző átmérőjű betonacélokat (vasmagokat)
helyeztek el a próbatestek közepén. Vizsgálták a vasmag átmérője és a repedéstágasság
közötti összefüggést. Eredményeik szerint minél nagyobb átmérőjű vasat tettek a
próbatestekbe, annál nagyobb repedéstágasságot mértek a próbatesten azonos korban. Ez azt
jelenti, hogy nagyobb vasmagot alkalmazva a kísérlethez, méréstechnikai szempontból
pontosabban mutatható ki a különböző keverékek repedésérzékenysége.
1.5.

Könnyűbetonok
1.5.1. A könnyűbeton fogalma
A különböző szabványok némi eltéréssel definiálják a könnyűbeton és a könnyű

adalékanyag fogalmát, ezért ezeket érdemes röviden összefoglalni. A könnyűbeton nagy
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pórustartalmú beton, a testsűrűség-csökkentés módszere szerint három fő csoportot
különböztetünk meg [Balázs, 1994]:
- Egyszemcsés könnyűbeton (szemcsehézagos könnyűbeton) (8.1. ábra)
A normál vagy könnyű, kb. azonos méretű (10-20 mm átmérőjű), durva adalékanyagszemcséket felületükön cementpéppel vonják be, a szemcsék között hézag marad, a
péphiányos beton adalékanyag szemcséi csak a szemek érintkezési pontjainál vannak
összeragasztva. Elsősorban a betonénál nagyobb hőszigetelő képessége miatt előnyös,
de hátránya, hogy nem vasalható.
- Adalékanyagos könnyűbeton (8.2. ábra)
Itt elsősorban az adalékanyag-szemcsék pórustartalma határozza meg a jellemzőket,
mert itt a könnyű adalékanyag teszi a betont könnyűvé. Készíthető kvarchomokot
vagy könnyű pórusos homokot és cementet tartalmazó habarcsvázzal is, de
leggyakrabban közönséges homokkal, illetve adalékszerrel (pl. légpórusképző) vagy
kovaliszttel, azaz mikroszilikával, stb.
- Sejtesített könnyűbeton, pórusbeton (8.3. ábra)
A mész és őrölt homok kötőanyaggal készített habarcsban a pórusképzésre
gázfejlesztő anyagot alkalmaznak, és nyomás alatti gőzérleléssel (autoklávolás)
szilárdítják (pórusbeton, sejtbeton). Vagy habképző anyagot adnak a cement, mész és
őrölt homok keverékéhez (habbeton).

8.1 ábra Egyszemcsés könnyűbeton

8.2 ábra Adalékanyagos
könnyűbeton

8.3 ábra Pórusbeton (sejtbeton)
[Nemes, Józsa, 2006]

Az egyszemcsés könnyűbetont [Neumann, Reuschel és Sahlman, 1998], illetve a
pórusbetont (gáz- és sejtbetont) viszonylag kisebb szilárdsága miatt falazóelemként,
vázkitöltőként alkalmazzák, vagy falpaneleket gyártanak belőlük; utóbbi gyártása csak
üzemben lehetséges. Az adalékanyagos könnyűbeton viszont a közönséges betonok könnyített
változatának tekinthető, mind az elérhető szilárdság, mind a tervezési és gyártási technológia
tekintetében. Egyszerű betontechnológiai módszerekkel állítható elő, és további előnye, hogy
helyszíni betonként is alkalmazható.
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betonként,

(híd-

és

szerkezetépítésben) a könnyűbeton fajták közül kizárólag az adalékanyagos könnyűbetont
alkalmazzák, ezért a továbbiakban csak ennek vizsgálatával foglalkozom.
1.5.2. Könnyű adalékanyagok
Már az ókorban a rómaiak is használtak főként vulkáni lávát és tufakövet betonban, de
előfordult téglazúzalék adalékanyagú beton is. Ma környezetvédelmi szempontok miatt egyre
elterjedtebb

a

hulladékanyagok

felhasználása.

A

természetes

tufa,

lávakő

és

agyagszármazékok (duzzasztott agyagkavics, agyagpala) mellett könnyű adalékanyagként
jelen van a pernyekavics, a kazánsalak, a duzzasztott perlit, a duzzasztott üvegkavics,
hőszigetelő célzattal pedig műanyagszármazékok (pl. duzzasztott polisztirolgyöngy). Az
adalékanyagoknak két fő csoportosítási módja van: az előállítás és a származás szerinti.

Előállítás

szerint

az

adalékanyagok

készülhetnek

mechanikai

eljárással

(pl.: kohósalak, vulkáni anyagok), hőkezeléses eljárással (pl.: duzzasztott üveghabkavics,
duzzasztott agyagkavics) vagy lehetnek feldolgozás nélküliek (pl.: vulkáni tufa).

Származás szerint lehetnek természetes eredetűek (pl.: tufa, tufakő, lávakő, salakos
láva, horzsakő, mésztufa), ásványi eredetű anyagok (pl.: duzzasztott perlit, duzzasztott
agyagkavics, agyagpala), szerves anyagok (pl.: pelyva, farost). Továbbá letehetnek ipari
előállításúak, azon belül ipari melléktermékek (pl.: kohóhabsalak, kazánsalak, pernyekavics,
téglazúzalék) vagy hulladékok (műanyagok, üveg, építési-bontási hulladékok). Alkalmazható
adalékanyagként újrahasznosított könnyűbeton zúzalék is.
A könnyűbetont és így a könnyű adalékanyagokat speciális célra vagy a helyi
adottságoknak megfelelően szokás alkalmazni, ezért tulajdonságaik rendkívül változatosak,
de általánosságban elmondható, hogy a következők várhatók el egy könnyű adalékanyagtól
[MSZ EN 13055-1:2003]: kis halmazsűrűség (1200 kg/m3-ig) és kis szemcsetestsűrűség
(2000 kg/m3-ig), nyomásállóság, hőszigetelő képesség, mechanikai és vegyi ellenálló
képesség, tűzállóság, fagyállóság, alaktartóság.
Napjainkban a duzzasztott agyagkavics különböző fajtái a leginkább elterjedtek. A
hulladékok és melléktermékek felhasználásának azonban egyre nagyobb a jelentősége, ezért
indokolt az ilyen hulladékok alkalmazásának tudományos eredményekkel való megalapozása.

16

Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

PhD értekezés

Fenyvesi Olivér

1.5.3. Szerkezeti könnyűbeton
Szerkezeti és nagyszilárdságú könnyűbetonokat az Egyesült Államokban, Észak- és
Nyugat-Európában, illetve Japánban gyakran alkalmaznak [fib, 2000]. A szerkezeti
könnyűbetont főként hidak, magasházak, héjszerkezetek vagy tengeri olajfúrótornyok
építésénél használják. Bár rendkívül sokféle adalékanyagot ismerünk [Kausay, 2002],
jelenleg Magyarországon a megfelelő műszaki adatokkal rendelkező, folyamatosan
forgalmazott adalékanyagok többsége külföldről importált duzzasztott agyagkavics, ezek
alkalmazása akár másfélszeresére növelheti a beton árát.
A szerkezeti könnyűbetonok legfontosabb mechanikai tulajdonságait a 9. ábrán

Hőszigetelő
könnyűbetonok
tartománya

követhetjük nyomon.

szerkezeti könnyűbetonok tartománya

9. ábra A könnyűbeton szilárdságának változása a testsűrűség függvényében [Faust, 2000]

1.5.4. Könnyűbetonok korai zsugorodása
Pernyekavics adalékanyagú könnyűbetonok (LWAC) szabad zsugorodását Kayali et

al. (1999) kutatták. A pernyekavics kisebb rugalmassági modulusú beton előállítását teszi
lehetővé, mint a normál testsűrűségű adalékanyagok. Ez azt jelenti, hogy azonos zsugorodási
feszültség nagyobb alakváltozások eredményeként tud csak létrejönni a betonban.
Zúzott, duzzasztott agyagkavics adalékanyagú könnyűbetont Merikallio et al. (1996)
vizsgáltak. Kísérleteik során a betonban mérték a relatív (maximális vízfelvételhez
viszonyított) nedvességtartalmat, és négy csoportba sorolták a keverővizet:
¾ kémiailag kötött víz,
¾ a cementpépben abszorbeált víz,
¾ az adalékanyagban abszorbeált víz,
¾ elpárologtatható víz.
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Kutatásaik eredményeképp megállapították, hogy zúzott, duzzasztott agyagkavics
alkalmazása esetén jóval kevesebb víz párolog el a betonból, mint normál adalékanyagok
esetén, mivel a keverővíz igen nagy hányadát felszívja az adalékanyag, köszönhetően az őrlés
által még inkább nyitott pórusszerkezetnek.
Polisztirol adalékanyagú könnyűbetonokkal Tang et al. (2008) kísérleteztek.
Kísérleteik

alapján

elmondható,

hogy

a

keverék

könnyűadalékanyag-tartalmával

párhuzamosan csökken a könnyűbeton testsűrűsége, szilárdsága és rugalmassági modulusa. A
polisztirol adalékanyagú könnyűbetonoknak nagyobb a zsugorodása, mint a közönséges
betonoknak, mert az adalékanyag nem (vagy csak igen lassan és kis mértékben) vesz fel vizet,
és a rugalmassági modulusuk is kisebb. Így nincs ún. belső utókezelő hatás, és a zsugorodási
alakváltozás is nagyobb. Mindezek mellett a reverzibilis zsugorodási alakváltozás nagyobb,
mint közönséges betonok esetén. Hwang és Khayat (2008) is tárgyalja a rugalmassági
modulus hatását a zsugorodásra.
A könnyűbetonok alakváltozását Józsa és Nemes (2006) megfigyelései szerint is két,
jól elkülönülő folyamat alakítja:
− az adalékanyag által felszívott víz csökkenti a zsugorodás mértékét,
− a kis rugalmassági modulus pedig a kialakuló feszültségeket redukálja.
Mindkét hatás mértéke fokozható a könnyű adalékanyag porozitásának növelésével, de
figyelembe kell vennünk, hogy az adalékanyag vízfelvétele ezzel nem nő automatikusan,
mivel a vízfelvétel csak a nyitott pórusok mennyiségétől függ.
1.5.5. A belső utókezelő hatás

Kohno et al. (1999) különböző mesterséges könnyű adalékanyagokkal készített
betonok autogén zsugorodását kutatták 1999-ben. A vizsgált könnyű adalékanyagos betonok
autogén zsugorodása kisebb volt, mint a közönséges betonoké, és mindez a könnyű
adalékanyagok permeabilitásától, vízfelvevő képességétől és nedvességtartalmától függött.
A könnyűbetonok mikrostruktúráját Elsharief et al. (2005) kutatták. Eredményeik
szerint a könnyű adalékanyagszemek közvetlen környezetében a cementkő porozitása kisebb
volt, köszönhetően az adalékanyag vízfelvevő (és vízleadó) képességének. A keverővíz így
kisebb mennyiségben távozott a pépből, és kevesebb kapilláris pórust hagyott hátra. Ez azt
eredményezte, hogy a könnyűbetonban a cementkő nagyobb szilárdságú lett, mint az azonos
összetételű közönséges betonban, és a legtöbb tartóssági tulajdonságot figyelembe véve
szintén kedvezőbben viselkedett. Lura et al. (2007) szintén szemléletesen foglalják össze a
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köszönhetően

a

könnyűbetonokat Norvégiában tengeri fúrótornyok készítésénél is sikeresen alkalmazták.
Víztelített könnyű adalékanyagokkal Kato (2004) végzett kísérleteket, melyek során
pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket is készített a könnyűbetonokról, fluoreszkáló
technikával. Ennek a módszernek segítségével kimutatható az anyag pórusainak eloszlása,
illetve mennyisége az adott keresztmetszetben. Két ilyen fotót láthatunk a 10. ábrán
közönséges és könnyűbeton esetén. Kato kimutatta, hogy a cementkő porozitása kisebb a
víztelített adalékanyagszemek közelében, így a cementkő és a könnyű adalékanyagszemek
közti tapadás és az együttdolgozás is jobb.

10. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek az adalékanyag és a cementkő határterületéről közönséges
adalékanyag (bal oldalt) és könnyű adalékanyag (jobb oldalt) esetén. A sötétebb szín kisebb porozitású területet
jelöl, a cementkő esetén egyúttal jobb tapadást [Kato, 2004].

Hasonlóan Lo et al. (2008a) készítettek optikai mikroszkópos felvételeket annak
érdekében, hogy a könnyű adalékanyag (duzzasztott agyagkavics) szemek körüli néhány
mikronos határfelületen a cementkő porozitásáról információkat szerezzenek. Az eddigiekkel
szemben kiderült, hogy a nagyobb vízfelvételű adalékanyagok határfelületén a cementkőnek
is nagyobb a porozitása, de ez az összefüggés a víz-cement tényezőtől is nagymértékben függ.
Ezek az eredmények ellentmondanak Kato kísérleteinek, valószínűleg a keverék víztartalma is
nagymértékben befolyásolja a jelenséget, amit Lo et al. nem vettek figyelembe.

Akcay és Tasdemir (2008, 2009) előre beáztatott habkő adalékanyaggal készített
betonokat vizsgáltak. Kutatási eredményeik alapján a durva frakciójú könnyű adalékanyagot
keverve a betonba csökken az autogén zsugorodás mértéke. Ha a normál testsűrűségű
kavicsfrakció egy részét kicseréljük könnyűre, már 10 térfogatszázalékos csere esetén is
csökken a beton autogén zsugorodása. Eredményeik azt is igazolták, hogy a finom frakciót
kicserélve könnyű adalékanyagra még a durva frakció esetén tapasztaltnál is nagyobb
mértékben csökkent a beton autogén zsugorodási deformációja.
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Nagyszilárdságú könnyűbetonok autogén zsugorodását Bentur et al. (2001) kutatták.
Azt tapasztalták, hogy a duzzasztott agyagkavics alkalmazása esetén autogén zsugorodás
helyett duzzadás következett be, miközben a cementkő hidratációját az adalékanyagszemek
által felvett víz belső utókezelő hatása is segítette. A normál adalékanyag egy részét
kicserélve víztelített könnyű adalékanyagra el lehetett kerülni a nagyszilárdságú beton
autogén zsugorodásának kialakulását. Száraz könnyű adalékanyagot alkalmazva kevésbé
csökkent az autogén zsugorodás mértéke, de a belső utókezelő hatás itt is megfigyelhető volt
(11. ábra). Ugyanez a hatás az autogén zsugorodás által okozott feszültségek mérésénél is

Autogén zsugorodás (×10-6)

kimutatható volt.

t (óra)
11. ábra Könnyű és közönséges betonok szabad autogén zsugorodása, a vízszintes tengelyen az idő van
ábrázolva órában (LWC: könnyűbeton; NWC: közönséges beton; SSD: víztelített, száraz felületű adalékanyag;
AD: légszáraz adalékanyag) [Bentur et al., 2001]

Duzzasztott agyagkavicsok belső utókezelő hatását Henkensiefken et al. (2009b)
vizsgálták könnyűbetonokban. Kísérleteiknek az volt a különlegessége, hogy nem a durva,
hanem a finom frakciójú adalékanyagrészt cserélték könnyűre. Az eredmények azt mutatták,
hogy a finom frakciójú könnyű adalékanyag hozzáadása növelte a cement hidratációs fokát, és
a cementkőben tömörebb mikrostruktúrát eredményezett. Ez a tömör mikrostruktúra a
könnyűbeton kisebb vízfelvételén is megmutatkozott.
Finom frakciójú könnyű adalékanyagokat a betonban az utókezelő hatás
szempontjából Bemtz és Snyder (1999) háromdimenziós modelleken vizsgálták. Kimutatták,
hogy

a

belső

utókezelés

tekintetében

a

lehető

legjobban

eloszlatott,

víztelített

könnyűadalékanyag-tartalom működik a legkedvezőbben. A belső utókezelő hatásról további
részletes információk találhatók: Balaguru és Dipsia (1993), Lydon (1995), Balaguru és

Foden (1996), Zhutovsky, Kovler és Bentur (2002), Ding et al. (2005), Ye et al. (2006),
Neithalath (2007), Duran-Herrera, Aitcin és Petrov (2007), Fujiwara (2008), Cleary és
Delatte (2008), Davraz és Gunduz (2009) cikkeiben.
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Nagy teljesítőképességű könnyűbetonokat Suzuki, Meddah és Sato (2009) készítettek
víztelített, durva frakciójú, újrahasznosított kerámia adalékanyaggal. Az utókezelő hatást
vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy az összes adalékanyagra vetítve 40%-os
könnyű adalékanyag-arány már ellensúlyozta a korai zsugorodás mértékét. A kerámia
adalékanyag hozzáadása nem csökkentette a beton nyomószilárdságát, viszont a cementpép
belső kapilláris feszültségét igen, ami végeredményben a korai zsugorodás csökkenését
eredményezte.
Cementkötésű kompozitokon (ECC) Sahmaran et al. (2009) vizsgálták a belső
utókezelő hatást víztelített tufákból készített finom frakciójú adalékanyaggal. Az ECC kis
szemnagysággal készülő, nagy teljesítőképességű, szálerősítésű betontípus. Az eredmények
azt mutatták, hogy a könnyű adalékanyag alkalmazása ennél a betonfajtánál is hatékonyan
csökkentette az autogén és a száradási zsugorodás mértékét.

Dudziak (2008) a belső utókezelő hatás előidézésére külön Szuperkötőképes
műanyagokat (SAP) és többletvizet kevert nagy teljesítőképességű (HPC) és ultra nagy
teljesítőképességű (UHPC) betonokhoz. Az SAP-k kovalens keresztkötésekkel rendelkező
akril-amid, illetve akrilsav tartalmú polimerek, amelyek igen nagy vízmegkötő képességgel
rendelkeznek, és a vizet lassan adják le az idő előrehaladtával, így segítik a beton belső
utókezelését. Ezek a műanyagok nagymértékben képesek csökkenteni a HPC és UHPC
betonok autogén zsugorodását, azonban a többlet vízmennyiségnek köszönhetően emellett a
száradási zsugorodás nő, így az összes zsugorodás nagyobb lett, mint az SAP nélkül készített
referencia betonokban. Emellett az SAP-vel készített betonokban a többletvíznek
köszönhetően nagyobb volt a porozitás is. Összességében az SAP-k alkalmazása növelte a
korai zsugorodási repedésérzékenységet, azonban további kísérletek szükségesek többletvíz
hozzáadása nélkül, hogy magának az SAP adaléknak a hatását is megismerhessük.
Az SAP műanyagok hatását a zsugorodási húzófeszültségekre és a gyűrűs módszerrel
mérhető zsugorodási repedésérzékenységre minimális többletvíz adagolása mellett Eppers és

Müller (2009) vizsgálta nagy péptartalmú ultra magas szilárdságú betonok esetén. Kutatásaik
során kimutatták, hogy az SAP műanyagok csökkentették az autogén zsugorodás hatására
kialakuló húzófeszültségek értékét, és a zsugorodási repedésérzékenységet is.
1.6.

