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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
 
Jelölések 
 
b   betonfedés (mm) 
Ec,20 a beton 20°C-on meghatározott rugalmassági modulusa 20°C-on tárolt 

próbatestek esetén (N/mm2) 
Ec,T a beton 20°C-on meghatározott rugalmassági modulusa két órás, T °C-os 

hőterhelésnek alávetett, majd lehűlt próbatestek esetén (N/mm2)
Ec,T /Ec,20 a beton maradó, relatív rugalmassági modulusa (-) 
fc,20 a beton 20°C-on meghatározott nyomószilárdsága 20°C-on tárolt próbatestek 

esetén (N/mm2) 
fc,T a beton 20°C-on meghatározott nyomószilárdsága két órás, T °C-os 

hőterhelésnek alávetett, majd lehűlt próbatestek esetén (N/mm2)
fc,T /fc,20 a beton  maradó, relatív nyomószilárdsága (-) 
fcm a beton nyomószilárdságának átlagértéke (N/mm2) 
fct,fl,20 a beton 20°C-on meghatározott hajlító-húzószilárdsága 20°C-on tárolt 

próbatestek esetén (N/mm2) 
fct,fl,T a beton 20°C-on meghatározott hajlító-húzószilárdsága kétórás, T °C-os 

hőterhelésnek alávetett, majd lehűlt próbatestek esetén (N/mm2) 
f ct,fl,T /f ct,fl,20 a beton maradó, relatív hajlító-húzószilárdsága (-) 
fy,20 az acél húzószilárdsága 20°C-on mérve (N/mm2) 
fy,T az acél húzószilárdsága 20°C-on mérve két órás, T °C-os hőterhelésnek 

alávetett, majd lehűlt próbatestek esetén (N/mm2) 
fy,T/ fy,20 az acélmaradó, relatív húzószilárdsága (-) 
Fu   törőteher (N) 
l hossz (mm) 
N nagyítás mértéke 
p előteher (%) 
pp polipropilén műanyag szál 
T hőmérséklet (°C) 
t idő (min) 
α hőtágulási együttható 
αsb relatív bordafelület 
ε  alakváltozás (%) 
εc,T a beton hőtágulása T °C-os hőterhelés esetén (‰) 
εs,T az acélbetét hőtágulása T °C-os hőterhelés esetén (‰) 
κ  kapcsolati- és nyomószilárdság aránya (-) 
ρh   halmazsűrűség (kg/m3) 
ρt   testsűrűség (kg/m3) 
ρ   sűrűség (kg/m3) 
τ b,max kapcsolati szilárdság (N/mm2) 
Ø névleges átmérő (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
Rövidítések 



 
CEM cementek jele 
CFRP nagyszilárdságú szénszálerősítésű polimer 
CSH kalcium-szilikát-hidrát 
DTA differenciál-termoanalízis 
DTG derivált-termo-gravimetria 
TG termogravimetria 
M1-M16  betonkeverék jele 
v/c víz-cement tényező 
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1. BEVEZETÉS 
 
1. 1. A kutatás aktualitása 
 
Az utóbbi évtizedekben számos épület- és alagútkatasztrófa igazolta, hogy a tűzesetek 
hatásának kutatása továbbra is szükséges és aktuális. Az 1. 1.-1. 8. ábrák mutatnak néhány 
példát az elmúlt évek néhány sajnálatos tűzesetére [Budapest Sportcsarnok, 1999. december 
(1. 1. ábra); New York World Trade Center, 2001. szeptember 11. (1. 2. ábra); Gretzenbach 
mélygarázs, 2004. november (1. 3. ábra); Madrid Torre Windsor, 2005. február (1. 4. ábra); 
debreceni paneltűz, 2007. február 27. (1. 5. ábra); Euro alagút, 1996. (1. 6. ábra); Montblanc 
alagút, 1999. március (1. 7. ábra); Gotthard alagút 2001. október (1. 8. ábra)].  