Korai zsugorodási repedések könnyűbetonokon
Cementkötésű granulált pernyekavics adalékanyagokkal készített könnyűbetonon

Gesoglu et al. (2004, 2006) gyűrűs kísérletekkel vizsgálták a repedésérzékenységet. Az
értékelés során a repedéstágasság–idő görbéket elemezték, és az eredmények szerint
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60 térfogatszázalékos durva frakciójú könnyű adalékanyag-tartalom mellett akár 1-2 nappal is
későbbre tolódott a repedés megjelenése a próbatesteken, mint a referencia próbatestek esetén,
amelyek kisebb könnyű adalékanyag-tartalommal készültek. Vizsgálataik során két vízcement tényezőt és négy különböző adalékanyag típust használtak (a vizsgálatokat
megismételték vízüveggel és cementlével bevont adalékanyagszemekkel is). Eredményeik
szerint az adalékanyag típusa befolyásolta legnagyobb mértékben a repedésérzékenységet. A
kisebb zsugorodásnak és a nagyobb húzószilárdságnak köszönhetően a nagyobb
halmazszilárdságú adalékanyagok esetén a repedés ideje jelentősen kitolódott, és a
repedéstágasságok is kisebbek lettek.
Finom frakciójú, víztelített duzzasztott agyagkavicsokkal készített HPC-ket Cusson és

Hoogeveen (2008) tanulmányozott. El tudták érni a belső utókezelő hatás segítségével, hogy
teljes mértékben megszűnt az autogén zsugorodás, és a keletkező alakváltozás által indukált
húzófeszültségek végig a húzószilárdság alatt maradtak, így nem repedtek meg a próbatestek.
A könnyű adalékanyagos próbatestek esetén az első 24 órában duzzadást is mértek.
Ugyancsak finom frakciójú duzzasztott agyagkavics adalékanyaggal készített
betonokon Henkensiefken et al. (2009a) vizsgálták a zsugorodási repedéseket. Az eredmények
azt mutatták, hogy mind az autogén, mind pedig az összes korai zsugorodás csökkent a
könnyű adalékanyag hozzáadásával. A kísérlet során a repedési időt és a keletkező
alakváltozásokat is mérték, a belső utókezelő hatásnak köszönhetően a repedések ideje
kitolódott a közönséges betonhoz képest.
1.7.

Korai zsugorodási repedések szálerősített betonokban
1.7.1. Történeti áttekintés
Már 4000 évvel ezelőtt az egyiptomiak is használtak szálerősítést, leginkább állati

szőröket és növényi rostokat keverve vályogtéglák alapanyagához. A szálerősített, cement
alapú anyagok gyártása a XX. század elején merült fel. Egy évszázaddal ezelőtti műszaki
színvonalon a szóba jöhető rostanyag a cellulóz vagy az azbeszt volt.
A

korábban

„Eternit”

márkanéven

hazánkban

gyártott

azbesztszálas

cementtermékekkel Für Kovács és Seidl (2004) részletesen foglalkoznak, tulajdonságait
összehasonlítják a mai szálerősített betonokkal. Az azbesztcement termékekhez döntően
10 μm alatti átmérőjű és 4-8 mm hosszú szálakat alkalmaztak, ami igen jó szilárdsági
paraméterekkel, de egészségkárosító hatással is járt. Ma az ismert egészségügyi okok (a
vékony szálak nem ülepednek le, és a levegőben lebegő szálak belélegzése káros hatással van
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az ember tüdejére) miatt a legkisebb alkalmazható szálátmérő (a szálak anyagától függetlenül)
5–7 μm, azonban a biztonság kedvéért a gyártók 12–500 μm közötti szálakat gyártanak.
Szálerősített betonok esetén a leglényegesebb kérdés, hogy milyen mennyiség javítja a
cementkő húzószilárdságát a legnagyobb mértékben. Az alsó határt a kivitelezési gyakorlatból
ismerjük: kb. 0,5 kg/m3, ami 0,1–0,2 térfogatszázaléknak felel meg. Az azbesztcementiparban
(sok kísérlet eredménye alapján) a maximális száladagolás kb. 12 V% volt. Ez a betonokban
szokásosan alkalmazott, a cementpépre vonatkoztatott 1 V%-nál jelentősen nagyobb érték a
jövőben valószínűleg csak a különleges szálascement termékeknél jöhet szóba. A szerzők
részletesen tárgyalják a nem alkáliálló E-üvegek alkalmazhatóságát betonokban. A korábbi
tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezek a szálak kb. 20 év alatt teljesen elkorrodáltak a
beton lúgos közegében, az üveges fázis részben eltűnt, oldható sók formájában diffundált,
vagy visszamaradt „fosszíliákat” hagyva maga után apró, csőszerű kapillárisokat képzett a
cementkőben. Ennek köszönhetően a termékek hajlító-húzószilárdsága jelentősen csökkent, és
az anyag tönkrement. Azonban ha csak a korai zsugorodás által okozott feszültségeket akarjuk
felvenni a szálak hozzáadásával, az E-üveg szálak is alkalmazhatóak (a műanyag- és
üvegszálak az említett tulajdonságokon kívül a beton tűzállóságát is javítják).
Napjainkban az építőipari piacon lévő szálak nagyon széles skálán helyezkednek el:
beszerezhetők az egészen vékony szálaktól kezdve (8-10 μm) az 500 μm-es vastagságig.
Ugyanígy széles a választék a szálak anyagait tekintve: léteznek acél, rozsdamentes acél,
AR-üveg (alkáliálló), E-üveg (nem alkáliálló), polipropilén, poliakril-nitril, nylon, szén stb
anyagú termékek. A szálascement-gyártásban az azbeszt kiváltását a vele szerzett pozitív
tapasztalatok alapján a kezdeti időkben kis átmérőjű, rövid szálakkal oldották meg [Józsa et

al. (2005)].
1.7.2. Korai zsugorodás és a repedések kialakulása

Hansen és Ödman (1965) svéd tömegbeton szerkezetek esetén a hagyományos
felületközeli vasalás hatását vizsgálták a szerkezetek repedéseinek kialakulása szempontjából.
Kimutatták, hogy a hagyományos vasalás nem, vagy olyan csekély mértékben képes
csökkenti a repedések tágasságát, illetve azok kialakulását, hogy nem javasolják a felületi
vasalás alkalmazását ebből a célból tömegbeton szerkezetekben.
A korai zsugorodás által okozott repedések mennyiségének csökkentése elérhető a vízcement tényező és a finomrésztartalom csökkentésével. Vannak olyan betontípusok, ahol
követelmény a nagy finomrésztartalom, például önterülő, öntömörödő, illetve nagyszilárdságú
betonok esetén. A repedések mennyiségét csökkenthetjük szálerősítéssel, mint a beton
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szívósságát, energiaelnyelő képességét, hajlító-húzószilárdságát növelő kiegészítő anyag
alkalmazásával [Kovács és Balázs (2004)].
Acélszál erősítésű betonok esetén azok a szálak működnek hatékonyan a mechanikai
hatásokkal szemben az ACI Comettee 544 1993-as jelentése szerint, amelyek (5) képlet
alapján számított szálkarcsúsága (30)50÷100 közötti.

λ=

l

(5)

φ

ahol „l” a vizsgált szál hossza és „ø” a szál átmérője. Mindezt a gyakorlati
tapasztalatok is igazolják. Megjegyzendő, hogy a 100 feletti karcsúságú acélszállal készített
keverék már nehezen dolgozható be a zsaluzatba.
Ha korai zsugorodási repedések keletkezésének megakadályozása a cél, a gyakorlati
tapasztalatok szerint a vastag és hosszú (általában acél anyagú) szálak alkalmazása nem a
leghatékonyabb, ehelyett inkább vékony és rövid (műanyag vagy üvegszálak) csökkentik
hatékonyan a beton repedésérzékenységét. Köneke (1973) szerint a szálak növelik a fiatal
beton vagy cementkő kis húzószilárdságát, ezzel megakadályozzák a repedések kialakulását,
ahogyan ez a 12. a. ábrán is látható. Műanyag szálak esetén az első nap vége felé a szilárduló
cementkő rugalmassági modulusa meghaladja a szál rugalmassági modulusát (12. b. ábra),
ami azt eredményezi, hogy ezután a műanyag szál már nem képes felvenni teljes mértékben a
húzófeszültségeket, mivel a merevebb cementkő miatt nem tudnak kialakulni benne az ehhez
szükséges alakváltozások/megnyúlások. Ennek eredményeképpen a kis rugalmassági
modulusú (műagyag) szálak hatékonysága a cementkötésű anyagokban az idővel csökken.

12. ábra A húzószilárdság és a cement kötése következtében fellépő feszültség kapcsolata, illetve a cementkő és a műanyag
szál rugalmassági modulusa az idő függvényében Köneke, (1973) szerint
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A műanyag szálak az acélszálakkal ellentétben nem rozsdásodnak, aminek
látszóbetonok esetén van jelentősége. További előnyként említhetjük a műanyag szálak kis
gyártási költségét is.
A hosszú szálak kihúzódását közönséges és szálerősített betonok esetén Markovic,

Walraven és Van Mier (2003) vizsgálták. Kísérleteik azt mutatták, hogy a hosszabb szálak
kihúzóerejét a rövidebb szálak hozzáadása megnöveli, mivel a keresztirányú alakváltozás
kisebb a rövidebb szálaknak köszönhetően. Ezért előnyös, ha a szálakat nem egyenlő
hosszúságúra vágják, hanem több hosszúságban adagolják a betonkeverékhez.
A víz hozzáadása utáni első 24 órában Wongtanakitcharoen és Naaman (2007)
100×60×1000 mm-es próbatesteken mérték a beton zsugorodását és tömeg (víz-) veszteségét.
3 száltípust használtak: PP, PVA és szénszálat 0,1-0,2-0,3-0,4 V% adagolással. Eredményeik
szerint a korai zsugorodás nagy része 1,5 és 4 órás kor között játszódik le. A szálak
hozzáadása csökkentette a szabad zsugorodás mértékét, de nagyobb adagolások esetén ez a
hatás már nem volt jelentős. Érdekesség, hogy azonos adagolás esetén a szénszál csökkentette
legkevésbé, ~20%-kal a zsugorodást, a többi ~35%-kal. A vízvesztés 6-7 órás korig volt
intenzív, és nem függött a száltartalomtól. A száladagolás, a szálak rugalmassági modulusa,
karcsúsága, tapadása nem mutatott korrelációt a zsugorodással.
PP szálerősítésű betonok repedésérzékenységét magas hőmérsékleten, gyűrűs
kísérletekkel acél és plexi (PMMA) maggal Kovler, Sikuler és Bentur (1993) vizsgálták. A
pleximagos kísérletek nagyobb repedésérzékenységet mutattak a plexi nagyobb hőtágulási
együtthatójának köszönhetően. A kísérletek során a repedési időt, illetve a repedéstágasságidő összefüggést vizsgálták különböző száladagolások mellett. Eredményeik alapján
kimutatható, hogy a repedési időben nem mutatkozott jelentős különbség az egyes keverékek
között, viszont a repedéstágasságot jelentősen csökkentette a PP szálak adagolásának
növelése. Később Kovler és Bentur (1997) azt írták, hogy az acélszálak csökkentik a
repedéstágasságot, de nem feltétlenül csökkentik a „szabad” zsugorodás mértékét. A
repedésérzékenység viszont csökken acélszálak hatására. A szálerősített beton később repedt
meg és a repedés után is nagyobb maradó feszültség volt benne, mint az etalon betonban (a
nagyobb szívósságnak köszönhetően). Nehezíti a modellezést, hogy a beton nem rugalmasan
viselkedik a korai időszakban, hanem viszko-elasztikus modellel írható le, és a zsugorodás
mértéke sem független a próbatest méreteitől.

Aly, Sanjayan és Collins (2008) PP szálakat kevertek tiszta portlandcementtel és
kohósalak portlandcementtel készített közönséges betonokba, majd vizsgálták a gátolt
zsugorodási alakváltozásokat, illetve a repedésérzékenységet. Azt tapasztalták, hogy a PP
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szálak hozzáadása leginkább abban az esetben növelte a betonkeverék zsugorodását, amikor
nem utókezelték a betont. Az utókezelés hatására ez a különbség már nem volt annyira
jelentős. A PP szálak növelték a beton permeabilitását, a nano- és mikroporozitását egyaránt.
Az eltérő pórusrendszer pedig a beton száradási tulajdonságait is megváltoztatta, így
növekedett a száradási zsugorodás mértéke is. Mindez a repedésérzékenység terén is
megmutatkozott, a szálak (a fiatal betonhoz képest) relatíve nagy húzószilárdsága sem tudta a
szál nélkül készített etalonhoz képest javítani azt. Később Aly és Sanjayan (2009) szintén PP
szálakkal végeztek kísérleteket csak tiszta portlandcementekkel készített a betonokon. Ekkor a
makroporozitás növekedését tapasztalták a száladagolás növelése mellett, viszont a
mezoporozitás csökkent. Ezeknél a betonoknál a PP száladagolás növelése a zsugorodás és a
korai zsugorodási repedésérzékenység csökkenését okozta.
Hullámos acélszálas betonokon Shah és Weiss 2006-ban gyűrűs repedésérzékenység
vizsgálatokat

végeztek,

illetve

akusztikus

emissziós

méréseket

a

mikrorepedések

keletkezésének kimutatásához. Azt tapasztalták, hogy a száladagolás a kialakuló zsugorodási
húzófeszültségeket nem befolyásolta, viszont az első repedés megjelenéséig eltelt időt
növelte. Egyéb mechanikai tulajdonságokban (rugalmassági modulus, hasító-húzószilárdság)
sem okozott említésre méltó változást a szálak hozzáadása, sem habarcsok, sem pedig
betonok esetén. A nagyobb acélszáltartalmú betonkeverékek esetén nagyobb feszültségeket
mértek, illetve az alakváltozások is kis mértékben csökkentek a repedések kialakulása előtt,
ami arra utal, hogy a szálak valóban növelték a keverék húzószilárdságát. A látható repedés
megjelenése előtt a feszültségnövekedés lelassult, miközben az akusztikus emisszió mérések
intenzív mikrorepedési aktivitást jeleztek. Közvetlenül a repedés megjelenése előtt a
feszültség csökkenni kezdett és az akusztikus emisszió drasztikusan megnövekedett. A
kísérletek közben a repedéstágasságokat is megfigyelték, és azt találták, hogy az is
összefüggésben van a repedésérzékenységgel, annak ellenére, hogy egy kis próbatesten nem
tudnak akkora repedéstágasságok kialakulni, mint egy valós födémszerkezet esetén.
A gátolt zsugorodás okozta repedéseket szálerősített közönséges és HPC betonokon

Salah és Lange (2001) vizsgálták. Acél- és PP szálak, illetve a víz-cement tényező, a
száradási körülmények és az utókezelés zsugorodási repedésérzékenységre gyakorolt hatását
kutatták. Eredményeik alapján kijelenthető, hogy az acél- és a PP szálak alkalmazása
megnövelte a repedési időt, a szálakat nem tartalmazó, azonos összetételű betonkeverékhez
képest (ez a hatás főleg a kis víz-cement tényező esetén volt jelentős), de a hozzá tartozó
repedési határfeszültséget nem befolyásolta. A vizes utókezelés hatékonyan csökkentette a
zsugorodási húzófeszültségeket, de a levegő páratartalma a szerzők szerint érdemben nem
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befolyásolta a zsugorodás mértékét. A legnagyobb zsugorodása és egyben a legrövidebb
repedési ideje a HPC keverékeknek volt.
PP szálakkal készített betonokon a repedésérzékenységet Banthia és Gupta (2006)
vizsgálták, a gátolt korai zsugorodás miatt keletkező repedések hosszát és tágasságát mérve
40×95×325 mm-es próbatesteken. A próbatesteket 50 °C hőmérsékleten, igen száraz
környezetben, 5%-os relatív páratartalom mellett kezelték. A kiértékelés során az egyes
keverékeket a repedésszám, a repedéstágasság, illetve a repedési felület (repedéstágasság ×
repedéshossz) alapján hasonlították össze, ahogyan azt a 13. és 14. ábra is mutatja. Általában
arra az eredményre jutottak, hogy a PP szálak hatékonyan képesek csökkenteni a repedések
mennyiségét: minél nagyobb volt a száladagolás, annál kevesebb repedést észleltek. A
hosszabb PP szálak hatékonyabbak voltak a rövidebbeknél. A finomabb (kisebb átmérőjű)
szálak hatékonyabban csökkentik a repedésérzékenységet a betonban, mint a vastagabbak. A
fibrillált szálak kedvezőbben viselkedtek, mint a monofilament technológiával gyártott szálak.
Repedéstágasság-csökkenés

Atotal [mm2]

Normál
beton
Repedésfelületcsökkenés

wi [mm]

Repedések száma [db]

13. ábra A repedéstágasság (wi) és az összes repedési felület (Atotal) összefüggése közönséges és PP szálas
betonok esetén Banthia és Gupta (2006) szerint
Repedéstágasság-csökkenés

Normál
beton

Repedésszámcsökkenés

wi [mm]
14. ábra A repedéstágasság (wi) és a repedések számának összefüggése közönséges és PP szálas betonok esetén
Banthia és Gupta (2006) szerint

Önterülő betonokon Hwang és Khayat (2008) mérte a zsugorodás, a rugalmassági
modulus és a zsugorodási repedésérzékenység jellemző értékeit gyűrűs próbatesteken. A
keverékek

elkészítéséhez

használtak

műanyag

és

hibrid

szálerősítéseket

és

zsugorodáscsökkentő adalékszert is. Mind a szálak esetén, mind pedig a zsugorodáscsökkentő
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adalékszerrel készült betonoknál jelentősen megnövekedett a repedési idő, csökkent a
repedésérzékenység. A repedésérzékenység abban az esetben volt a legkedvezőbb, amikor
zsugorodáscsökkentő adalékszert és szálat is kevertek a betonba. Kutatásaik során vizsgálták
a rugalmassági modulus repedésérzékenységre gyakorolt hatását is, amit a 15. ábrán lehet
7 napos száradási zsugorodás [μm/m]

nyomon követni.
Repedésérzékenység [%]

Ec [GPa]

15. ábra A 7 napos száradási zsugorodás, a rugalmassági modulus és a repedésérzékenység összefüggése Hwang
és Khayat (2008) szerint

A diagramon tisztán látszik, hogy egy adott zsugorodási szinten a rugalmassági
modulus növekedésével nő a repedések kialakulásának valószínűsége, mivel az azonos
alakváltozás nagyobb feszültségeket eredményez az anyagban.

Toledo et al. (2005) tanulmányozták a növényi szálakkal erősített betonok (VFRC)
száradási zsugorodását, illetve 100% relatív páratartalmon az öngyógyuló képességét.
Kísérleteikhez 25 mm hosszú és 0,1–0,5 mm átmérőjű szizálkender- és kókuszdiószálakat
alkalmaztak. Az eredmények azt mutatták, hogy a szálak már 0,2 V%-os száladagolás esetén
is hatékonyan növelték a repedési időt, illetve az anyag öngyógyuló képességét.
1.8.

Korai zsugorodási repedések különböző cementfajták esetén
Különböző típusú cementek repedési idejét Balázs et al. (1979) vizsgálták gyűrűs

kísérletekkel. A vizsgálatok szerint a legnagyobb hatása a cementek őrlési finomságának és
C3A tartalmának van, mindkét jellemző növelése csökkenti a repedési időt, azaz növeli a
repedésérzékenységet. Érdekes, hogy ezek a kísérletek nem mutatták ki a v/c tényező hatását,
ami ellentmond a legtöbb szakirodalmi adatnak, pl. [Neville 1995].
Különböző cementfajták korai zsugorodását cementpépeken és cementhabarcsokon

Brüll és Komlós (1982) vizsgálták. Kutatásaik során a szokásos lineáris, egytengelyű
zsugorodást mérték, azzal az újítással, hogy a próbatestek és a zsaluzat közti súrlódás nagy
részét kiküszöbölték formaleválasztó segítségével. Eredményeik alapján kijelenthető, hogy
minél nagyobb szilárdságú cementet vizsgáltak, a zsugorodás annál nagyobb mértékű volt.
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Útbetonok esetén Springenschmid és Nischer (1973) vizsgálta – repesztőkeretes
módszerrel

–

a

gátolt

zsugorodási

alakváltozás

okozta

feszültségeket

és

a

repedésérzékenységet. Eredményeik arra engednek következtetni, hogy az útbetonokat
lehetőleg minél alacsonyabb hőmérsékleten kell bedolgozni, mert a magas kezdeti
hőmérséklet

intenzívebb

kötési

zsugorodást

eredményez.

Továbbá

növeli

a

repedésérzékenységet a nagy kezdőszilárdságú cement használata (ezért pl. útbetonok esetén a
cement fajlagos felületére felső korlátot is meg szoktak adni), mivel a kezdeti időszakban
intenzívebb a kötés; a nagy hőtágulási együtthatójú adalékanyag, a beton kiszáradása, illetve a
kis lemezvastagság szintén növeli a száradás sebességét, ezáltal a száradási zsugorodás
ütemét. Az útépítésben megkövetelt kis víz-cement tényező és a merev konzisztencia
kismértékben csökkenti a zsugorodási repedésérzékenységet.
A cementkötésű anyagok (cementpép, habarcs és beton) száradási zsugorodásának
legfontosabb befolyásoló paramétereit Bissonnette, Pierre és Pigeon (1999) vizsgálták.
Kutatták a relatív páratartalom, a próbatest mérete, a víz-cement tényező, illetve a péptartalom
hatását. Kimutatták, hogy a külső környezet relatív páratartalma jelentős befolyással van az
anyag zsugorodására, de a különbség nagyrészt reverzibilis alakváltozás, azaz a páratartalom
növekedésével visszanyerhető. A próbatest méretében nem észleltek jelentős befolyásoló
hatást, de megjegyzendő, hogy a próbatestek keresztmetszete igen hasonló nagyságú volt, így
ez az eredmény várható volt. A víz-cement tényező szerintük nincsen hatással a száradási
zsugorodásra azonos péptartalom mellett, azonban a péptartalom jelentősen befolyásolja azt.
Szilikapor hatását Igarashi, Kubo és Kawamura (2000) vizsgálták kis víz-cement
tényezőjű betonban a késői zsugorodási mikrorepedések szempontjából. A próbatesteket víz
alatt tárolták, így pusztán az autogén zsugorodás hatására kialakuló repedéseket
tanulmányozták. A szilikapor nélküli betonok folyamatos duzzadási alakváltozást szenvedtek
el, míg a szilikaporral készített keverékben először autogén zsugorodás, majd duzzadás volt
mérhető. Az alakváltozások mikrorepedések kialakulásához vezettek, ami a szilikapor
tartalmú beton esetén olyan mértékű volt, hogy hosszú távon az anyag szilárdságcsökkenését
okozta. Mindez a csak cementtel készített próbatestekre nem volt igaz. Ez arra enged
következtetni, hogy a szilikapor mennyiségét korlátozni kell, ha repedésmentes szerkezetet
szeretnénk készíteni.
A cementek őrlési finomságának és a különböző adalékszerek repedésérzékenységre
gyakorolt hatását gyűrűs módszerrel Balázs, Csányi és Gombor (2002) vizsgálták. A
vizsgálatokhoz nagyon hasonló klinkerösszetételű, tiszta portlandcementeket használtak, a
különbség pusztán az őrlési finomságban mutatkozott. A mérési eredmények azt mutatták,
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hogy a nagyobb őrlési finomságú cement (CEM I 52,5) próbatestei hamarabb repedtek meg,
mint a kisebb szilárdságú és őrlési finomságú cementéi (CEM I 32,5 S). Az adalékszerek
közül a folyósító adalékszer csökkentette a repedési időt, a többi vizsgált adalékszer pedig
növelte azt, de jelentős mértékben egyik sem befolyásolta a repedésérzékenységet.
Tiszta portlandcementek és a hidraulikus pótlékokat tartalmazó cementek zsugorodási
repedésérzékenységét Burrows et al. (2004) több módszert alkalmazva is vizsgálták. A kis
repedésérzékenységű cementek fő jellemzői szerintük: lassú szilárdulás, kis C3A-tartalom, kis
őrlési finomság és kis alkálitartalom. Érdekes, hogy szerintük a pernye, a kohósalak vagy
egyéb hidraulikus pótlék hozzáadása nem tud egy kedvezőtlen repedésérzékenységű tiszta
portlandcement viselkedésén javítani.
Ultrafinom cementek zsugorodását és mechanikai paramétereit Kaufmann, Winnefeld

és Hesselbarth (2004) vizsgálták. Kimutatták, hogy optimális ultrafinom cementadagolást
alkalmazva csökkenteni lehet a beton zsugorodását, a kedvezőbb reológiai és mechanikai
paramétereknek

(tömörebb

szemszerkezet,

kisebb

porozitás,

nagyobb

szilárdság)

köszönhetően.

Toledo et al. (2005) szerint a szilikapor és a kohósalak adagolása a VFRC-khez
csökkenti a száradási zsugorodás mértékét, de hosszabb idő elteltével ez a különbség eltűnik a
tiszta portlandcementekhez képest.
A

cementösszetétel

függvényében

a

betonok

zsugorodását

és

zsugorodási

repedésérzékenységét Akkaya, Ouyang és Shah (2007) vizsgálták. Tiszta portlandcementekkel
készítettek próbatesteket, illetve a cement egy részét kiváltották pernyével, nagyon finom
pernyével, vagy szilikaporral. A kísérleteket gyűrű alakú próbatesteken végezték, a
repedéstágasságot és a repedési időt mérték. A tapasztalatok szerint a pernye és a nagyon
finom pernye tartalmú cementekkel készült betonok autogén zsugorodása kisebb volt, mint a
tiszta portlandcementtel készült betonoké, de a száradási zsugorodásuk nagyobb lett. A tiszta
portlandcementes beton próbatestek repedtek meg a leghamarabb, és ezeken mérték a
legnagyobb repedéstágasságot, azaz ezeknek volt a legnagyobb repedésérzékenysége. Ha csak
kisebb százalékban adagoltak a cementhez hidraulikus kiegészítőt (<20%; „A” jelű cement),
akkor repedtek meg legkésőbb a próbatestek, tehát ez volt a legkedvezőbb összetételű cement.
A nagy százalékban (~30%) hidraulikus pótlékot tartalmazó cementek ehhez képest kisebb
szilárdságot és nagyobb repedésérzékenységet eredményeztek a betonban, annak ellenére,
hogy a rugalmassági modulusuk is kisebb volt. Véleményem szerint ezeknél az
eredményeknél pontosabban meg kell különböztetni a szilikapor és a pernye hatását, és nem
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szabad a két hozzáadott anyag mennyiségét összeadni, mivel lehetséges, hogy nem azonos
mértékben, illetve irányban befolyásolják a beton tulajdonságait.
Szintén a cementek alkálitartalmával hozták összefüggésbe a zsugorodás mértékét

Wittmann, Beltzung és Zhao (2008), és megállapították, hogy – azonos kísérleti körülmények
között vizsgálva – minél nagyobb a cement alkálitartalma, annál nagyobb zsugorodású lesz a
vizsgált cementfajta.
A cement őrlési finomságának, klinkertartalmának és a víz-cement tényezőnek a
hatását a korai zsugorodásra Bentz és Peltz (2008) vizsgálták. A legkisebb zsugorodással és
hőfejlődéssel a durvára őrölt cement rendelkezett, viszont a korai szilárdsága is ennek a
keveréknek volt a legkisebb. A kisebb klinkertartalmú cement ennél még kisebb zsugorodású
volt, és a legkedvezőbb eredményt a v/c tényező csökkenése hozta, itt ugyanis a zsugorodás
nagymértékben csökkent, és a szilárdság is nőtt.
Ultranagy szilárdságú betonok (UHSC) esetén Eppers és Müller (2009a és b)
tanulmányozták az autogén zsugorodást, illetve a zsugorodási repedésérzékenységet gyűrűs
kísérletekkel. Eredményeik alapján kimutatható volt, hogy a nagy kohósalak tartalmú betonok
esetén jóval kisebb a zsugorodás a csak tiszta portlandcementtel készült keverékhez képest,
azonban az előbbi kisebb kezdeti szilárdsága (azaz lassabb szilárdulása) miatt a
repedésérzékenységben nem mutatkozott jelentős eltérés, ellentétben az általam vizsgált
eredményekkel.

Vizsgálták

a

zsugorodáscsökkentő

és

belső

utókezelést

elősegítő

adalékszerek hatását is, és kimutatták, hogy ezek jelentős mértékben képesek csökkenteni a
beton korai zsugorodási repedésérzékenységét.
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2. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
2.1.

Alkalmazott vizsgálati módszerek
Kutatásaim

fő

célja

a

különböző

betonkeverékek

korai

zsugorodási

repedésérzékenységének meghatározása és összehasonlítása volt. Mivel a cementkötésű
anyagok, így a beton zsugorodása is igen sok paramétertől függ, egyes jellemzőket változatlan
értéken kellett tartani, másokat pedig minden esetben mérni és ellenőrizni, hogy
tisztázhassam, milyen mértékben befolyásolják a repedésérzékenységet. Az egyes keverékek
esetén elvégzett vizsgálatok fajtáit az 1. táblázatban összegeztem.
Mért jellemző

Minta/próbatest típusa

Időtartam/kor

Anyagsűrűség

Cementpor

-

Fajlagos felület

Cementpor

-

Vízigény
Kötésidő
Hajlítóhúzószilárdság

Cementpor
Cementpor
Cementhabarcs hasáb,
40×40×160 mm
Cementhabarcs hasáb,
40×40×160 mm
Cementkő hasáb, 40×40×160
mm
Cementkő hasáb, 40×40×160
mm
Cementkő hasáb, 40×40×160
mm

-

Módszer
Folyadékkiszorításos
elven piknométerrel
Blaine-féle
légáteresztő-képesség
Vicat készülék
Vicat készülék

28 naposan

Hajlítóvizsgálat

28 naposan

Nyomóvizsgálat

Nyomószilárdság
Hajlítóhúzószilárdság
Nyomószilárdság
Zsugorodás

2; 7; 28 és 90
naposan
2; 7; 28 és 90
naposan
1-180 napig

Zsugorodás

Beton hasáb, 70×70×250 mm

1-180 napig

Vízfelvétel

Adalékanyag szemhalmaz

0,5 és 24 órásan

Szemcse-testsűrűség

Adalékanyag szemhalmaz

-

Beton kocka, 150×150×150 mm

15 percesen

Frissbeton
Beton kocka, 150×150×150 mm
Beton gyűrű, ø600/300×40 mm
Beton gyűrű, ø600/300×40 mm
Cementpép gyűrű, ø240/160×40
mm

10 percesen
28 naposan
5 órán át
2 napig
Repedés
keletkezéséig

Frissbeton
testsűrűség
Konzisztencia
Nyomószilárdság
Repedésérzékenység
Repedésérzékenység
Repedésérzékenység

Hajlítóvizsgálat
Nyomóvizsgálat
Graf-Kaufmann
készülék
Graf-Kaufmann
készülék
Tömegmérés
Tömegmérés
piknométerrel
vízkiszorításos elven
Tömeg- és
térfogatmérés
Terülésmérés
Nyomóvizsgálat
Szélcsatornás vizsgálat
Szárítás 60 °C-on
Repedési idő mérése

1. táblázat A kutatás során alkalmazott vizsgálatok

Az 1. táblázatban vázolt méréseken kívül egyéb vizsgálatokra is szükség volt,
azonban azok nem kapcsolódnak szorosan az értekezés téziseihez, vagy csak esetenként volt
szükséges az elvégzésük, ezért nem szerepelnek a táblázatban.
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Korai zsugorodási repedésérzékenység vizsgálata az osztrák Richtlinie
Faserbeton műszaki irányelv (2002 és 2008) alapján
A 2002-ben kiadott osztrák szálbeton műszaki irányelv tartalmaz egy vizsgálati

módszert, amely alkalmas különböző szálerősített betonok repedésérzékenységének
összehasonlítására. A mérés lényege, hogy a korai zsugorodási repedések szempontjából
nagyon érzékeny betonkeverékből gyűrű alakú próbatesteket kell készíteni, amit légmozgás
segítségével kell szárítani rövid idővel a bedolgozást követően, majd a kialakuló repedések
mennyiségéből (hosszából) lehet következtetni a vizsgált keverék repedésérzékenységére. A
kutatás során ebből a módszerből indultam ki, néhány paraméterén változtattam is, azonban
lényegében erre alapoztam a kutatás módszerét.
A korai zsugorodási repedésérzékenység szempontjából a betonokba kevert szálak
hatékonysága úgy hasonlítható össze, ha az előírt vizsgálati beton a szokásos betonoknál jóval
érzékenyebb a száradási zsugorodás által okozott repedésekre. Olyan kísérleti körülményeket
kell tehát teremteni, hogy azok minél jobban elősegítsék a repedések kialakulását. Ilyen,
szándékosan szélsőséges paraméterek mellett az érzékeny próbatesteken repedések jelennek
meg, de az ipari gyakorlatban használatos betonreceptúra esetén ugyanilyen körülmények
esetén már nem keletkeznek a szerkezeten repedések. Természetesen ez a tulajdonság a
próbatestek vagy a szerkezet formájától, alakjától is függ.
A repedésérzékenységi kísérletekhez olyan betonkeverékeket állítottam össze,
amelyek várhatóan nagymértékben zsugorodnak a szilárdulás korai (3 napos) szakaszában.
Azonos víz-cement tényező esetén a tiszta portlandcement köt leggyorsabban, ezért várhatóan
az ilyen cementtel készült beton zsugorodik a leggyorsabban, ezért CEM I 42,5 N jelű
cementtel dogoztam (kivéve azokat a kísérleteket, ahol a cement fajtája volt a változó
paraméter). A cementadagolás 360 kg/m3 volt. (Megjegyzendő, hogy az új „Richtlinie
Faserbeton 2008” szerint a 390 kg/m3 cementadagolással készített keveréken mérhető
legjobban a repedésérzékenység, azonban mégis a 2002-es irányelv szerinti betonösszetételnél
maradtam, hogy a korábbi eredményekkel könnyebben össze lehessen hasonlítani az új
kísérletek eredményeit.) A száradási zsugorodás hatása a nagy finomrész-tartalommal és a
nagy víz-cement tényezővel nő, mivel ha több víz tud elpárologni a betonból, akkor nagyobb
lesz a száradási zsugorodás mértéke is. Előbbiek miatt 140 kg/m3 mészkőliszt adagolással és
0,61-es víz-cement tényezővel készítettem a keverékeket (2. táblázat).
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kg/m3

kg/keverés
(45 liter)

l/m3

cement
finomrész
víz
folyósító
adalékanyag 4/8
adalékanyag 8/16
homok 0/4
levegő

360
140
220
0,36
486
397
720
-

16,20
6,30
9,88
0,016
21,85
17,88
32,40
-

116,1
51,9
220,0
0,36
181,9
148,8
271,7
9,2

Σ

2323

1000,0

2. táblázat A kísérletek során alkalmazott etalon minta keverék

A beton próbatestek elkészítéséhez 4/8 és 8/16 frakciójú kvarckavics, illetve
0/4 frakciójú kvarchomok adalékanyagot használtam. Az adalékanyag összetételének
tervezéskor figyelembe vettem a „Richtlinie Faserbeton 2002” által előírt minimális
500 kg/m3-es 0,125 mm alatti finomrész-tartalmat (ebbe az értékbe a cementtartalmat is bele
kell számítani), amit mészkőliszt hozzáadásával biztosítottam. Az adalékanyag-keverék
szemmegoszlási szitagörbéje a 16. ábrán látható. Az adalékanyag szemmegoszlása még a
mészkőliszttel együtt is megfelel az MSZ 4798-1:2004 szerinti II. osztálynak, a finomsági
modulusa m1=5,49. A kvarchomok és kvarckavics keverékének mészkőliszt nélküli
szitagörbéjét a 17. ábrán mutatom be, így a szemmegoszlás az MSZ 4798-1:2004 szerinti I.
osztálynak felel meg, a finomsági modulusa m2=5,85.
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16. ábra Szemmegoszlási diagram dmax=16 mm-es határgörbékkel (tartalmazza a mészkőlisztet)
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17. ábra Szemmegoszlási diagram dmax=16 mm-es határgörbékkel (mészkőliszt nélkül)

A korai zsugorodási repedésérzékenységet, ha csak kismértékben is, befolyásolja a
frissbeton konzisztenciája, mivel a konzisztenciával változik a beton bedolgozhatósága, így a
porozitás is. Az eltérő pórusszerkezet pedig a száradási folyamatot változtathatja meg, ezzel
együtt a száradási zsugorodás mértékét, illetve ütemét. Hogy ezt a hatást elkerüljem, az
osztrák műszaki irányelvnek megfelelően a terülés mértékét minden keverék esetén 500 és
550 mm között állítottam be folyósító adalékszer (Sika Viscocrete 5-Neu) változó mértékű
hozzáadásával. Így tudtam biztosítani a vizsgálat eredményét jellemzően befolyásoló állandó
v/c tényezőt és konzisztenciát minden betonösszetételnél.
A betont ZYKLOS típusú kényszerkeverőben kevertem meg. A szálakat (az FRC
vizsgálatok esetén) szárazon adtam hozzá a keverékhez, majd két perces keverés után a vizet
is hozzáöntöttem. A konzisztenciát terülésméréssel ellenőriztem, és ha nem esett a terülési
mérték az előírt értékek közé, akkor folyósító adalékszerrel változtattam rajta. A betonozás
során megmértem a sablonba bedolgozott és betömörített frissbeton tömegét, ennek alapján
ellenőriztem a frissbeton testsűrűséget.
A zsugorodási repedésérzékenységet 40 mm vastag, 300 mm belső és 600 mm külső
átmérőjű, gyűrű alakú, lapos próbatesteken vizsgáltam (18-20. ábra). A gyűrű próbatestek
alakja is nagymértékben elősegíti a repedések kialakulását, ezenfelül még a sablon külső
peremének belső oldalára felhegesztett 12 darab 40×40 mm-es acéllemez is gyengíti a
próbatest repedésekkel szembeni ellenállását, kijelölve a repedések helyét és gátolva a
próbatest szabad zsugorodását.
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Repedésindító
acéllap

18. ábra Repedésindító acéllapokkal ellátott sablon és (berepedt) próbatest repedésvizsgálathoz

A repedések kialakulása és mennyisége nagymértékben függ a beton összetételétől,
hőmérsékletétől, a környezet hőmérsékletétől, relatív páratartalmától, illetve légmozgásának
sebességétől. Ezért a „Richtlinie Faserbeton 2002” azt ajánlja, hogy állandó, 20 °C-os
hőmérsékleten és 50%-os relatív páratartalom mellett egy szélcsatornába (21. ábra)
helyezzük el a gyűrűket, majd 2 és 7 órás koruk között intenzív légmozgással segítsük elő
száradásukat. Ebben kismértékben eltértem az előírástól, mivel a többi szabványos
zsugorodási vizsgálatokhoz 65%-os relatív páratartalom van előírva, ezért ezen a
páratartalmon végeztem a szélcsatornás vizsgálatokat is. (Megjegyzem, hogy az új „Richtlinie
Faserbeton 2008” szerint már a próbatestek készítése után 15 percen belül meg kell kezdeni a
szélcsatornás vizsgálatot, de a korábbi eredményekkel való összehasonlíthatóság érdekében
végig a 2002-es irányelv szerint végeztem a kísérleteket.)

19. ábra Repedésindító lamellákkal ellátott próbatest zsaluzata a szélcsatorna alaplapján elhelyezve

36

Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

PhD értekezés

Fenyvesi Olivér

20. ábra Próbatestek készítés közben és elhelyezésük a kísérlet során

Azt tapasztaltam, hogy az 5 órás szélcsatornás vizsgálat nem szárította ki teljes
keresztmetszetében

a

próbatesteket,

ezért

1

napos

kortól

kezdve

közönséges

szárítószekrényben, 60 °C-on tovább szárítottam a gyűrűket, újabb két napon (48 órán)
keresztül (22. ábra). Fontos különbség volt a szélcsatornához képest, hogy itt már a próbatest
mindkét szabad oldalán távozhatott a nedvesség, és magasabb volt a hőmérséklet is, ennek
köszönhetően a száradás is intenzívebb volt. Keverékenként párhuzamosan 4-4 próbatesten
vizsgáltam a repedésérzékenységet.