A statisztikai adatok alapján az utóbbi években Magyarországon a tűzesetek száma 
erőteljesen emelkedett (1. 9. ábra). A regisztrált tűzesetek számának emelkedését egyrészt 
magyarázhatja a veszélyforrások számának növekedése; másrészt a pontosabb, részletesebb 
adatfeldolgozás. 
 Tűz, illetve különleges üzemi körülmények (pl.:hűtőházak, hőreaktorok) esetén fontos 
ismernünk a különböző építőanyagok magas hőmérséklet hatására való viselkedését. A 
hőmérséklet növekedésével a legtöbb építőanyag szilárdsági és merevségi jellemzői 
fokozatosan romlanak. Az állandó technikai fejlődés egyre több új építőanyag és technológia 
alkalmazását segíti elő, amelyek hőmérséklet függő tulajdonságait ismernünk kell.  

A tűz esetén a teherhordó szerkezetek teherbírásával kapcsolatban több kérdés 
merülhet fel. Az egyik fő kérdés a tűzteherre való méretezés; a másik az épületek, 
építőanyagok tűzeset utáni alkalmazhatósága. Disszertációmban erőfeszítéseimet a második 
kérdéscsoporthoz kapcsolódóan, a tűz után kialakuló anyagtulajdonságok meghatározására 
irányítottam. 

 
1. 2. Az értekezés célkitűzései 
 
Doktori kutatásom célkitűzései a következők voltak: 

(1) a cementválasztás hatásának megállapítása a beton tűzterhelés után maradó 
nyomószilárdságára;  

(2) a betonnál alkalmazott  
- cement (portlandcement, kohósalak cement),  
- adalékanyag (duzzasztott habüveg, duzzasztott agyagkavics) és 
- a betonhoz adagolt szálak (acélszál, műanyag szál)  

hatásának megállapítása a beton mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságainak 
változására a hőterhelés következtében;  

(3) a beton és az betonacélok közötti együttdolgozó képesség változása hőterhelés 
hatására; 

(4) nagyszilárdságú, szénszálerősítésű betétek és megerősítő szalagok valamint 
rögzítéstechnikai elemek ragasztott kapcsolati teherbírásának meghatározása a 
hőterhelés hatására; 

(5) a vasbeton keresztmetszetek hőterhelés (tűz) utáni teherbírás-ellenőrzésének 
lehetőségei. 
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1. 1. ábra: Budapest Sportcsarnok (ÉMI, 2000) 1. 2. ábra: World Trade Center, New York (2001) 

(http://de.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center)

2001. szept.11 1999. december 

 

  
1. 3. ábra: Mélygarázs, Gretzenbach, Svájc 
(Gambarova, 2004) 
 

1. 4. ábra: Torre Windsor, Madrid (Lamont, 2006) 

  

2005. február 2004 november 

  

2007. február 

1. 5. ábra: Paneltűz, Debrecen 
(http://www.langlovagok.hu/kepek/2007/czegledizsolt/070226_debrecenpanelhaz/eredeti/070

226_debrecenpanelhaz_29.jpg) 
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1. 6. ábra: Euro alagút (Winterberg, 
Dietze, 2004) 

1. 7. ábra: Montblanc alagút 
(http://www.wdr5.de/sendungen/zeitzeichen/281991.phtml) 
 

1996 

1999.  

 

 
1. 8. ábra: Gotthard alagút (http://www.polizia.ti.ch) 

2001. október 
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1. 9. ábra: A tűzesetek számának alakulása Magyarországon 