21. ábra Szélcsatorna, benne a vizsgált betongyűrűkkel

22. ábra Szárítószekrény, benne a betongyűrűkkel
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Miután kivettem a szélcsatornából a próbatesteket, lemértem a kialakult repedések
hosszát és – egyes kísérleti sorozatok esetén – a repedéstágasságokat is. A repedéstágasságok
maximális értékét rögzítettem minden esetben. Végül összeadtam a kapott repedéshosszokat.
Ugyanezt

megismételtem

a

szárítószekrényes

kezelés

után

is,

és

ezek

alapján

számszerűsítettem és hasonlítottam össze az egyes betonkeverékek repedésérzékenységét.
Azoknál a keverékeknél, ahol nemcsak a repedések hosszát mértem, hanem a
repedéstágasságokat is, egy másik kiértékelési módszer is kínálkozott, amit úgyszintén nem
tartalmaz már az osztrák műszaki irányelv. Ezeknél a vizsgálatoknál ugyanis kiszámítottam az
összes repedési felületet, hasonló módon, mint azt Banthia és Gupta (2007) is leírta, a
repedések hosszát megszoroztam a repedéstágassággal, és ezeket az értékeket összeadva
kaptam egy olyan mennyiséget, ami kellőképpen jellemzi a keverék korai zsugorodási
repedésérzékenységét. A különbség pusztán annyi volt, hogy a repedések maximális
tágasságát alkalmaztam az összes repedési felület kiszámításához (6. képlet).
i =n

Atotal = ∑ wmax,i li

(6)

i =1

2.3.

A nyomószilárdság vizsgálata
A betonkeverékek nyomószilárdsági vizsgálatához az MSZ 4798-1 (ill. az EN 206-1)

szabvány szerint keverékenként 3 db 150×150×150 mm-es szabványos próbakockát
készítettem, melyeket a kizsaluzás után (1 napos kortól) 28 napos korig víz alatt tároltam,
majd vizes állapotban vizsgáltam. Ezt a vizsgálatot pusztán ellenőrzésképpen végeztem el: ha
a beton összetételében olyan változás vagy hiba fordult volna elő, amit nem mutat ki a
konzisztencia- ill. a testsűrűség-mérés, akkor ez a nyomószilárdságon nagy valószínűséggel
meglátszott volna.
2.4.

Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége
A könnyűbetonokat az előzőekben ismertetett összetétellel készítettem, a változó

paraméter csupán a durva adalékanyag frakció volt. A 4 mm feletti adalékanyag frakciókat
cseréltem ki a könnyű adalékanyagra. A kutatás során több gyártótól származó, különböző
könnyű adalékanyag-típust vizsgáltam meg és hasonlítottam össze vízfelvétel, szemcsetestsűrűség, illetve halmazsűrűség alapján (3. táblázat). Az adalékanyag-jellemzőket az
MSZ EN 13055-1:2003 alapján határoztam meg.
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Szemcsetestsűrűség

Adalékanyag
Kvarckavics
Üveghabkavics 1
Üveghabkavics 2
Üveghabkavics 3
Duzzasztott agyagkavics
Zúzott tégla
Duzzasztott perlit
Polisztirol

[kg/m3]
2670
1320
290
949
1247
1682
220
96
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Vízfelvétel [m%]

0,5 órás
0
1,4
12
6,1
8
17
~200
0

24 órás
0
1,8
23
8,2
13
19
~200
0

Fenyvesi Olivér

Vízmozgás sebessége

felvétel
lassú
lassú
lassú
lassú
gyors
gyors
-

leadás
lassú
lassú
lassú
lassú
lassú
gyors
-

3. táblázat A kísérletek során alkalmazott adalékanyagok főbb műszaki paraméterei

A könnyű adalékanyagot mindig száraz állapotban adtam hozzá a betonkeverékhez.
A betontervezés során figyelembe kellett venni a könnyű adalékanyagok korai (0,5 órás)
vízfelvételét is, mivel a bedolgozás során ezt a vízmennyiséget az adalékanyag képes elszívni
a keverővízből, így megváltoztatja a beton víz-cement tényezőjét és a konzisztenciáját is. Ez
komoly hibát jelenthet a vizsgálatok során, amit azzal küszöböltem ki, hogy a 0,5 órás
vízfelvételnek megfelelő extra vízadagolást alkalmaztam a keveréskor. Azért nem a 24 órás
vízfelvételi értékekből indultam ki, mert amint az a 3. táblázatban is látható, egyes
adalékanyagok az eltérő alapanyag és pórusszerkezet miatt más ütemben szívják fel és adják
le a vizet (a vízfelvétel sebességét jól jellemzi a 0,5 órás és a 24 órás vízfelvétel aránya), mint
a legtöbb könnyű adalékanyag, és a beton kötése az első 3-4 órában lejátszódik. Ezért
helyesebb

a

keverés

során

ténylegesen

felszívott

vízmennyiséggel

számolni

a

betontervezéskor, amit jól jellemez az adalékanyagon mérhető 0,5 órás vízfelvétel.
2.5.

Szálerősített betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége
A szálerősített betonok esetén a szálakat a száraz keverékhez adagoltam, majd

kétperces keverés után adtam hozzá a vizet. A változó paraméter a vizsgált szálak
mennyisége volt, amit 0,3 kg/m3-től növeltem 2,0 kg/m3-es adagolásig, valamint a szálak
típusát is változtattam. A kísérletek során vékony (9–20 μm átmérőjű) és rövid (5–35 mm
hosszú) műanyag, illetve üveg alapanyagból készített szálakat hasonlítottam össze, mert a
korai zsugorodási repedések keletkezését ezekkel lehet megakadályozni (4. táblázat). Az
építőiparban legszélesebb körben elterjedt acélszálakat nem vontam a vizsgálatok körébe,
mivel azokat teljesen más célból és más paraméterekkel alkalmazzák a beton és vasbeton
szerkezetekben. Az ipari tapasztalatok szerint korai zsugorodási repedések szempontjából
alkalmazásuk nem vagy legfeljebb mérsékelten hatásos.
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Szál típusa
Üveg 920/12
Üveg 920/6
PAN 1215/2-35
PP 15/12
PP 15/6
PP 18/18
PP 38/19
PP 32/18
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Rugalmassági
Húzómodulus
szilárdság
[N/mm2]
[N/mm2]

Anyag Átmérő Hossz Sűrűség

Alkáliállóság
[-]

Olvadáspont
[°C]

[μm]

[mm]

[g/cm3]

9÷20

12

2,6

70 000

2000

Gyenge

840

9÷20

6

2,6

70 000

2000

Gyenge

840

PAN

12÷15

2÷35

1,2

7000

400

Kiváló

200

PP
PP
PP
PP
PP

15
15
18
38
32

12
6
18
19
18

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

1000
1000
1000
1000
1000

200
200
200
400
300

Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló

160
160
160
150
160

Eüveg
Eüveg

4. táblázat A kísérletek során alkalmazott szálak főbb műszaki paraméterei

A szálak húzószilárdsága a szilárduló betonhoz képest nagy, ezért megfelelő tapadás
esetén képesek felvenni a zsugorodás által okozott húzófeszültségeket. A szálak rugalmassági
modulusa is széles tartományban mozgott, az üvegszálaké 70 000 N/mm2, míg a
műanyagszálaké jóval kisebb, 1000, illetve 7000 N/mm2 közötti volt. A szálak jellemzőit a
gyártók által rendelkezésemre bocsátott terméklapok tartalmazták.
Jellegzetes különbség mutatkozott az etalon keverék és a rövid (6 mm-es) szállal
kevert beton próbatestek repedésképe között (23. ábra). Az etalon keverék gyűrű alakú
próbatestén a repedések nagy része sugár irányban futott, általában a repedésindító
lamellákból indult ki, és a repedéstágasság nagy volt, akár az 1-2 mm-t is elérte. Ezzel
szemben a rövid szállal készített próbatesteken a repedések egy része érintő irányban jött
létre, itt is jellemzően a repedésindító lamellákból eredt, de a repedéstágasság jóval kisebbre
adódott, mint az etalon betonon: minden esetben 1 mm alatti volt.

23. ábra Etalon (szál nélküli) próbatest és

a 0,5 kg/m3 PP szállal készített próbatest repedésképe
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Mivel a szálak hozzáadása a betonhoz merevíti a keverék konzisztenciáját, ezeknél a
vizsgálatoknál különösen kellett ügyelni az előírt konzisztenciakövetelmények betartására. A
vizsgálatok során tapasztaltam is ezt a hatást, azonban nem volt olyan jelentős, hogy ne
tudtam volna a folyósító adalékszer adagolás kismértékű megváltoztatásával korrigálni azt.
Ezeknél a keverékeknél figyelni kellett arra is, hogy a hozzáadott szálmennyiség ne
növelje meg túlságosan a beton porozitását, illetve el kellett kerülni a csomósodás vagy más
néven az ún. „szalmakazal hatás” kialakulását, mivel ez szilárdságvesztéshez vezet és
csökkenti a beton húzószilárdságát, ami a repedésérzékenységet növeli.
2.6.

A cementtípus hatása a betonok korai zsugorodási repedésérzékenységére
A cementfajták repedésérzékenységi vizsgálatánál a változó paraméter a cement

típusa volt. Minden más kísérleti paraméter megegyezett az eddig leírtakkal. A
repedésérzékenység mellett meghatároztam a cementek általános fizikai jellemzőit (sűrűség,
fajlagos felület, vízigény, kötésidő), az azonos cementekkel készült habarcs-, illetve
cementpép-keverékeken vizsgáltam a nyomószilárdságot, cementpépeken a zsugorodást,
végül, a betonokon a repedésérzékenységet.
2.6.1. Cementek szabványos fizikai jellemzőinek vizsgálata
A kísérletekhez használt 13-féle cement (jelölése a kísérletek során D1-D13) rövid
jelöléseit az alábbiakban foglaltam össze:
D1. CEM I 52,5 tiszta portlandcement „B” jelű gyár
D2. CEM I 52,5 tiszta portlandcement „A” jelű gyár
D3. CEM I 42,5 tiszta portlandcement „B” jelű gyár
D4. CEM I 42,5 tiszta portlandcement „A” jelű gyár
D5. CEM II/A 42,5 kompozit-portlandcement „B” jelű gyár
D6. CEM II/A 42,5 kohósalak-portlandcement „A” jelű gyár
D7. CEM II/B 32,5 kompozit-portlandcement „B” jelű gyár
D8. CEM II/B 32,5 kohósalak- portlandcement „A” jelű gyár
D9. CEM II/B 32,5 kompozit-portlandcement „B” jelű gyár
D10. CEM II/B 32,5 kompozit-portlandcement „A” jelű gyár
D11. CEM II/B 42,5 kohósalak-portlandcement „A” jelű gyár
D12. CEM III/A 32,5 kohósalakcement „A” jelű gyár
D13. CEM III/B 32,5 kohósalakcement „A” jelű gyár
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A vizsgálatok körébe bevont cementek két cementgyárból származnak (a D1; D3; D5;
D7; D9 a „B” jelű és a D2; D4; D6; D8; D10; D11; D12; D13 jelű cementek az „A” jelű
gyárból). Tehát a vizsgált cementek más-más klinker felhasználásával készültek, más-más
adagolásban tartalmaznak különböző puccolános tulajdonságú (savanyú pernye), illetve
önmagukban is kötőképes (kohósalak) kiegészítő anyagokat, valamint inert, elsősorban
betonok és más cementkötésű termékek fizikai jellemzőit előnyösen befolyásoló anyagokat
(például mészkőlisztet). Esetenként az ugyanolyan összetételű cement őrlési finomsága
változott, ami a kötés és szilárdulás ütemét és a cementkő korai szilárdságát szabja meg.
Mindezek miatt fontos ismerni az egyes cementek fizikai tulajdonságait (sűrűség, finomság,
vízigény, kötésidő, szilárdság), amelyek befolyásolják a belőlük készített pépek, majd a
megszilárdult

cementkő

viselkedését,

jellemzőit,

beleértve

a

tartósságukat

és

felhasználhatóságukat is.
2.6.2. Cementpép-szilárdsági vizsgálatok
Korábbi kutatási tapasztalatokból ismeretes, hogy a betonok cementkő fázisának
széles körű vizsgálata olyan eredményekhez vezet, amelyek sok információval szolgálnak a
betonok viselkedésére vonatkozóan is. A pépvizsgálatok a kisebb próbatestek, a kisebb
anyagmennyiségek miatt ráadásul nagyobb variációs lehetőséget teremtenek a különféle
paraméterek és anyagtulajdonságok hatásának megismerésére.
A 13 cementminta szilárdulásának vizsgálatára kétféle víz-cement tényezővel
készítettem pépeket: egy sorozatot a szabványos folyóssághoz szükséges vízigényhez közeli
0,34 v/c-vel, egy másik sorozatot pedig annál lényegesen folyósabb konzisztenciát
eredményező 0,44 v/c-vel.
A

pépeket

az

MSZ

EN

196-1:2005

szerinti

készülékkel,

a

szabványos

cementhabarcsokhoz hasonlóan kevertem. A merevebb konzisztenciájú (v/c = 0,34)
keverékeknél 100, míg a folyósabbak (v/c = 0,44) esetén 50 ütéssel tömörítettem a
sablonokba került cementpépeket. Minden cementfajtából 3x5 darab 40x40x160 mm-es
próbatestet készítettem, 1 napos korban kizsaluztam, és a törési vizsgálatokig továbbra is
klímakamrában tároltam 65% relatív páratartalom és 20 °C mellett, azonos körülmények
között, mint a zsugorodásvizsgálathoz készített azonos összetételű próbatesteket (24. ábra).
Cementfajtánként 3-3 darab próbatesten 2, 7, 28 és 90 napos korban tömeg- és
méretfelvétel után hajlító-húzó- és nyomószilárdság-vizsgálatot végeztem. (A próbatestek
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gyártásakor törekedtem a mérési hibák minimalizálására, továbbá arra, hogy az azonos korban
tört hasábok mindig más-más sablonból kerüljenek ki.)

24. ábra Próbatestek tárolása klimatizált térben kizsaluzás után

2.6.3. Cementpép hasábok zsugorodásvizsgálata – időbeli hosszváltozás mérése
A cementek zsugorodását időbeli hosszváltozás mérése alapján a régi MSZ 5235:1975 szabványban leírtak szerint végeztem.
A vizsgálathoz 40x40x160 mm-es próbatesteket készítettem 0,34-es és 0,44-es vízcement tényezővel az MSZ EN 196-1:2005 szerinti keveréssel és formázással, a 2.6.2.
pontban leírtak szerint. Az acélsablonokban előzetesen elhelyeztem a hosszváltozás mérésére
alkalmazott készüléknek megfelelő mérőcsúcsokat (25. ábra). A bedolgozást követően a
próbatesteket végig 20 °C-on, 65% relatív páratartalmú térben tároltam.

25. ábra Mérőcsúcsok zsugorodásméréshez

A hosszváltozás mérésére a 26. ábrán látható, 0,001 mm-es osztású, Mitutoyo
mérőórával felszerelt Graaf-Kaufmann készüléket használtam. A mérést 24 órás korban
kezdtem és naponta végeztem a próbatestek min. 1 hónapos koráig, majd heti gyakorisággal
folytattam 180 napig.
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26. ábra 0,001 mm-es osztású, Mitutoyo mérőórával felszerelt Graaf-Kaufmann készülék

2.6.4. Betonok zsugorodásvizsgálata
A vizsgálathoz 70×70×250 mm-es próbatesteket készítettem 0,45-ös és 0,55-ös vízcement tényezővel. A kizsaluzás után 24 órás korban üveg mérőcsúcsokat ragasztottam a
hasábok két ellentétes végére (27. ábra) úgy, hogy azok pontosan illeszkedjenek egy
módosított Graaf-Kaufmann hosszváltozás mérő készülékhez. A próbahasábokat 20 °C-on,
65 % relatív páratartalmú térben tároltam; a mérést a formából való kivétel után 24 órás
korban kezdtem.

27. ábra Beton próbatestek az üveg mérőcsúcsokkal

A hosszváltozás mérésére 0,001 mm-es osztású Mitutoyo mérőórával felszerelt GraafKaufmann készüléket használtam. A mérést naponta végeztem a próbatestek min. 1 hetes
koráig, majd heti gyakorisággal folytattam.
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2.6.5. Merev acélmagos gyűrűs repedésérzékenység vizsgálatok cementpépeken
A

repedésérzékenységet

a

zsugorodásvizsgálatokhoz

használt

hasábok

keresztmetszetével azonos, 40×40 mm-es keresztmetszetű, 240 mm külső és 160 mm-es belső
átmérőjű, gyűrű alakú próbatestekkel mértem (28. ábra). A mérés lényege, hogy a
cementpéphez képest nagyságrendekkel merevebb acélmag köré dolgozzuk be a friss
cementpépet, ami a kötési és a száradási folyamatok hatására lejátszódó zsugorodás miatt
ráfeszül erre a belső magra (csökken a külső és a belső átmérője egyaránt). Amennyiben a
keletkező húzófeszültségek meghaladják a cementkő pillanatnyi húzószilárdságát, a próbatest
jellemzően egy ponton elreped.

28. ábra Cementpép gyűrűk repedési idő mérése közben

Amikor a gyűrű megreped, hirtelen alakváltozást szenved el a próbatest, mivel a
rugalmas alakváltozások a repedés által okozott tehermentesülés miatt megszűnnek. Ezt az
alakváltozást a próbatestek palástjára ragasztott nyúlásmérőbélyeg segítségével mutattam ki.
A 29 - 30. ábrákon a bélyegek elhelyezésének módjait láthatjuk. A referenciabélyeget egy
kellően régi (2-3 éves korú) habarcs anyagú próbatesten helyeztem el, ami gyakorlatilag már
elhanyagolható mértékben zsugorodott, anyagában viszont igen hasonló volt a mért
próbatestekhez.

29. ábra Nyúlásmérő bélyeg és a referenciapróbatest elhelyezése
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30. ábra Repedés a cementgyűrűn

A kiértékelő rendszer percenként mérte a nyúlásmérő bélyeg ellenállását, ami a
repedés pillanatában ugrásszerűen lecsökkent. Ahogyan a 31. ábrán is látható, ez a mért
alakváltozásban is ugrásszerű változást okozott, aminek számítógéppel rögzített időpontja

Alakváltozás [ μ m/m]

egyezik a gyűrű megrepedésének idejével.
0
2011.10.06 2011.10.07 2011.10.08 2011.10.09 2011.10.10 2011.10.11
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31. ábra A cementgyűrű repedésének digitális megjelenítése
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3. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE
3.1.

Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége
A könnyűbetonok tervezési gyakorlatában a legfontosabb eldöntendő kérdés a könnyű

adalékanyag fajtájának kiválasztása. Ha a szilárdsági és testsűrűségi paramétereket vesszük
alapul, láthatjuk, hogy minél könnyebb adalékanyagot alkalmazunk, annál kisebb lesz a
tervezett beton testsűrűsége, viszont ezzel párhuzamosan a nyomószilárdsága is (9. ábra).
Mindemellett manapság egyre inkább előtérbe kerülnek a betontervezés során a tartóssági
kérdések is. A korai zsugorodási repedésérzékenység a betonok tartósságának egyik fontos
befolyásoló

tényezője.

A

vizsgált

könnyű

adalékanyag

fajták

betongyűrűk

repedésérzékenységre gyakorolt hatását a 32-33. ábrákon tüntettem fel azonos könnyű
adalékanyag-tartalom (33 V%) mellett.

Átlagos összegzett repedéshossz
[m]

5,0
4,5

szárítószekrényes vizsgálat után
szélcsatornás vizsgálat után

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
kvarckavics

duzz. üveg 1.

duzz. üveg 2.

duzz. üveg 3.

duzz. agyag

duzz. perlit

zúzott tégla

polisztirol

Adalékanyag fajtája

2

Repedéshossz×tágasság [mm ]

32. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest átlaga)
az adalékanyag fajtája szerint
250

szárítószekrényes vizsgálat után
szélcsatornás vizsgálat után

200
150
100
50
0
kvarckavics duzz. üveg duzz. üveg duzz. üveg
1.
2.
3.

duzz.
agyag

duzz. perlit zúzott tégla

polisztirol

Adalékanyag fajtája

33. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület, 4 próbatest átlaga)
az adalékanyag fajtája szerint
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Amint azt a szakirodalmakat feldolgozó részben is bemutattam, minél nagyobb a
könnyűbetonok adalékanyag-tartalma, annál kisebb a korai zsugorodás a belső utókezelő
hatásnak köszönhetően. Abban az esetben azonban, amikor a könnyű adalékanyag
pórusrendszere zárt, azaz a külső víz által nem átjárható, ez a jelenség nem igaz: ekkor a
zsugorodás mértéke nem csökken az adalékanyag-tartalom növekedtével. Ezen túlmenően
fontos az a hatás, hogy az adalékanyag által kezdetben felszívott víz gyakorlatilag csökkenti a
cementpép víz-cement tényezőjét, így növeli a kezdeti szilárdságot és még inkább csökken a
keverék korai zsugorodási repedésérzékenysége. Így jutottam arra a következtetésre, hogy a
könnyű adalékanyag által felszívott víz (amely a belső utókezelésért felelős) mennyiségével
van kapcsolatban a korai zsugorodás és egyben a repedésérzékenység csökkenése is.
A 34-35. ábrán a könnyűbetonban lévő adalékanyag szemcse-testsűrűsége és a korai
zsugorodási repedésérzékenység közti összefüggést ábrázoltam.
5,0

Átlagos összegzett
repedéshossz [m]

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

500

1000

1500

2000

2500

3

3000

Adalékanyag szemcse testsűrűsége [kg/m ]

34. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest átlaga)
az adalékanyag szemcse-testsűrűsége szerint

200
150

2

[mm ]

Repedéshossz×tágasság

250

100
50
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3

Adalékanyag szemcse testsűrűsége [kg/m ]

35. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület, 4 próbatest átlaga)
az adalékanyag szemcse-testsűrűsége szerint
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Az ábrákon világosan látszik, hogy közvetlen kapcsolat nem fedezhető fel a két
vizsgált jellemző között, mivel a kísérletek során több eltérő pórusrendszerű és vízfelvételű
adalékanyagfajtát alkalmaztam.
Ha a könnyű adalékanyag 24 órás vízfelvétele és a korai zsugorodási
repedésérzékenység (összegzett átlagos repedéshossz 4 darab gyűrű esetén) közötti
összefüggést megvizsgáljuk, a 36. ábrán látható eredményt kapjuk.
Átlagos összegzett repedéshossz
[m]

5,0

duzzasztott üveg

4,5
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0,0
0
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Adalékanyag vízfelvétele (24 órás korban) [V%]

36. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest átlaga)
az adalékanyag 24 órás térfogatos vízfelvétele szerint

Látható, hogy markáns lineáris függvénykapcsolat írható fel a két vizsgált jellemző
között. Minél nagyobb a könnyű adalékanyag 24 órás térfogatos vízfelvétele (vagyis
gyakorlatilag a látszólagos porozitása), annál kisebb lesz a belőle készült beton
repedésérzékenysége. A jelenség egyértelműen a könnyű adalékanyagok belső utókezelő
hatásának eredménye. Az összefüggés azonban nem igaz a könnyű adalékanyag fajtájától
függetlenül, ugyanis a zúzott tégla és a polisztirol adalékanyagok esetén a többi
adalékanyaghoz képest jóval kisebb repedésmennyiséget mértem. Ennek magyarázata, hogy a
tégla rendkívül gyorsan veszi fel a vizet a pépből, csökkentve annak száradási ütemét és
egyben merevítve a konzisztenciát is. A polisztirol esetén pedig a nagyon kis rugalmassági
modulus okozza a jóval kisebb repedésérzékenységet, mert ebben az esetben ugyanakkora
alakváltozás csak jóval kisebb húzófeszültséget eredményez a betonban, ami kevesebb
repedés kialakulását teszi lehetővé.
Ugyanezt az összefüggést vizsgálva, de az összegzett átlagos repedésfelülettel
jellemezve a korai zsugorodási repedésérzékenységet, a 37. ábrán látható eredményt kapjuk.
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Repedéshossz × tágasság [mm ]
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37. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület a szárítószekrényes
vizsgálat után, 4 próbatest átlaga) az adalékanyag 24 órás térfogatos vízfelvétele szerint

A 37. ábrán jól látható, hogy az előző kiértékelési módszer eredményével azonos
összefüggést kaptam, itt is lineáris kapcsolat írható fel a két jellemző között, bár az
eredmények szórása kicsit nagyobbra adódott. Ez alapján elmondható, hogy az összegzett
repedéshossz jobb indikátor, mint az összegzett repedésfelület. Ha csak a szélcsatornás
vizsgálat után mért repedéseket veszem alapul, akkor a 38-39. ábrák szerinti eredményre
jutunk mindkét kiértékelési módszer alapján.
5,0
4,5

Átlagos összegzett
repedéshossz [m]

4,0
3,5
3,0
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0,5
0,0
0
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50

Adalékanyag vízfelvétele (24 órás korban) [V% ]

38. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest átlaga, a
szélcsatornás vizsgálatot követően) az adalékanyag 24 órás térfogatos vízfelvétele szerint
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2

Repedéshossz×tágasság [mm ]
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39. ábra Könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület, 4 próbatest átlaga, a
szélcsatornás vizsgálatot követően) az adalékanyag 24 órás térfogatos vízfelvétele szerint

Ezeken az ábrákon is lineáris a kapcsolat a két mért jellemző között, a fent leírtaknak
megfelelően viselkedik a beton, azonban jóval nagyobb a szórás. Ez alapján is javasolható a
szélcsatornás vizsgálati módszer kiegészítése a szárítószekrényes vizsgálati módszerrel.
3.2.

A szálerősített betonok (FRC) korai zsugorodási repedésérzékenysége
Vizsgálataim kezdetekor arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen módon és

milyen mértékben függ a szálerősített betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége az
alkalmazott száladagolástól. Egyfajta üvegszállal kezdtem a kísérleteket (üveg 9-20/12), a
száladagolást kis lépcsőkben (0,1 kg/m3) változtatva, hogy az összefüggést pontosan
megismerhessem (40-41. ábra).

Repedések átlagos
összhossza [m]

1,20

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N
szélcsatorna után

1,00
0,80

0,65

0,60

0,42

0,30

0,40

0,22

0,20

0,00

0,00
Etalon (szál
nélkül)

0,4

0,5

0,6

1,0

3

Üvegszál adagolása [kg/m ]

40. ábra Szálerősített betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest
átlaga, a szélcsatornás vizsgálatot követően) azonos üvegszál esetén, száladagolás szerint
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Az eredményeken jól látszik, hogy kismértékű, 0,1 kg/m3-es lépcsőben növelve a
száladagolást már kimutatható az alkalmazott száltípus hatékonysága: a szálerősítés
jelentősen csökkenti a repedések 4 db próbatesten mért átlagos összegzett hosszát mindkét
vizsgálat után.
Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
1,20

1,09

Repedések átlagos
összhossza [m]

1,00
0,74

0,80
0,60

0,42

0,40

0,30

0,20
0,00

0,00
Etalon (szál
nélkül)

0,4
0,5
0,6
3
Üvegszál adagolása [kg/m ]

1,0

41. ábra Szálerősített betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz, 4 próbatest
átlaga, a szárítószekrényes vizsgálatot követően) azonos szál esetén, száladagolás szerint

Látva

a

szoros

kapcsolatot

a

két

vizsgált

jellemző

(száltartalom

és

repedésérzékenység) között, további kísérleteket végeztem. Ugyanazt a száltartalom
mennyiséget többször is megvizsgáltam, hogy az összefüggést pontosítani lehessen. Továbbá
kiterjesztettem a kísérletek körét többfajta szálra is. A vizsgálatokhoz az építőiparban
jellemzően repedéscsökkentésre használt, viszonylag vékony és rövid, műanyag és üveg
szálakat használtam (42-43. ábra).

Repedések átlagos összhossza
[m]

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szélcsatorna után
3,0
2,5
2,0
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0,8
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3

Száltartalom [kg/m ]
üveg 9-20/12

PP 15/6

PAN 12-15/2-35

üveg 9-20/6

Lineáris (üveg 9-20/12)

Lineáris (PP 15/6)

Lineáris (PAN 12-15/2-35)

Lineáris (üveg 9-20/6)

42. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége közti összefüggés csak
szélcsatornában vizsgálva
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Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
3,0

zömök szálak

Repedések átlagos
összhossza [m]
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Lineáris (PAN 12-15/2-35)

Lineáris (üveg 9-20/6)

43. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (a szárítószekrényes
vizsgálat után) közti összefüggés

Később újabb szálakat is bevontam a vizsgálatokba, és nagyobb száladagolások
(2 kg/m3) hatását is meg tudtam vizsgálni (44-47. ábra).
Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szélcsatorna után

Repedések átlagos
összhossza [m]

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

0,5

1

1,5

2

3

Száltartalom [kg/m ]
üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

44. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz,
4 próbatest átlaga, a szélcsatornás vizsgálat után) közti összefüggés további szálak esetén
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Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
3,5

Repedések átlagos
összhossza [m]
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45. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz,
4 próbatest átlaga, a szárítószekrényes vizsgálat után) közti összefüggés további szálak esetén

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szélcsatorna után
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46. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület,
4 próbatest átlaga, a szélcsatornás vizsgálat után) közti összefüggés további szálak esetén
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Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
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47. ábra Szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedésfelület,
4 próbatest átlaga, a szárítószekrényes vizsgálat után) közti összefüggés további szálak esetén

Az eredmények alapján minden száltípus esetén elmondható, hogy a korai zsugorodási
repedésérzékenység lineárisan függ a száladagolástól a vizsgált tartományban. Az ipari
tapasztalatok szerint általában nem szükséges 1 kg/m3 száladagolás fölé menni a
repedésmentes vasbetonszerkezetek készítésekor. Ezért a 2 kg/m3-es maximális száladagolást
elégségesnek ítéltem a kísérletek elvégzésekor. Fontos azt is megjegyezni, hogy egyik szál
esetén sem volt repedésmentes az összes próbatest a maximális száladagolás esetén, így az
összefüggések felírásakor ezt az értéket is belevettem a számításba.
A tapasztaltak alapján egy adott szálfajta akkor csökkenti a többihez képest
hatékonyabban a korai zsugorodási repedésérzékenységet, ha a mérési eredményekre
fektethető egyenes meredeksége nagyobb. Tehát a szálhatékonyságot legjobban a vizsgálati
görbe meredeksége alapján lehet megbecsülni, azaz minél meredekebben csökken a kialakult
repedések összegzett hossza a száladagolás növelésével, annál hatékonyabbnak mondhatjuk
az alkalmazott szálfajtát. Számszerűsíthető a szál hatékonysága úgy, hogy a lineáris görbék
deriváltjával számolunk, ami minden szál esetén egy konstans érték lesz.
Eltérő etalon (szál hozzáadása nélkül készített) keverékek esetén az azonos szállal
készített betonok repedésérzékenységi görbéjének meredeksége a száladagolás függvényében
nem változik, így a derivált értéke alkalmas az összehasonlításra. Ha különböző
repedésérzékenységű etalon keverékekkel (például, ha változtatjuk a cement fajtáját vagy az
adalékanyag fajtáját, a finomrésztartalmat, víz-cement tényezőt, stb.) végezzük a kísérleteket,
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a hatékonyságot jelző egyenes vertikálisan eltolódik, de a meredeksége nem változik meg
(48. ábra).

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után

Repedések átlagos
összhossza [m]

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3

1,2

1,4

1,6

Száltartalom [kg/m ]
48. ábra Azonos szállal készített szálerősített betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége
közti összefüggés különböző érzékenységű etalon keverékek esetén

A kiértékelés során nem mindegy, hogy a száladagolást milyen dimenzióban
számítjuk. A tényleges szálhatékonyságot elvileg akkor lehet megadni, ha azonos darabszámú
szálat keverünk a betonba. Ez alapján nem lehet kg/m3-es száladagolás szerint
összehasonlítani a szálakat, mivel a nagyobb sűrűségű anyagok esetén ebben a dimenzióban
mérve jóval nagyobb érték jelent azonos szálszámot, egy kisebb sűrűségű szállal
összehasonlítva. Tehát akkor járunk el helyesen a kiértékelés során, ha a kg-ban számított
adagolásokat elosztjuk a szál anyagának sűrűségével, de még így is csak akkor jutunk azonos
száldarabszámhoz, ha a szálak geometriája, de legalábbis a térfogata azonos.
Jó példa erre a megközelítően azonos geometriájú PAN 12-15/2-35 és az üveg
9-20/12 jelű szálak esete, amikor kg/m3-ben kiértékelve a szálak hatékonysága (az egyenes
meredeksége) közel azonosra adódott (49. ábra), azonban V%-ban felvéve az egyeneseket, a
két szál viszonya lényegesen megváltozott (50. ábra). Amikor ugyanis a tényleges
szálhatékonyságot vizsgáljuk, világosan látszik, hogy az üvegszál jóval hatékonyabb a PAN
szálnál, amit a nagyobb húzószilárdsága és rugalmassági modulusa eredményez. Viszont az
üvegszál jóval nehezebb, mint a PAN szál, így 1 kg-ban sokkal kevesebb szál található, mint
1 kg műanyagszálban.
Az építőipari alkalmazásban (és kereskedelemben) mindig kg/m3-ben adagolják (és
árusítják) a szálakat, tehát amikor a szálak hatékonyságát akarjuk összehasonlítani vagy
értékelni, fontos rögzíteni, hogy az adagolást milyen dimenzióban számítjuk.
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Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szélcsatorna
után
1200

Repedések átlagos
összhossza [mm]

üveg 9-20/12 2. sorozat

1000

PAN 12-15/2-35
üveg 9-20/12 1. sorozat
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49. ábra Szálerősített betonok száltartalma [kg/m3] és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett
repedéshossz, 4 próbatest átlaga, a szélcsatornás vizsgálat után) közti összefüggés

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szélcsatorna
után
1200

Repedések átlagos
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50. ábra Szálerősített betonok száltartalma [V%] és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett
repedéshossz, 4 próbatest átlaga, a szélcsatornás vizsgálat után) közti összefüggés

A szakirodalmi adatok és a saját méréseim alapján is kijelenthető, hogy bizonyos
típusú szálak jobban, más szálak pedig kevésbé képesek csökkenteni a szálerősített betonok
korai zsugorodási repedésérzékenységét. Az 5. táblázatban külön csoportba soroltam az
általam vizsgált száltípusok közül a hatékony és kevésbé hatékony szálakat.
Acélszálak esetén nagy általánosságban véve elmondható, hogy azok a szálak
működnek hatékonyan a mechanikai hatásokkal szemben, amelyeknek az (5) képlet alapján
számított szálkarcsúsága λ = (30)50÷100 közötti [Naaman és Najm, (1991), ACI Comettee

544, (1993), Erdélyi (1995)].
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(5)

φ

ahol „l” a vizsgált szál hossza [mm] és „ø” a szál átmérője [μm].
Az 5. táblázat adatai alapján is kitűnik, hogy a kis szálkarcsúsági értékkel
jellemezhető szálak kevésbé voltak hatékonyak a repedésérzékenység csökkentése
szempontjából. Elmondható, hogy a vizsgált szálak közül a 800 feletti λ-jú szálak működtek
csak hatékonyan a betonban. Ezt a jelenséget pontosabban is nyomon követhetjük az

51. ábrán, ahol egy közös kezdőpontba tolva a mérési eredményekre fektethető közelítő
egyeneseket minden vizsgált szálfajta esetén, látható a szálkarcsúságnak az egyenesek
meredekségére gyakorolt hatása.

Szál típusa Anyag Átmérő Hossz

Üveg 920/6
PP 15/6
PP 38/19
PP 32/18
PP 15/12
Üveg 920/12
PP18/18
PAN 1215/2-35

Eüveg
PP
PP
PP
PP
Eüveg
PP
PAN

Szálkarcsúság
λ

Repedéshossz
változás a
Rugalmassági
Húzómodulus
szilárdság száltartalom
növekedésével
[N/mm2]
[N/mm2]
[m/kg/m3]

[μm]

[mm]

[mm/μm]

9÷20

6

414

70 000

2000

-0,21

15
38
32
15

6
19
18
12

400
500
563
800

1000
1000
1000
1000

200
400
300
200

-0,36
0,20
0,03
-1,09

9÷20

12

828

70 000

2000

-1,77

18

18

1000

1000

200

-1,02

12÷15

2÷35

1370

7000

400

-1,91

5. táblázat A kísérletek során alkalmazott szálak főbb műszaki paraméterei és repedéscsökkentő hatása a
szálkarcsúság szerint sorba rendezve

Összességében elmondható, hogy a szálak karcsúságának (λ) nagy hatása van a
szálak korai zsugorodási repedések kialakulását redukáló hatására, és hogy a λ = 800 feletti
szálak tudják hatékonyan csökkenteni a beton repedésérzékenységét, míg a λ = 600 alatti
szálak kevésbé. A jelenség két fő okra is visszavezethető. Egyrészt: ha túl rövidek a szálak,
akkor nem tudnak kellőképpen lehorgonyzódni a betonban, nincs elég felület a megfelelő
tapadási erő kialakulásához, így már viszonylag alacsony terhelési szinten kihúzódnak a
betonból, ezután pedig már nem képesek átvenni a betonra háruló húzófeszültségeket, azaz
elvesztik hatékonyságukat. Másrészt a túl vastag szálak sem működnek jól, mert a szálak
teherbírásuk nagy részét nem képesek kifejteni, mivel a tapadás hamarabb megszűnik a beton
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és a szálak közt, minthogy a kialakuló húzófeszültség elérné a szál húzószilárdságát, ezáltal
csökken a szál hatékonysága.
Mindezt korábban az azbesztszálakkal tapasztaltak is alátámasztják. Az azbesztszálak
nagy hatékonyságát a kis szálátmérőnek (~5 μm) tulajdonították, ami növeli a szálkarcsúság
értékét. Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy a szokásos szálhossz 4–8 mm volt, könnyen
kiszámítható, hogy a szálkarcsúság λ = 800–1600 között volt, ami az általam is hatékonynak
ítélt tartományba esik.

Repedések átlagos összhossza
[m]

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
3,5
3,0
üveg 9-20/6
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karcsúság: 400

2,5
2,0
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karcsúság: 563

PP 38/19
karcsúság: 500

PP 15/12
karcsúság: 800

1,5
1,0

PP 18/18
karcsúság: 1000

PAN 12-15/2-35
karcsúság: 1370

0,5

üveg 9-20/12
karcsúság: 828

0,0
0

0,5

1

1,5

2

3

Száltartalom [kg/m ]

51. ábra Szálerősített betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége alapján számított szálhatékonyság és a
szálkarcsúság közti összefüggés

A fent említett geometriai paramétereken kívül egyéb hatások is befolyásolják az
alkalmazott szálfajta repedésérzékenységre gyakorolt hatékonyságát. Fontos, hogy jól el

tudjanak keveredni a szálak a betonban. Ezt elősegíti, ha hidrofil anyagból készül a szál
(mivel a beton vizes bázisú rendszer), vagy a gyártáskor a felületét úgy kezelik
(előnedvesítés), hogy az hidrofil legyen. Ellenkező esetben nem tud kellően homogén módon
eloszlani a sok szál a betonban, azaz lesznek az anyagnak olyan részei, ahol kevésbé tudják a
szálak kifejteni kedvező hatásukat. Máshol pedig összecsomósodhatnak a szálak (ezt
acélszálak esetén szalmakazal hatásnak nevezik), ami lokálisan növeli a beton porozitását, így
csökken az adott helyen a beton húzószilárdsága és nő a zsugorodási repedések
kialakulásának veszélye. Tehát ilyen esetben nemhogy javítja, de még rontja is a szál a beton
repedésérzékenységét. A kísérletek során azt tapasztaltam, hogy azonos anyagú szálak esetén
a jobb elkeveredés biztosításával is lehet javítani a szál hatékonyságán.
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A cement típusának hatása
3.3.1. A beton repedésérzékenysége és a cementtípus kapcsolata
A beton gyűrűkön mért korai zsugorodási repedésérzékenység jellemzésénél

összevetettem az eredményeket a cementek egyéb jellemzőivel.
Az összes paraméterrel való összefüggést az 52-54. ábrákon tüntettem fel. A mért
tartományon belül százalékos arányban (a legnagyobb mért érték jelenti a 100%-ot, a
legkisebb a 0%-ot), látható, hogy a repedéshossz és a repedésfelület növekedtével
párhuzamosan nőnek a szilárdsági és zsugorodási paraméterek is.