(Statisztikai Évkönyv 1951- 2000) 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
A mérnöki létesítmények tűzteherre való méretezésénél és vizsgálatánál lényeges kérdés: 
mennyi ideig és milyen mértékű hőhatás érte a szerkezetet?  
 Az építőanyagokra és a szerkezeti anyagokra ható tűzterhelést szabványosított 
tűzgörbék segítségével tudjuk megadni. Magasépítési épületek, ipari csarnokok esetén a 
normatív tűzgörbét kell alkalmazni (2. 1. ábra). A szénhidrogén és a módosított szénhidrogén 
görbéket alagutak vizsgálatához használják, hiszen itt a létesítmény adottságai, alakja és az 
égő anyag összetétele miatt (közlekedési járművek üzemanyaga) jóval gyorsabban emelkedik 
a hőmérséklet, mint a magasépítési épületeknél. Az értekezésben a magasépítési épületeknél 
használt normatív tűzgörbéhez közeli felfűtési görbét alkalmaztam (lásd 3. 3. pont).  
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2. 1. ábra: Néhány szabványosított tűzgörbe (fib buletin 38, 2007) 
 
 Az értekezés keretein belül a tűzhatás után bekövetkező állapottal foglalkozom. Ez az 
állapot a beton nyomószilárdsága szempontjából kedvezőtlenebb, mint a tűzterhelés alatti 
állapot, de az acélbetétek és az alakváltozások szempontjából kedvezőbb. A tűzhatás után 
kihűlt szerkezetek méretezése tehát más meggondoláson alapuló méretezési módszert igényel. 
 
2. 1. Beton 
 
A hőmérséklet emelkedésével a beton szilárdsági jellemzői romlanak, sőt a beton a lehűlés 
után sem nyeri vissza eredeti tulajdonságait, jellemzőit, mivel a hőterhelés hatására a beton 
szerkezetében visszafordíthatatlan folyamatok mennek végbe, a beton szerkezete megbomlik, 
tönkremegy.  
A betonszerkezetek tönkremenetele alapvetően két okra vezethető vissza (Kordina, 1997): 

(1) a beton alkotóelemeinek kémiai átalakulására,  
(2) a betonfelület réteges leválására. 

 
2. 1. 1. A beton kémiai és fizikai változása hőterhelés hatására 
 
A betonban lejátszódó kémiai folyamatok alakulását a hőmérséklet növekedésének hatására 
termoanalitikai módszerekkel (TG/DTG/DTA) vizsgálhatjuk. A TG (termogravimetriás) és a 
DTG (derivált termogravimetriás) görbék segítségével a tömegváltozással járó átalakulások 
mennyiségi elemzése lehetséges. A DTA (differenciál termoanalízis) görbékkel nyomon 
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követhetjük a mintákban a hőmérséklet növekedésének hatására bekövetkező exoterm 
(hőtermelő) vagy endoterm (hőelnyelő) folyamatok alakulását. 
A beton szilárdsági tulajdonságainak változása magas hőmérsékleten függ (Thielen, 1994): 

− a cement típusától, 
− az adalékanyag típusától,  
− a víz-cement tényezőtől, 
− az adalékanyag-cement tényezőtől,  
− a beton kezdeti nedvességtartalmától, 
− a hőterhelés módjától.  

Magas hőmérséklet hatására a beton szerkezete és ásványtani összetétele megváltozik, a 
betonban lejátszódó kémiai folyamatok a 2. 2. ábrán láthatók.  
 100°C körül a tömegveszteséget a makro-pórusokból távozó víz okozza. Az ettringit 
(3CaOAl2O3•3CaSO4•32H2O) bomlása 50°C és 110°C között következik be. 200°C körül 
további dehidratációs folyamatok zajlanak, ami a tömegveszteség újabb kismértékű 
növekedéséhez vezet. A különböző kiinduló nedvességtartalmú próbatestek tömegvesztesége 
eltérő lesz egészen addig, amíg a pórusvíz és a kémiailag kötött víz eltávozik. A kiinduló 
nedvességtartalom függvényében a tömegveszteség eltérése különösen a könnyűbetonok 
esetén jelentős. A kiinduló nedvességtartalomtól függő további tömegveszteség 250°C-300°C 
között már nem érzékelhető (Khoury, Grainger, Sullivan, 1985). 
 