D3
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Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
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52. ábra A CEM I tiszta portlandcementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve
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53. ábra A CEM II heterogén cementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve
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Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

Cement fajlagos felület

40
Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45
Beton 28 napos nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

20
0

60

Cement fajlagos felület

40
Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44
Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45
Beton 28 napos nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

20
0

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44
Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

54. ábra A CEM III heterogén cementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve
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Összefüggés a betonokon és a cementhabarcsokon, illetve cementpépeken mért
szilárdság és a repedésérzékenység között lelhető fel. Ezek közül a legszorosabb összefüggés
a cementpépek 2 napos korban mért nyomószilárdsága (átlagértéke), vagy a betonokon mért 3
napos hajlító-húzószilárdság és az összegzett repedéshosszok átlagértékei között írható fel. Ha
a beton-, habarcs-, illetve pépszilárdságok függvényében ábrázoljuk a repedésérzékenységet
(55–59. ábra), és összehasonlítjuk a közel azonos szilárdsági értékekhez tartozó összes
repedéshosszat (Σli), jól elkülöníthető csoportokra lehet osztani a vizsgált cementeket.
A nagyobb repedésérzékenységű tartományba esnek az 52,5-es és a 42,5-es
szilárdságú tiszta portlandcementtel készült betonok, azaz nagyobb repedéshosszal
rendelkeznek. Ez arra vezethető vissza, hogy a tiszta portlandcementek szilárdulása
gyorsabb, mint a többi cementté, tehát az autogén zsugorodási alakváltozása is nagyobb, így

Összes repedéshossz [m]

több repedés alakul ki a próbatesten a nagyobb pillanatnyi szilárdság ellenére.
4,0

CEM I

CEM II

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

CEM III

1,0
0,5
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2

Beton 3 napos hajlító-húzószilárdsága [N/mm ]

55. ábra Betonok 3 napos hajlító-húzószilárdsága és korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4
mérési eredmény átlaga) közti összefüggés különböző cementek esetén

Összes repedéshossz [m]

4,0
3,5

CEM II

3,0
2,5
2,0

CEM I

1,5
1,0
0,5

CEM III

0,0
0

10

20

30

40

50

60

2

Cementpép nyomószilárdság [N/mm ] 2 napos v/c=0,34

56. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és az
alkalmazott cementekből készített cementpép próbatestek 2 napos nyomószilárdsága közti összefüggés v/c=0,34
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Összes repedéshossz [m]

4,0

CEM II

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

CEM I

CEM III
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2

Cementpép nyomószilárdság [N/mm ] 2 napos v/c=0,44

57. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és az
alkalmazott cementekből készített cementpép próbatestek 2 napos nyomószilárdsága közti összefüggés v/c=0,44

CEM I

Összes repedéshossz [m]

4,0
3,5
3,0

CEM II

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

CEM III

0,0
25

30

35
40
45
50
55
Habarcs nyomószilárdság [N/mm 2] 28 napos

60

Összes repedéshossz [m]

58. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és az
alkalmazott cementek szabványos nyomószilárdsága közti összefüggés
4,0

CEM II

3,5
3,0
2,5
2,0

CEM I

1,5
1,0

CEM III

0,5
0,0
25

30

35

40

45

50

2

Beton nyomószilárdság [N/mm ] 28 napos

59. ábra Betonok nyomószilárdsága és korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény
átlaga) közti összefüggés különböző cementek esetén
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A többi, kohósalakot vagy pernyét tartalmazó cementnek pedig következetesen annál
nagyobb a repedésérzékenysége minél kisebb a kiegészítő-anyag tartalma. A hidraulikus
pótlékok lassabban hidratálódnak, tehát az autogén zsugorodás időben kitolódik. Ez a hatás
azt eredményezi, hogy a korai zsugorodási alakváltozási teher később éri a próbatestet, mint
kisebb kiegészítő-anyag tartalmú cement esetén. Ugyanakkor ezek a cementek lassabban is
szilárdulnak, ami növeli a korai zsugorodási repedésérzékenységet. A mérési eredmények
szerint a szilárdságcsökkenés hatása kisebb mértékű, mint a zsugorodási alakváltozás-teher
csökkenés, tehát összességében elmondható, hogy a nagyobb kiegészítő-anyag tartalmú
cementek

a

kisebbekhez

képest

kedvezőbben

viselkednek

a

korai

zsugorodási

repedésérzékenység szempontjából. További befolyásoló tényező a cementek fajlagos
felülete, ha azonos anyagú cement finomabbra van őrölve, akkor nő az összegzett
repedéshossz, azaz a korai zsugorodási repedésérzékenysége is az anyagnak.
Ha az egyes cementek repedésérzékenységét hasonlítjuk össze a szilárdságok
figyelembevétele nélkül, akkor a nagy kiegészítőanyag-tartalmú heterogén cementek (CEM
II/B, CEM III/A és CEM III/B) viselkednek a legkedvezőbben a korai zsugorodási
repedésérzékenység szempontjából (60-61. ábra). Az összegzett repedéshossz alapján az
eredményekben jól látható ugrás tapasztalható, ugyanis ezek a cementek 1,5m alatti értékkel
jellemezhetőek, míg a többi minden esetben 2m feletti volt. A kisebb kiegészítőanyagtartalmú cementek esetén is a nagyobb repedéshosszakat a CEM II/A jelű cementek esetén
mértem,

melyek

szintén

tartalmaznak

hidraulikus

pótlékot.

Összességében

tehát

megállapítható, hogy a cementek korai zsugorodási repedésérzékenységre gyakorolt hatását
kedvezően befolyásolja a hidraulikus tulajdonságú kohósalak-, vagy pernyetartalom.
Összes repedéshossz szárítás után
repedéshossz [m]

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
D12

D11

D10

D13

D1

D9

D2

D7

Cementfajta

D4

D6

D8

D5

60. ábra Összes repedéshossz cementfajtánként sorba rendezve
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Összes repedésfelület szárítás után
12

8
6
2

[mm ]

repedéshossz×tágasság

10

4
2
0
D12

D11

D13

D10

D4

D9

D6

D7

Cement fajta

D5

D2

D1

D3

D8

61. ábra Összes repedéshossz×repedéstágasság cementfajtánként növekvő sorrendben

3.3.2. Őrlési finomság (MSZ EN 196-6:2010)
A cementminták őrlési finomságát a Blaine-féle, légáteresztő-képesség mérésen
alapuló fajlagos felület meghatározásával vizsgáltam. A mérési eredményeket a

6. táblázatban foglaltam össze, ahol a piknométerrel mért sűrűségeket is megadtam.

A cement
sorszáma
D1

CEM I 52,5

Sűrűség,
g/ml
3,10

Fajlagos
felület, m2/kg
448

D2

CEM I 52,5

3,14

479

D3

CEM I 42,5

3,09

439

D4

CEM I 42,5

3,10

374

D5

CEM II/A 42,5

2,96

425

D6

CEM II/A 42,5

3,07

416

D7

CEM II/B 32,5

2,95

383

D8

CEM II/B 32,5

3,10

440

D9

CEM II/B 32,5

2,98

452

D10

CEM II/B 32,5

2,95

479

D11

CEM II/B 42,5

3,12

462

D12

CEM III/A 32,5

3,07

419

D13

CEM III/B 32,5

3,08

497

A cement jele

6. táblázat Cementminták sűrűsége és fajlagos felülete

Az egyes cementekre kapott sűrűség- és fajlagos felület értékeket oszlopdiagramokon
is feltüntettem (62. és 63. ábra). A vizsgált cementek fizikai jellemzői közül a sűrűséget
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bemutató 6. táblázat és 62. ábra szerint – a várakozásnak megfelelően – a pernyét és
mészkőlisztet is tartalmazó cementek (D5, D7, D9, D10) sűrűsége a legkisebb, 3,0 g/ml alatti.
A fajlagos felületnek jelentős hatása van a korai zsugorodási repedésérzékenységre,
például a tiszta portlandcementek közül a D1, D2 és D3-as cementek mind nagy
repedésérzékenységet mutattak (ahogyan azt a 3.3.7. fejezetben bemutatom), viszont a D4-es
tiszta

portlandcement

jóval

kisebb

fajlagos

felületű,

és

ennek

megfelelően

a

repedésérzékenysége is kisebb volt. Például a D2-es (CEM I 52,5) tiszta portlandcement
azonos gyárban készült a D4-essel (CEM I 42,5), de a fajlagos felülete (479 m2/kg) nagyobb,
mint a D4-esé (374 m2/kg), és a repedéshossza is nagyobb lett. Szintén jó példa erre a D12-es
(CEM III/A 32,5) cement, ami a D13-ashoz (CEM III/B 32,5) nagyon hasonló összetételű. A
D13-as cement (a fajlagos felülete: 497 m2/kg) jóval finomabbra van őrölve, így a
repedésérzékenysége nagyobbra adódott, mint a D12-esé (aminek a fajlagos felülete:
419 m2/kg).
3,2
3,15

Sűrűség [g/ml]

3,1
3,05
3
2,95
2,9
2,85
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D11

D12

D13

Cement jele

62. ábra Cementek sűrűségének összehasonlítása
600

Fajlagos felület [m2/kg]

500
400
300
200
100
0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Cement jele

63. ábra Cementek fajlagos felületének összehasonlítása

3.3.3. Vízigény és kötési idő (MSZ EN 196-3:2005)
A cementminták szabványos folyóssághoz tartozó vízigényét és kötésidejét
cementpépeken, Vicat készülékkel határoztam meg. A mérési eredményeket a 7. táblázatban
66
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összegeztem. A vizsgált cementek legtöbbjének hasonló a kötési ideje: a kezdet 140-155 perc,
a vége pedig 180 és 210 perc közötti. Ettől eltérően viselkedik három pernyét és mészkőlisztet
is tartalmazó cement (a D5 CEM II/A 42,5 és D7 CEM II/B 32,5, valamint a D10 CEM II/B

32,5); ezek később kezdenek kötni (170-190 perc), és a kötés vége is későbbre tolódik (230275 perc). A pernyét és mészkőlisztet szintén tartalmazó D9 (CEM II/B 32,5) jelű cement
ugyanakkor gyorsabban kezd kötni (140 perc), ami magyarázható a kisebb vízigénnyel, itt a
kötés lassításáért felelős komponensek hatása csak a kötés vége felé érvényesül (255 perc). A
várakozásnak megfelelően leghosszabb a kötési ideje a nagy vízigényű, D12 (CEM III/A 32,5)
jelű cementnek (225 és 280 perc közötti).
A

cementek

vízigénye

(a

szabványos

konzisztencia

eléréséhez

szükséges

vízmennyiség/víz-cement tényező) szoros összefüggésben van a fajlagos felülettel (őrlési
finomsággal), mivel minél nagyobb a fajlagos felület, annál több vizet képes adszorbeálni a
cement a szemek felületén. Ez természetesen befolyással van a száradási zsugorodás
mértékére is, minél több szabad vizet tárol a keverék, annál több távozik el az anyagból,
növelve a korai zsugorodás mértékét és a repedésérzékenységet is. A D1, D2 és D3
cementeknél a vízigényeik alapján látható, hogy a szükséges víz-cement tényező nagyobb lett,
mint a D4 cementnél, ami megmutatkozott a repedésérzékenység vizsgálati eredményeken is.
Kötés
kezdete
vége
perc
perc
140
180

Cement
jele
D1

A cement jele

CEM I 52,5

Vízigény
kg/kg
0,330

D2

CEM I 52,5

0,321

155

200

D3

CEM I 42,5

0,338

140

210

D4

CEM I 42,5

0,275

140

200

D5

CEM II/A 42,5

0,320

170

230

D6

CEM II/A 42,5

0,291

150

200

D7

CEM II/B 32,5

0,323

180

270

D8

CEM II/B 32,5

0,303

150

210

D9

CEM II/B 32,5

0,307

140

255

D10

CEM II/B 32,5

0,343

190

275

D11

CEM II/B 42,5

0,330

170

235

D12

CEM III/A 32,5

0,330

225

280

D13

CEM III/B 32,5

0,308

140

210

7. táblázat Cementminták vízigénye és kötési ideje
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A cementek szabványos folyóssághoz tartozó vízigénye, illetve kötésideje (kötés
kezdete és vége) jól összehasonlítható a 64. és 65. ábra oszlopdiagramjain.
0,4

Vízigény [kg/kg]

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Cement jele

64. ábra Cementek vízigényének összehasonlítása

Minél rövidebb a kötésidő egy cementnél, a kötési folyamat annál intenzívebb, ami a
kötéshőt és az autogén zsugorodás mértékét növeli. Ez látható a rövid kötésidejű tiszta
portlandcementek esetén is, és amint a 3.3.1. fejezetben bemutatott repedésérzékenységi
vizsgálatok eredményein látható ezeknek van a legnagyobb repedésérzékenysége. Legkevésbé
érzékenyek azok a cementeknek (D10 és D12), amelyeknek leghosszabb a kötésidő kezdete és
vége is. A D12 cementtel azonos anyagú, de finomabbra őrölt D13 jelű cement esetén pedig
jóval rövidebb a kötésidő, ennek megfelelően a korai zsugorodási repedésérzékenysége is
nagyobb.
300
kezdete
vége

Kötési idő [perc]

250
200
150
100
50
0
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Cement jele

65. ábra Cementek kötésidejének összehasonlítása

3.3.4. Szilárdság (MSZ EN 196-1:2005)
A

szabványos

összetételű

cementhabarcsokból

készített,

40x40x160 mm-es,

kizsaluzás után végig víz alatt tárolt próbatesteken, 28 napos korban hajlító-húzó szilárdságot
és nyomószilárdságot határoztam meg. A mérési eredményeket a 8. táblázatban foglaltam
össze, ahol megadtam a cementhabarcsok törés előtt mért testsűrűségét is. A jobb
összehasonlíthatóság érdekében a nyomószilárdsági értékeket oszlopdiagramon is bemutatom
a 66. ábrán. Több cement is olyan szabványos nyomószilárdságot ért el, hogy a szabványos
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követelményértékek alapján eggyel magasabb szilárdsági osztályba kellene sorolni azokat, pl.:
D3; D5; D6, D7; D8; D9, ezért az eredmények értékelésénél nem a szabványos szilárdsági
jelet vettem figyelembe, hanem a mért szilárdságok átlagértékeit.
A cementek szabványos szilárdsága szintén összefügg a repedésérzékenységgel, mivel
a gyorsabb szilárdulás növeli az autogén zsugorodás mértékét, illetve a nagyobb szilárdság
eléréséhez szükséges nagyobb fajlagos felület a száradási zsugorodást segíti elő. Ennek
megfelelően a nagy szilárdságú cementek esetén nagyobb volt a korai zsugorodási
repedésérzékenység (pl. D1, D2 és D3), míg a kis szilárdságú cementek esetén kisebb (pl.
D10 és D12).
Cementek MSZ EN 196-1:2005 szerinti szabványos szilárdsága

28 napos átlagos
2
nyomószilárdság [N/mm ]

70
60
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58,9
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66. ábra Cementminták MSZ 196-1:2005 szerinti szabványos nyomószilárdsága 28 napos korban

Sorszám

A cement jele

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

CEM I 52,5
CEM I 52,5
CEM I 42,5
CEM I 42,5
CEM II/A 42,5
CEM II/A 42,5
CEM II/B 32,5
CEM II/B 32,5
CEM II/B 32,5
CEM II/B 32,5
CEM II/B 42,5
CEM III/A 32,5
CEM III/B 32,5

Testsűrűség,
kg/m3
(nedves)
2278
2275
2266
2184
2268
2303
2249
2273
2258
2232
2267
2234
2238

Hajlító-húzószilárdság,
N/mm2
28 napos
10,3
10,0
9,8
9,5
10,8
10,3
8,8
10,0
9,3
7,0
10,2
7,3
7,7

28 napos nyomószilárdság követelményértéke:

Nyomószilárdság, N/mm2
28 napos
54,3
58,9
53,0
46,4
53,4
52,5
43,2
44,7
43,2
29,2
49,5
35,0
50,8

>32,5 és <52,5
>42,5 és <62,5
>52,5

8. táblázat Szabványos cementhabarcsok testsűrűsége, hajlító-húzószilárdsága és nyomószilárdsága
(3 db próbatesten mért átlagértékek)
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3.3.5. Cementek szilárdulása
A kétféle víz-cement tényezővel végzett, 2, 7, 28 és 90 napos szilárdságvizsgálatok
eredményét az adott korra vonatkozó testsűrűség-értékekkel együtt a 9. és 10. táblázatban
foglaltam össze.
Jel
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

Testsűrűség, kg/m3

Nyomószilárdság, N/mm2

2 napos

7 napos

28 napos

90 napos

2 napos

7 napos

28 napos

90 napos

1982
1999
2007
1991
1950
1968
1900
1964
1933
1904
1902
1930
1956

1970
1999
2006
1992
1908
1947
1881
1932
1913
1838
1888
1878
1929

1966
1997
1988
2028
1950
1960
1884
1907
1909
1837
1888
1792
1888

1969
1986
1973
1996
1920
1950
1861
1939
1877
1820
1885
1863
1922

47,5
51,9
48,2
36,9
39,7
30,4
29,4
28,6
27,4
9,2
23,5
6,1
27,8

52,9
58,0
58,5
53,3
52,3
47,2
44,6
47,8
45,3
29,6
36,0
28,5
50,4

62,5
64,3
61,2
65,0
62,4
62,9
54,5
52,4
55,3
47,0
51,4
31,7
47,7

63,2
72,2
65,7
66,5
63,4
63,2
53,4
62,5
56,5
47,1
51,1
42,3
58,8

9. táblázat 0,34 v/c tényezőjű cementpépek testsűrűsége és nyomószilárdsága
(3 db próbatesten mért átlagértékek)

Jel
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

Testsűrűség, kg/m3

Nyomószilárdság, N/mm2

2 napos

7 napos

28 napos

90 napos

2 napos

7 napos

28 napos

90 napos

1854
1848
1856
1838
1783
1824
1811
1828
1822
1782
1785
1823
1820

1840
1835
1849
1814
1773
1784
1756
1789
1757
1649
1758
1730
1761

1824
1809
1836
1804
1788
1784
1729
1787
1722
1646
1758
1647
1716

1801
1824
1824
1817
1738
1767
1710
1778
1700
1649
1749
1716
1753

42,6
29,0
39,4
20,0
22,5
17,0
16,0
15,9
16,4
3,3
15,5
4,8
14,3

49,7
42,0
48,0
32,5
34,7
29,0
28,3
31,0
29,4
14,2
23,5
15,5
33,0

50,8
50,3
53,8
43,4
48,5
45,3
41,6
40,8
42,3
27,7
39,8
24,3
33,0

55,4
57,5
55,5
50,4
50,7
44,3
43,2
48,9
44,1
30,5
42,9
31,5
41,9

10. táblázat 0,44 v/c tényezőjű cementpépek testsűrűsége és nyomószilárdsága
(3 db próbatesten mért átlagértékek)

A nyomószilárdsági értékek időbeli alakulását a 67. és a 68. ábrán mutatom be. A
szilárdulási ütemmel is összefüggésbe lehet hozni a korai zsugorodási repedésérzékenységet,
mivel függ a cementkő hidratációs fokától. A korábban leírtaknak megfelelően, a gyors
szilárdulású cementek érzékenyebbek a korai zsugorodási repedésekre, mint a lassan
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szilárduló cementek. Ez látható a szilárdulási görbéken is, például a legkisebb
repedésérzékenységű D12-es (CEM III/A 32,5) cement szilárdult a leglassabban, de a szintén
kis repedésérzékenységű D10-es (CEM II/B 32,5) is lassan szilárdult, míg a nagy
érzékenységű cementek (D1 CEM I 52,5, D2 CEM I 52,5, D3 CEM I 42,5 és D5 CEM II/A

42,5) gyorsan szilárdultak.
Cementpépek szilárdulási üteme v/c=0,34
80

2

Nyomószilárdság [N/mm ]

70
60
50
40
30

D1
D3
D5
D7
D9
D11
D13

20
10

D2
D4
D6
D8
D10
D12

0
0

10

20

30

40

50
kor [nap]

60

70

80

90

100

67. ábra 0,34 v/c tényezőjű cementpépek nyomószilárdságának időbeli alakulása

Cementpépek szilárdulási üteme v/c=0,44
70

2

Nyomószilárdság [N/mm ]

60
50
40
30
D1
D3
D5
D7
D9
D11
D13

20
10

D2
D4
D6
D8
D10
D12

0
0

10

20

30

40

50
kor [nap]

60

70

80

68. ábra 0,44 v/c tényezőjű cementminták nyomószilárdságának időbeli alakulása
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3.3.6. A cement fajtájának hatása a zsugorodásra
Az egyes cementekből készített pépek időbeli zsugorodását a 69-73. ábrán mutatom
be.

alakváltozás [‰]

"B" gyárban készített cementek átlagos zsugorodása
v/c=0,34
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4

D1
D3
D5
D7
D9
0

50

100

150

200

250

300

idő [nap]

alakváltozás [‰]

69. ábra A „B” jelű cementgyárból származó cementekkel készített pépek zsugorodása (3 db próbatest átlagából
számított érték, v/c = 0,34)

"B" gyárban készített cementek átlagos zsugorodása
v/c=0,44

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4

D1
D3
D5
D7
D9

0

50

100

150

200

250

300

idő [nap]
70. ábra A „B” jelű cementgyárból származó cementekkel készített pépek zsugorodása (3 db próbatest átlagából
számított érték, v/c = 0,44)
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A „B” jelű gyárban készült cementek közül mind a két víz-cement tényező esetén a
D7 jelű cement volt a legkisebb zsugorodású, utána következik érdekes módon a D3 tiszta
portlandcement. A kisebb v/c tényező esetén nagyobb, a nagyobb v/c tényezőnél szinte
különbség nélkül követi ezt a D1 tiszta portlandcement. Mindkét víz-cement tényező esetén a
legnagyobb zsugorodást a D5 cementen mértem, melyet nem sokkal követett a hasonló jelű,
de kisebb szilárdságú D9 jelű cement. Az összes „B” jelű gyárban készült cement esetén
elmondható, hogy a különbség az egyes cementfajták zsugorodása közt nem számottevő.
Mindegyik cement esetén a nagyobb víz-cement tényezőjű minták nagyobb
végzsugorodásúak voltak. Azonban az első 2-3 hétben szinte semmilyen különbség nem volt
a zsugorodásban a két különböző víz-cement tényezőjű keverék között. 2-3 hét elteltével a
nagyobb víz-cement tényezőjű keverék zsugorodása tovább nőtt, míg a kevesebb vizet
tartalmazó keverék zsugorodása lelassult. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy a kisebb
víz-cement tényező miatt ekkorra elfogyott a szabad kapilláris víz a próbatestekből, míg a
több vizet tartalmazó próbatestekből nem. Példaként a D4 jelű cement esetén, a 71. ábrán

alakváltozás [‰]

mutatom be ezt a jelenséget.
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,34-(1)
0,34-(2)
0,34-(3)
0,44-(1)
0,44-(2)
0,44-(3)
0

56

112

168

224

280

336

392

448

504

560

616

672

728

idő [nap]

D4-es keverék
71. ábra A D4 cementtel készített pépek zsugorodása (3 db próbatesten mért érték, v/c = 0,34 és 0,44)
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alakváltozás [‰]

"A" gyárban készített cementek átlagos zsugorodása
v/c=0,34
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0

50

100

150

200

250

D2

D4

D6

D8

D10

D11

D12

D13

300

350

idő [nap]

72. ábra Az „A” jelű cementgyárból származó cementekkel készített pépek zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34)

Az „A” jelű cementgyárban készült minták esetén már jóval markánsabb
különbségeket mértem zsugorodás terén, mint a „B” jelű cementgyárból származóknál. A
legkisebb zsugorodású cement a D10 jelű volt (a „B” jelű cementgyárban készült cementek
esetén ugyanennek a fajtának a rapid változata (D7) volt a legkisebb zsugorodású). Mindkét
cement tartalmaz mészkőlisztet és pernyét, és utóbbi vízmegkötő képessége közismert. Azt
követi a második legkisebb zsugorodással a D2 jelű cement (a másik cementgyár esetén itt az
eggyel kisebb szilárdsági osztályba tartozó D3 jelű cement állt), tehát itt is egy tiszta
portlandcementen mértem a második legkisebb zsugorodási értéket. A szilárdságok időbeli
alakulását bemutató görbéken egyértelműen látszik, hogy a tiszta portlandcementek
szilárdulási üteme 2 napos korig jóval meghaladja a többi cementét, tehát a zsugorodásmérés
kezdetekor az alakváltozás egy része már lejátszódott.
A többi cementfajta közt már nincs túl nagy különbség, hasonlóan a „B” jelű
cementgyárban készült mintákhoz. A legnagyobb zsugorodásúak a kohósalak tartalmú
cementek, ezeknél a húzószilárdság is csak lassan alakul ki.
Általánosságban elmondható, hogy a „B” cementgyárban készült cementek kisebb
zsugorodásúak, mint az „A” cementgyárban gyártott azonos jelű cementfajták, és ebben az
eltérő klinker alapanyag is szerepet játszhat.
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"A" gyárban készített cementek átlagos zsugorodása
v/c=0,44

alakváltozás [‰]

3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0

50

100

150

200

250

D2

D4

D6

D8

D10

D11

D12

D13

300

350

idő [nap]

73. ábra Az „A” jelű cementgyárból származó cementekkel készített pépek zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,44)

A beton próbatesteken mért zsugorodások ábráit a 74-77. ábrákon mutatom be. A
beton próbatestek zsugorodási eredményein is ugyanazok a tendenciák figyelhetőek meg,
mint amit a cementpép minták zsugorodási vizsgálatakor tapasztaltam, de természetesen a
mért zsugorodási értékek itt lényegesen kisebbek.
"B" gyárban készült cementtel kevert betonok zsugorodása v/c=0,45
0,7

alakváltozás [‰]

0,6
0,5
0,4
0,3

D1
D3

0,2

D5
0,1

D7
D9

0,0
0

50

100

150

200

250

300

idő [nap]

74. ábra A „B” jelű cementgyárból származó cementekkel készített betonok zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,45)
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"B" gyárban készült cementtel kevert betonok zsugorodása v/c=0,55
0,7

alakváltozás [‰]

0,6
0,5
0,4
0,3

D1
D3

0,2

D5
D7

0,1

D9

0,0
0

50

100

150

200

250

300

350

idő [nap]

75. ábra A „B” jelű cementgyárból származó cementekkel készített betonok zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,55)

"A" gyárban készült cementtel kevert betonok zsugorodása v/c=0,45
0,7
0,6

D2

D4

D6

D10

D11

D12

D13

D14

alakváltozás [‰]

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1

0

50

100

150

200

250

300

350

idő [nap]

76. ábra Az „A” jelű cementgyárból származó cementekkel készített betonok zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,45)

"A" gyárban készült cementtel kevert betonok zsugorodása v/c=0,55
0,7

alakváltozás [‰]

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

D2

D4

D6

D10

D11

D12

D13

D14

0,0
-0,1

0

50

100

150

200

250

300

350

idő [nap]

77. ábra Az „A” jelű cementgyárból származó cementekkel készített betonok zsugorodása (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,55)
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3.3.7. A cementpép repedési ideje és a cementtípus összefüggése
A cementpépek repedési idejét külön vizsgálva a hagyományos, merev acélmagos kis
gyűrűs módszerrel összehasonlítottam a cementpépek korai zsugorodási repedésérzékenységi
tulajdonságait ugyanazokon a keverékeken mért egyéb jellemzőkkel.
A repedési idők összefüggését a mért paraméterekkel a 78-80. ábrákon ábrázoltam.
Külön csoportosítottam az egyes cementfajtákat, és a mért tartományon belül százalékos
arányban tüntettem fel a vizsgált cement jellemzőit (a legnagyobb mért érték jelenti a 100%ot, a legkisebb a 0%-ot), a szilárdsági és zsugorodási értékek növekedtével csökken a repedési
idő.
Cementpép repedési ideje v/c=0,34

D3

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80
60

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

Cement fajlagos felület

40
0

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

0

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

Cement fajlagos felület

80

Cement fajlagos felület

60
40

20
0

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

D4

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

40
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

D2

100
60

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

80

60

Cement fajlagos felület

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80
40

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

D1

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

0

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34
Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

78. ábra A CEM I tiszta portlandcementek jellemzőinek hatása a cementkő repedési idejére repedésérzékenység
szerint sorba rendezve
Cementpép repedési ideje v/c=0,34

D5

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

60
40

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

80
60

Cement fajlagos felület

40

20
0

D6

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

Cement fajlagos felület

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

20
0

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44
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Cementpép repedési ideje v/c=0,34

D11

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80
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100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

Cement fajlagos felület

60
40
0

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

0

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

D7

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

100
80
60

100

Cement fajlagos felület

80
60

Cement fajlagos felület

40

20
0

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

0

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

D10

Cementpép repedési ideje v/c=0,34
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

40
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

60

Cement fajlagos felület

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

80
40

20

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

D9

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34
Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

79. ábra A CEM II heterogén cementek jellemzőinek hatása a cementkő repedési idejére repedésérzékenység
szerint sorba rendezve

D13

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80
60

100
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

Cement fajlagos felület

20
0

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

80

Cement fajlagos felület

60
40

40
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

D12

Cementpép repedési ideje v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

20
0

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementpép repedési ideje v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34
Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

80. ábra A CEM III heterogén cementek jellemzőinek hatása a cementkő repedési idejére repedésérzékenység
szerint sorba rendezve

A legszorosabb összefüggést a cementpépek korai nyomószilárdsági jellemzői, és a
repedési idők között lehet felfedezni (81-82. ábra).
Cementpép repedési idők v/c= 0,34

Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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Repedési idő [h]
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm2] 2 napos
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 2 napos

81. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 2 napos nyomószilárdságának összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)
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Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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Repedési idő [h]

Repedési idő [h]

Cementpép repedési idők v/c= 0,34

Fenyvesi Olivér
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 7 napos

60
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 7 napos

82. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 7 napos nyomószilárdságának összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)

A későbbi nyomószilárdsági adatokkal nem olyan szoros az összefüggés, mint a 2 és 7
naposaknál, ami abban mutatkozik meg, hogy többnyire nagyobb szórása van az
eredményeknek (83-84. ábra).
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 28 napos

83. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 28 napos nyomószilárdságának összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 90 napos

84. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 90 napos nyomószilárdságának összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)

Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a korai repedésérzékenység a repedések
megjelenésekor mérhető szilárdsággal van a legszorosabb összefüggésben, de mivel a
szilárdság korai és későbbi értékei között is van korreláció, ezért a repedésérzékenységi
jellemzők összefüggenek a későbbi szilárdsági értékekkel is. A szilárdság növekedésével
exponenciálisan csökken a repedési idő (közel lineáris függvénnyel leírható módon), azaz a
nagyobb szilárdságú cementek érzékenyebbek a korai zsugorodási repedésekre, mint a kisebb
szilárdságú cementek. Némi eltérés azonban még azonos nyomószilárdság esetén is
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is

befolyásolják

a

repedésérzékenységet, például jellemzően a kisebb repedésérzékenységű cementek fajlagos
felülete is kisebb a velük azonos szilárdságú (esetleg azonos jelű) cementekkel összevetve.
A cementpépek repedésérzékenysége elsősorban a szilárdulási ütemmel hozható
összefüggésbe, minél gyorsabban szilárdul a cement, annál nagyobb az autogén zsugorodás az
anyagban, így hamarabb reped meg a gyűrű, nő a repedésérzékenység. A szilárdulási
sebességet a korai időszakban a 2 és 7 napos szilárdsági jellemzők hányadosával lehet
kifejezni. Ha ennek függvényében vizsgáljuk a különböző cementek repedésérzékenységét,
szintén lineárishoz közeli, exponenciális összefüggést tapasztalhatunk (85. ábra).
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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Cementpép szilárdulási sebesség 2/7 napos [N/mm 2]

85. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és a 2 napos nyomószilárdság/7 napos nyomószilárdság
hányadosának összefüggése (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)

A későbbi szilárdulási ütemekkel, pl. 2/28 vagy a 2/90 napos nyomószilárdsági
arányokkal, is összefüggésben van a korai zsugorodási repedésérzékenység a korábbiakban
leírtaknak megfelelően (86-87. ábra).
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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1,0

86. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és a 2 napos nyomószilárdság/28 napos nyomószilárdság
hányadosának összefüggése (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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87. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és a 2 napos nyomószilárdság/90 napos nyomószilárdság
hányadosának összefüggése (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)
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Szintén van összefüggés az egyes cementpépek repedési ideje és a cementek
szabványos habarcson mért nyomószilárdsága között (88. ábra), hiszen ez a jellemző is
szorosan összefügg a szilárdulási ütemmel. Minél nagyobb a szabványos nyomószilárdság,
jellemzően annál gyorsabb a cement szilárdulása, így az autogén zsugorodásnak
köszönhetően a korai zsugorodási repedésérzékenysége is nagyobb a cementnek. Az
eredményekre fektetett görbék ebben az esetben is közel lineáris, exponenciális összefüggést
mutatnak. Itt szintén jellemzően kisebb volt a fajlagos felülete az azonos szilárdság mellett
kisebb repedési idővel rendelkező cementmintáknak.
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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88. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,34 és 0,44) és az
azonos cementtel készített szabványhabarcsokon mért 28 napos nyomószilárdság összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,50)

Hasonló módon összevetve a cementpépek korai (2 napos) zsugorodási értékeit a
repedési időkkel, újabb összefüggés fedezhető fel. Ennél az összefüggésnél is kijelenthető,
hogy a későbbi zsugorodási értékekkel már jóval kisebb korreláció fedezhető fel, mivel a
repedések a korai (első 10 napos) időszakban jelennek meg. A 89. ábrán látható, hogy minél
nagyobb egy cementpép 2 napos zsugorodása, annál hamarabb jelentkezik rajta a repedés. Az
összefüggés a szilárdsági értékekhez hasonlóan itt is exponenciális függvénnyel írható le, és
közelít a lineáris kapcsolathoz.
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
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89. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 2 napos zsugorodásának összefüggése (3 db próbatest átlagából
számított érték, v/c = 0,34 és 0,44)
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4. ALKALMAZÁSOK
Kísérleti eredményeim segítik a repedésmentes könnyűbetonok tervezését. A
bemutatott összefüggések alapján, adalékanyagos könnyűbetonok esetén egyszerű módon
megbecsülhető a kiválasztott könnyű adalékanyag hatása a keverék repedésérzékenységére.
Annak ellenére, hogy a könnyűbetonok tervezése és alkalmazása területén hazánkban
viszonylag kevés tapasztalat áll még rendelkezésünkre, fontos tudni és kutatási
eredményekkel is alátámasztani az adalékanyag hatását a beton repedésérzékenységére és
egyben tartósságára is. Például felújítások esetén a kisebb önsúly miatt előnyös
könnyűbetonból rábetonozást, vagy felbeton réteget készíteni. Ezeknél, a vékony betonoknál
fontos a korai zsugorodási repedésérzékenység vizsgálata a lehető legkedvezőbb viselkedés
elérése érdekében. Továbbá a kutatási eredmények ismerete elengedhetetlen feltétele a
különböző könnyűbetonok jövőbeni sikeres hazai alkalmazásának.
Szálerősített betonok esetén a hatékony száladagolás meghatározását teszik
könnyebbé a bemutatott eredmények, illetve az alkalmazott kísérleti eljárás alapján könnyen
összehasonlítható a különböző szálfajták repedéscsökkentő hatása, ami segíti az optimális
szálfajta kiválasztását a betontervezés során. A bemutatott vizsgálati adatok ezenkívül
segíthetik a jövőben hatékonyabb szálak kifejlesztését, gyártását és alkalmazását (e cél
érdekében a vizsgálati eredményeket ismertettem a szálakat gyártó cégek képviselőivel).
Továbbá a vizsgálati eredmények tükrében a szálak geometriai jellemzői alapján is könnyebb
kiválasztani a repedéscsökkentő hatás szempontjából legelőnyösebb száltípust.
Az eredmények a fentieken túl információt nyújtanak betonok tervezéséhez, segítve a
cementek megfelelő kiválasztását a tartósság és ezen belül a korai zsugorodási
repedésérzékenység szempontjából. Elsősorban a szabványos cementhabarcs vagy nem
szabványos cementkő minták nyomószilárdságával, a cement kiegészítőanyag tartalmával és
fajtájával lehet jellemezni az egyes cementfajták korai zsugorodási repedésérzékenységét.
Másodsorban a fajlagos felület, az őrlési finomság, a kötésidő illetve a szilárdulási ütem van
hatással a korai zsugorodási repedésérzékenységre. A jövőben szükségesnek tartom további
vizsgálatok elvégzését más cementfajtákkal, több, különböző helyről származó cementtel is,
hogy

még

szélesebb

képet

kaphassunk

a

cementfajták

korai

zsugorodási

repedésérzékenységre gyakorolt hatásáról.
Kisszámú további kísérlettel hasonló összefüggések állíthatók föl más könnyű
adalékanyagok, cementek vagy száltípusok alkalmazása esetén is. Ezeken felül további
kutatási területek jelölhetők ki, és a megállapítások egy része adaptálható – bizonyos
megkötések mellett – más könnyű adalékanyagokra és szálfajtákra is.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
Beton- és vasbetonszerkezetek tervezése és kivitelezése esetén gyakran okoz gondot a
repedésmentesség követelménye, leggyakrabban látszóbetonok, vízépítési műtárgyak,
gázzáró, vízzáró és folyadékzáró betonok esetén. Sok olyan esetben is, ha nem követelmény a
repedésmentesség, korlátozni kell a repedéstágasságot, illetve minden beton esetén kerülendő
a repedések kialakulása. Ha nem kerülhető el a repedések kialakulása, törekszünk azok
mennyiségének korlátozására, mivel a repedések nagymértékben csökkentik a vasbeton
szerkezetek tartósságát, növelik a beton, illetve a betonacél korróziójának veszélyét. Egyes
esetekben az erőtani követelményeknek megfelelő szerkezetet azért nem tud átvenni a
beruházó, mert a kialakuló repedések miatt a szerkezet nem képes megfelelni a szigorú
tartóssági követelményeknek.
A betonok és más cementkötésű anyagok repedéseinek keletkezése több okra
vezethető vissza. Eredményezhetik a repedések kialakulását fizikai, kémiai folyamatok,
megkülönböztetünk erőtani repedéseket és nem erőhatás által okozott repedéseket.
Keletkezés szerint beszélhetünk korai repedésekről és később kialakuló repedésekről.
Kutatásaim során kizárólag a korai, nem erőtani, zsugorodás által okozott repedések
természetét tanulmányoztam.
A korai zsugorodási repedéseket legnagyobb részben a szemcsék süllyedése és
tömörödése miatt képlékeny állapotban lejátszódó képlékeny zsugorodás és a cementkötésű
rendszerekhez kevert többletvíz eltávozása, azaz a száradás és okozza. Kisebb részben ugyan,
de szintén okoz zsugorodást maga a cement kötése, amit autogén zsugorodásnak nevezünk.
A kutatások során különböző könnyű adalékanyaggal készített könnyűbetonokon és

közönséges

betonokon

vizsgáltam

a

korai

zsugorodási

repedésérzékenységet,

és

összefüggéseket kerestem az adalékanyag jellemzői és a könnyűbeton zsugorodási
repedésérzékenysége között. Összefüggést állítottam fel a könnyű adalékanyagok vízfelszívó
képessége és a belőlük készített könnyűbetonok korai zsugorodási repedésérzékenységét
indikáló összegzett repedéshossz (Σli), illetve összes repedési felület (Atotal) között.
Szintén

vizsgáltam

szálerősített

betonok

esetén

a

korai

zsugorodási

repedésérzékenységet a betonhoz hozzáadott szálfajták függvényében. Meghatároztam a
szálak repedéscsökkentő hatását a száltartalom függvényében. A szálak geometriai
jellemzőinek függvényében vizsgálva azok hatékonyságát, szálkarcsúsági határértéket
állítottam fel, mely alapján hatékony és kevésbé hatékony csoportra oszthatók a száltípusok.
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Megállapítottam, hogy a szálak repedéscsökkentő hatását legjobban a száladagolás-összegzett
repedéshossz