beton megolvad 1400°C 

megkezdődik a beton olvadása  

kúszás erőteljes növekedése 
kvarc térfogat növekedéssel járó 
átkristályosodása 573°C 
 
kalcium-hidroxid dehidratálódása 
a beton szilárdságvesztésének kezdete 
400°C 
  
 

kerámiai kötés felbomlása 
kalcium-karbonát hőbomlása 800°C 
CSH hőbomlása 700°C 

  
 450°
(Ca(OH)2 →
kémiailag kötött víz távozásának 
kezdete ~ 100°C 
 
2. 2. ábra: Fizikai és kémia változások a beton melegedése során (Niels, 2005) 

C és 550°C között a nem karbonátosodott portlandit bomlása következik be 
 CaO + H2O↑). Ez a víz eltávozásával járó változás hőelnyelő reakcióval jár. Ez a 
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folyamat endoterm (hőelnyelő) csúcsot és ezzel egyidejűleg újabb tömegveszteséget okoz 
(Schneider, Weiss, 1977).  
 A közönséges betonok esetén a kvarc α → β kristályátalakulása 573°C-on okoz kis 
intenzitású endoterm csúcsot. A kvarc átalakulása 5,7%-os térfogat-növekedéssel jár 
(Waubke, 1973), ami a beton lényeges károsodását eredményezi. Ettől a ponttól a beton nem 
teherhordó. 
 700°C-on a CSH (kalcium-szilikát-hidrát) vegyületek vízleadással bomlanak, ami 
szintén térfogat-növekedéssel jár (Hinrichsmeyer, 1987). Ez a folyamat mind a könnyű-, mind 
a normálbetonok esetén lejátszódik, és jelentős szilárdságcsökkenést okoz. 
 A beton pórusszerkezete három részből áll: a cementkő porozitása, az adalékanyag 
felülete és a cementkő közötti (kontaktzóna) porozitás, valamint az adalékanyag porozitása. 
(Az utóbbi csak nagy porozitású adalékanyagoknál játszik szerepet, pl.: könnyűbetonoknál).  
 A kvarckavics adalékanyagú betonoknál 150°C-ig a cementkő porozitása, valamint az 
adalékanyag és a cementkő közötti kontaktzóna porozitása nő. A kontaktzónában 150°C-ig 
repedések keletkezhetnek, amit az adalékanyag és cementkő különböző hőtágulásával 
magyarázhatunk. A cementkő struktúrája 450°C-ig stabil, de mikrorepedések már e 
hőmérséklet alatt is kialakulhatnak. 450°C-550°C között azonban a portlandit bomlása miatt a 
pórusok száma megnő. Ezután 650°C-ig a cementkő felépítése nem változik. E felett a CSH 
vegyületek bomlása megkezdődik és a kapillárisok száma megnő. 750°C felett a pórusok 
átmérője nagymértékben növekszik. A mikrorepedések mérete nagymértékben függ az 
adalékanyag legnagyobb szemnagyságától (Hinrichsmeyer, 1987). 

 
2. 1. 1. 1. A beton szilárdsági értékeinek alakulása hőterhelés után a cement típusától  
 függően 
 
Schneider (1986) kutatásai alapján a 2. 3. ábrán látható, hogyan függ a cement típusától a 
beton nyomószilárdság hőterhelés utáni alakulása. A próbatestek vizsgálata ezeknél a 
kísérleteknél szobahőmérsékletre visszahűlt állapotban történt, a hőterhelés időtartama 2 óra 
volt. A próbatestek melegítését terhelésmentesen végezték. Az eddigi kutatások a 
cementfajták hatását kevéssé vizsgálták, melynek oka, hogy a két leggyakrabban használt 
cementfajta: a portlandcement és a kohósalak cement kötőanyagú betonok szilárdsági 
tulajdonságai hőterhelés hatására lényegében azonos tendenciát mutatnak (Schneider, 1985). 
A régi hagyományos értelemben vett tűzálló beton − a samottbeton − a hőmérséklet hatására 
lényegesen eltérő viselkedést mutat, 500°C-ig akár szilárdságnövekedést is tapasztalhatunk 
(Palotás, 1981). 
 A próbatestek vizsgálata a rugalmassági modulus mérése során is szobahőmérsékletre 
visszahűlt állapotban történt. A beton rugalmassági modulusa (2. 4. ábra) − a 
nyomószilárdsághoz hasonlóan − a hőmérséklet növekedésével egyidejűleg folyamatosan 
csökken. A kohósalak, portland- és a trasszcementek a rugalmassági modulus tekintetében 
hasonlóan viselkednek, lényeges eltérést nem mutatnak. 
 