(Σli),

illetve

összes

repedési

felület

(Atotal)

görbék

deriváltjával

(meredekségével) lehet jellemezni.
Értekezésemben kitértem a különböző cementfajták hatására a korai zsugorodási
repedésérzékenység szempontjából. Megállapítottam, hogy a cementek repedésérzékenységre
gyakorolt hatása elsősorban a cementek vagy a belőlük készített habarcs, illetve beton
szilárdságától, illetve korai zsugorodásától és a cement fajlagos felületétől (őrlési
finomságától) függ. A vizsgált cementeket két fő csoportra osztottam aszerint, hogy a
szilárdsági paraméter mellett kevésbé vagy jobban érzékenyek a korai zsugorodási
repedésekre.
Eredményeimet több kísérletsorozattal igazoltam és a fellelhető szakirodalmi adatok
alapján értékeltem. Végül a bemutatott kísérleti eredmények, tendenciák gyakorlati
hasznosítási lehetőségeit mutattam be, kitérve az építőiparban és az anyaggyártásban való
hasznosítás lehetőségeire.
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6. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI

A vastagon szedett szövegrészek ismertetik az új tudományos megállapításokat, a nem
vastagon szedettek azok bevezetését, illetve értelmezését adják.
1. tézis: Könnyűbetonok repedésérzékenysége [1, 3, 9]
A

könnyűbetonok

száradási

zsugorodása

az

alkalmazott

könnyű

adalékanyag

vízfelvételének növekedtével arányosan csökken a belső utókezelő hatás miatt. A pép
tényleges v/c tényezője pedig kisebb az adalékanyag vízfelvétele miatt.
Kísérletileg igazoltam, hogy duzzasztott üveg, duzzasztott agyag, duzzasztott perlit és
kvarckavics adalékanyagok 24 órás, térfogatszázalékban megadott vízfelvétele és a
belőlük

készített

könnyűbetonok

korai

zsugorodási

repedésérzékenysége

közti

összefüggés lineárisnak tekinthető. Az adalékanyagok vízfelvételének növekedtével a
betonkeverék repedésérzékenysége csökken (T1-T2. ábra).
Repedések átlagos összhossza [m]

5,0

duzzasztott agyag

4,5
4,0
3,5

kvarckavics

3,0

duzzasztott üveg

2,5
2,0

duzzasztott perlit

1,5
1,0
0,5
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Adalékanyag vízfelvétele (24 órás korban) [V%]

T1. ábra Könnyű adalékanyagok 24 órás vízfelvétele és a könnyűbetonok korai zsugorodási repedéseinek
összegzett hossza közti összefüggés a szélcsatornás és a szárítószekrényes vizsgálat után (minden pont 4 mérési
eredmény átlaga)
duzzasztott agyag

2

Összegzett repedésfelület [mm ]

250

200

kvarckavics duzzasztott üveg
duzzasztott perlit

150

100

50

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Adalékanyag vízfelvétele (24 órás korban) [V%]

T2. ábra Könnyű adalékanyagok 24 órás vízfelvétele és a könnyűbetonok korai zsugorodási repedéseinek hossza
× tágassága = összegzett repedésfelület közti összefüggés a szélcsatornás és a szárítószekrényes vizsgálat után
(minden pont 4 mérési eredmény átlaga)
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2. téziscsoport: Szálerősítésű betonok repedésérzékenysége
2.1. tézis [2, 8, 13, 15]
A kis átmérőjű és rövid műanyag, illetve üveg szálak hatékonyan képesek csökkenteni a
beton korai zsugorodási repedésérzékenységét, köszönhetően a szilárduló betonhoz
viszonyított nagy húzószilárdságuknak és a nagy fajlagos tapadási felületnek. Kísérletileg
igazoltam, hogy a szálerősítésű betonok száltartalma (0÷1,5 kg/m3 között) és a korai
zsugorodási repedésérzékenysége közti összefüggés lineárisnak tekinthető kis átmérőjű
(9÷20 μm) és rövid (5÷35 mm hosszú) műanyag, illetve üveg szálak esetén (T3-5. ábra).
Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
3,5

Repedések átlagos
összhossza [m]

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

0,5

1
3
Száltartalom [kg/m ]

1,5

2

üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

T3. ábra Szálerősítésű betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (összegzett repedéshossz,
minden pont 4 mérési eredmény átlaga) közti összefüggés

Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után
12
10

2

[mm ]

Összegzett repedésfelület

14

8
6
4
2
0
0

0,5

1

3

1,5

2

2,5

Száltartalom [kg/m ]
üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

üveg 9-20/12

PP 15/12

PP 18/18

PP 32/18

PP 38/19

T4. ábra Szálerősítésű betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (repedéshossz × tágasság,
minden pont 4 mérési eredmény átlaga) közti összefüggés
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Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után

Repedések átlagos
összhossza [m]

3,0

2,5

2,0

1,5
1,0

0,5

0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Száltartalom [kg/m3]
üveg 9-20/12

PP 15/6

PAN 12-15/2-35

üveg 9-20/6

Lineáris (üveg 9-20/12)

Lineáris (PP 15/6)

Lineáris (PAN 12-15/2-35)

Lineáris (üveg 9-20/6)

T5. ábra Szálerősítésű betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége közti összefüggés
(minden pont 4 mérési eredmény átlaga)

2.2. tézis [2, 8, 13, 15]
Kísérletileg igazoltam, hogy különböző etalon keverékkel vizsgálva egy adott
száltípus esetén a beton korai zsugorodási repedésérzékenysége és száltartalma közti
összefüggést a függvény linearitása és meredeksége nem, pusztán a kiindulópontja
változik. A száltípusok hatékonyságát az egyenes meredeksége (iránytangense vagy
deriváltja) jellemzi (T6. ábra). Ennek oka, hogy megváltoztatva a mérési sorozat etalon
keverékét (cementadagolás, finomrésztartalom, adalékanyag szemmegoszlása, cementfajta
(őrlési finomsága, összetétele, stb.)) megváltozik a sorozatban minden betonkeverék
repedésérzékenysége. Ezért nem lehet egy korábbi vizsgálat eredményeivel összehasonlítani
egy új, azonos típusú vizsgálat számszerű eredményeit, azonban egy sorozat (több
száladagolás) vizsgálatakor már lehetőség nyílik erre.
Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után

Repedések átlagos
összhossza [m]

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

3

1,2

1,4

1,6

Száltartalom [kg/m ]
T6. ábra Üvegszál erősítésű betonok száltartalma és korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4
mérési eredmény átlaga) közti összefüggés különböző repedésérzékenységű etalon (szál nélküli) keverékek
esetén
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2.3. tézis [2]
Kísérletileg

igazoltam,

hogy

különböző

száltípusok

korai

zsugorodási

repedésérzékenység-csökkentő hatása függ a szálkarcsúságtól (l/ø; szálhossz [mm] /
szálátmérő [μm]). A 800 mm/μm feletti karcsúságú szálak hatékonyan tudják
csökkenteni a beton zsugorodási repedésérzékenységét, míg a 600 mm/μm alatti
karcsúságú szálak nem (T7. ábra, T1. táblázat). A túl rövid, 6 mm-es szálak csak kis
hatékonysággal csökkentik a repedések mennyiségét, mert nem képesek felvenni a kialakuló
húzófeszültségeket a kis tapadási (lehorgonyzási) hossz miatt. A túl vastag szálak pedig
teherbírásuk nagy részét nem képesek kifejteni, mivel a tapadás hamarabb kimerül a beton és
a szálak közt, mielőtt a kialakuló húzófeszültségek elérnék a szál húzószilárdságát. A vastag
szálak esetén repedésérzékenység növekedést tapasztaltam az adagolás növelésével, amit a
beton porozitásának növekedése okozott.
Szálerősített normálbeton CEM I 42,5 N szárítás után

Repedések átlagos összhossza [m]

3,5

PP 38/19
karcsúság: 500

3,0
2,5

üveg 9-20/6
karcsúság: 414

2,0

PP 15/6
karcsúság: 400

1,5

PP 15/12
karcsúság: 800

üveg 9-20/12
karcsúság: 828

1,0

PP 32/18
karcsúság: 563

PAN 12-15/2-35
karcsúság: 1370

PP 18/18
karcsúság: 1000

0,5
0,0
0

0,5

1

1,5

2

3

Száltartalom [kg/m ]

T7. ábra Szálerősítésű betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége alapján számított szálhatékonyság és a
szálkarcsúság közti összefüggés
T1. táblázat A kísérletek során alkalmazott szálak főbb műszaki paraméterei és repedéscsökkentő hatása
a szálkarcsúság szerint sorba rendezve

Szál típusa

Üveg 9-20/6
PP 15/6
PP 38/19
PP 32/18
PP 15/12
Üveg 9-20/12
PP18/18
PAN 12-15/235

Anyag

Szálkarcsúság
Átmérő Hossz
l/ø

Rugalmassági
Húzómodulus
szilárdság

E-üveg
PP
PP
PP
PP
E-üveg
PP

[μm]
9÷20
15
38
32
15
9÷20
18

[mm]
6
6
19
18
12
12
18

[mm/μm]
414
400
500
563
800
828
1000

[N/mm2]
70 000
1000
1000
1000
1000
70 000
1000

[N/mm2]
2000
200
400
300
200
2000
200

PAN

12÷15

2÷35

1370

7000

400
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Repedéshossz
változás a
száltartalom
növekedésével
[m/kg/m3]
-0,21
-0,36
0,20
0,03
-1,09
-1,77
-1,02
-1,91

Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

PhD értekezés

Fenyvesi Olivér

3. téziscsoport: A cementtípus hatása a cementkötésű anyagok repedésérzékenységére
3.1. tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált cementpépek repedési ideje és a
cementpépek korai szilárdsági tulajdonságai (2, 7 és 28 napos nyomószilárdsága, az
azonos cementtel készített habarcs szabványos nyomószilárdsága) közötti kapcsolat
exponenciális függvényekkel írható le, melyek közelítenek a lineáris összefüggéshez (T89. ábra). Minél nagyobb a keverék nyomószilárdsága, annál rövidebb a repedési idő,
azaz nő a korai zsugorodási repedésérzékenység.
Cementpép repedési idők v/c= 0,34
250

Repedési idő [h]

200
150
100
50
0
0

10
20
30
40
50
Cementpép nyomószilárdság [N/mm 2] 2 napos

60

T8. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 2 napos nyomószilárdságának összefüggése (3 db próbatest
átlagából számított érték, v/c = 0,34)

Cementpép repedési idők v/c= 0,34
250

Repedési idő [h]

200
150
100
50
0
0

10
20
30
40
50
60
Habarcs nyomószilárdság [N/mm2] 28 napos

70

T9. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,34) és az azonos
cementtel készített szabványhabarcsokon mért 28 napos nyomószilárdság összefüggése (3 db próbatest átlagából
számított érték, v/c = 0,50)
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3.2. tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált cementpépek repedési ideje és a
cementpépek

korai

szilárdulási

sebessége

(amit

a

2/7

napos;

2/28

napos

nyomószilárdságok arányával fejeztem ki) közötti kapcsolat exponenciális függvénnyel
írható le, mely közelít a lineáris összefüggéshez (T10. ábra). Minél nagyobb a keverék
szilárdulási sebessége, annál rövidebb a repedési idő, azaz nő a korai zsugorodási
repedésérzékenység.
Cementpép repedési idők v/c= 0,44
250

Repedési idő [h]

200
150
100
50
0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Cementpép szilárdulási sebesség 2/28 napos [N/mm 2]

T10. ábra Cementpépek gyűrűs repedési idejének összefüggése a 2 napos nyomószilárdság és a 28 napos
nyomószilárdság hányadosával (3 db próbatest átlagából számított érték, v/c = 0,44)

3.3. tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált cementpépek repedési ideje és a
cementpépek korai zsugorodása (amit cementkő hasábok 2 napos hosszváltozásával
jellemeztem) közötti kapcsolat exponenciális függvénnyel írható le, mely közelít a
lineáris összefüggéshez (T11. ábra). Minél nagyobb a korai zsugorodás, annál rövidebb a
repedési idő, nő a korai zsugorodási repedésérzékenység.
Cementpép repedési idők v/c= 0,44

Repedési idő [h]

250
200
150
100
50
0
-0,10

-0,05

0,00
0,05 0,10
0,15 0,20
0,25
Cementpép zsugorodás [‰] 2 napos

0,30

T11. ábra Cementpépek gyűrűs repedési ideje és 2 napos zsugorodásának összefüggése (3 db próbatest átlagából
számított érték, v/c = 0,44)
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3.4. tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált cementekkel készült közönséges
betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége elsősorban a beton korai (1 és 3 napos)
hajlító-húzószilárdságától, 28 napos szabványos nyomószilárdságától, az azonos
cementtel készített habarcs szabványos nyomószilárdságától, és az azonos cementtel
készített cementpép korai (2 napos) nyomószilárdságától függ. Azonos összetételű
cementek esetén növeli a repedésérzékenységet, ha nő a cement fajlagos felülete (őrlési
finomsága). A betonok repedésérzékenysége szerint sorba rendezve a cementfajtákat a
felsorolt paramétereket is feltüntetve a mért tartományon belül százalékos arányban (a
legnagyobb előforduló érték jelenti a 100%-ot, a legkisebb a 0%-ot), látható, hogy a
repedéshossz és a repedés felület csökkenésével párhuzamosan csökkenek a fent említett
paraméterek is (T12-19. ábra). A D1-4 jelű cementek tiszta portlandcementek, a D5-11 jelűek
CEM II heterogén cementek, a D 12-13 pedig CEM III heterogén cementek.

D3

D1

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55

80

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

60

80

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

Cement fajlagos felület

40
Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

20
0

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

0

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

D4

80

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

Cement fajlagos felület

Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

60

Cement fajlagos felület

40
20
0

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Beton 28 napos nyomószilárdság

Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55

40
20

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

80

Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

0

Beton 28 napos nyomószilárdság

D2

60

20

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55
Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

Cement fajlagos felület

40

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44

Beton 28 napos nyomószilárdság

60

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44
Habarcs 28 napos
nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,34

Beton 28 napos nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

T12. ábra A CEM I tiszta portlandcementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve

D8

D5

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55

Betongyűrű átlag repedéshossz
100
Beton 3 napos hajlítóBetongyűrű átlagos repedésfelület
húzószilárdság v/c=0,55

80

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

60

80

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,55

Cement fajlagos felület

40
Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45
Beton 28 napos nyomószilárdság
Cementkő 2 napos
nyomószilárdság v/c=0,44

20
0

60

Cement fajlagos felület

40
Beton 3 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,34

Beton 1 napos hajlítóhúzószilárdság v/c=0,45

Cementkő 2 napos zsugorodás
v/c=0,44
Habarcs 28 napos
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T13. ábra A CEM II heterogén cementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve
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T14. ábra A CEM III heterogén cementek jellemzőinek hatása a beton repedéshosszára és repedésfelületére
repedésérzékenység szerint sorba rendezve

92

Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége

PhD értekezés

Fenyvesi Olivér

3.5. tézis
Kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált cementekkel készített közönséges
betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége függ a cement típusától. A heterogén
cementek esetén a nagyobb pernye vagy kohósalak tartalmú cementek kisebb korai
zsugorodási repedésérzékenységűek (T15-19. ábra). Ha a cementek repedésérzékenységét
tekintjük a szilárdságok figyelembevétele nélkül, akkor a nagy pernye vagy kohósalak
tartalmú cementek viselkednek a legkedvezőbben azonos fajlagos felület esetén. Ha nő a

Összes repedéshossz [m]

fajlagos felület, nő a cement repedésérzékenysége is.
CEM I

4,0

CEM II

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

CEM III

1,0
0,5
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Beton 3 napos hajlító-húzószilárdsága [N/mm 2]

T15. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és 3 napos
hajlító-húzószilárdsága (minden pont 3 mérési eredmény átlaga, v/c=0,55) közti összefüggés különböző
cementek esetén

Összes repedéshossz [m]

4,0
3,5

CEM II

3,0
2,5
2,0

CEM I

1,5
1,0
0,5

CEM III

0,0
0

10

20
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60

2

Cementpép nyomószilárdság [N/mm ] 2 napos v/c=0,34

T16. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és a
cementpép próbatestek 2 napos nyomószilárdsága (minden pont 3 mérési eredmény átlaga, v/c=0,34) közti
összefüggés
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T17. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és a
cementpép próbatestek 2 napos nyomószilárdsága (minden pont 3 mérési eredmény átlaga, v/c=0,44) közti
összefüggés
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Habarcs nyomószilárdság [N/mm 2] 28 napos
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T18. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és a
cementek szabványos nyomószilárdsága (minden pont 3 mérési eredmény átlaga, v/c=0,50) közti összefüggés
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T19. ábra Betonok korai zsugorodási repedésérzékenysége (minden pont 4 mérési eredmény átlaga) és
nyomószilárdsága (minden pont 3 mérési eredmény átlaga, v/c=0,61) közti összefüggés különböző cementek
esetén
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EARLY AGE SHRINKAGE CRACKING TENDENCY OF CONCRETES
SUMMARY of PhD Thesis by Olivér FENYVESI
It is often a problem during the design and construction of concrete and reinforced
concrete structures to meet the requirements of crack-free structures, e.g. exposed concretes,
hydraulic engineering works, gas-tight, watertight or liquid-tight concretes. Also in cases
where it is not required to achieve the crack-free structure, the crack width should be limited.
If we can not avoid the formation of cracks, we strive to limit their amount, because the
cracks are greatly reduce the durability of concrete structures, and increase the risk of
corrosion of concrete and reinforcing steel. In some cases the investor is not able to accept
the structure; because of the crack formation it will not be able to meet high durability
requirements.
Crack formation in concrete and cementitious materials is attributed to several
reasons. Physical and chemical processes can cause cracks. There are cracks due to loads and
others caused by restrained deformations. There are early age cracks and cracks which appear

later during the service life of the structure. In my PhD research only the nature of early age
shrinkage cracks were studied.
The largest part of early age shrinkage cracks in cementitious composites is caused by
plastic shrinkage and drying. A lesser extent, autogenous shrinkage also causes deformation
of the hardened cement paste.
In present research various lightweight aggregate concretes were investigated in the
point of view of cracking tendency, and relationships were studied between lightweight
aggregate characteristics and early age shrinkage crack tendency. I set up a relationship
between water absorption capacity of lightweight aggregates and cracking tendency of
lightweight aggregate concretes which can be indicated with the sum of crack length (Σli) or
the total crack area (Atotal).
Early age shrinkage cracking tendency of fibre reinforced concretes made with
different fibre types was also studied. The effectiveness of fibre dosage to prevent early age
shrinkage cracking was determined. The effectiveness of the fibres were also tested,
according to their geometric characteristics; an aspect ratio limit was set up based on which
categories of effective and less effective types of the fibres can determined. It was found that
the crack reducing effect of fibres can be characterized by the derivative curve (gradient) of
the summarized crack length (Σli) or the total crack area (Atotal).
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In my dissertation, the influence of the use of different cement types to prevent early
age shrinkage cracking tendency was discussed. It was found that the effect of cement is
related primarily to the strength and the early age shrinkage of cement stone or the concrete
made from them, or the standard strength of cement mortar, and the specific surface area of
cement. The tested cement types were divided into two main groups according to their
sensitivity to early age shrinkage cracking (besides strength).
In each case, investigation of several series of experiments were carried out and
analysed according to the available references. Finally the presented experimental results,
trends, practical application possibilities are discussed, including the opportunities in
construction and production of building materials.
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