2. 1. 1. 2.  A beton szilárdsági értékeinek alakulása hőterhelés után az adalékanyag  

 típusától függően 
 
A beton szilárdsági jellemzőinek magas hőmérséklet hatására bekövetkező változását 
legnagyobb mértékben az adalékanyag típusa határozza meg. (Schneider, 1986; Khoury et al, 
2001). Schneider (1986) alapján a 2. 5. és a 2. 6. ábrán jól látható, hogy az adalékanyag típusa 
jelentősen befolyásolja a beton magas hőmérsékleten való viselkedését: minden adalékanyag 
típushoz jellegzetesen más viselkedés tartozik. Ennek legkézenfekvőbb magyarázata, hogy a 
különböző adalékanyagok alakváltozása a hőmérséklet függvényében eltérő (Niels, 2005). 
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2. 3. ábra: A beton relatív maradó 
nyomószilárdságának változása magas 

hőmérsékleten a cement típusától függően 
(Schneider, 1985) 

2. 4. ábra: A beton relatív maradó 
rugalmassági modulusának változása magas 
hőmérsékleten a cement típusától függően 

(Schneider, 1985) 
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2. 5. ábra: A beton relatív maradó 
nyomószilárdságának változása magas 
hőmérsékleten az adalékanyag típusától 

függően (Schneider, 1986) 
 

2. 6. ábra: A beton relatív maradó 
rugalmassági modulusának változása magas 

hőmérsékleten az adalékanyag típusától 
függően (Schneider, 1986) 
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  A nyomószilárdság vizsgálatát ebben a kísérletsorozatban is szobahőmérsékletre 
visszahűlt állapotban végezték, mivel a melegen vizsgált próbatestek maradó 
nyomószilárdsága nagyobb, mint a szobahőmérsékleten vizsgáltaké (Schneider, 1986). A 
nyomószilárdság-hőmérséklet összefüggés diagramján (2. 5. ábra) 200°C-ig nem olvasható le 
egyértelmű tendencia. A kvarckavics és a mészkő adalékanyagú betonok esetén kezdeti 
szilárdságcsökkenést figyelhetünk meg, amit átmeneti szilárdságnövekedés követ. Az 
átmeneti szilárdságcsökkenésre logikus magyarázatot nyújthat a cementkő és az adalékanyag 
különböző hőtágulási együtthatója (Hinrichsmeyer, 1987). A cementkő és az adalékanyag 
hőtágulása miatt az adalékanyag szemcsék és a cementkő határfelületén mikrorepedések 
keletkeznek. A hőmérséklet emelkedése során az adalékanyag növekvő hőtágulása miatt ezek 
a repedések záródnak.  
 400°C-ig a nyomószilárdság értékei csökkenő tendenciát mutatnak, a fellépő 
szilárdságcsökkenést a cementmátrix berepedezésével magyarázhatjuk. 400°C felett a 
különböző adalékanyagú betonok szilárdsági értékeinek alakulását külön kell tárgyalni, mivel 
lényegesen eltérő tendenciát mutatnak. A kvarckavics adalékanyagú betonok 
szilárdságcsökkenése 550°C-ig megközelítőleg 40%, a duzzasztott agyagkavics esetén ez a 
szilárdságcsökkenés jóval kisebb, mintegy 20%. A szilárdságcsökkenést 450°C⎯550°C 
között a portlandit bomlása, valamint az adalékanyag és a cementkő eltérő hőtágulása okozza.  

A beton maradó nyomószilárdságát nagymértékben befolyásolja a beton 
alkotóelemei közötti teherátadás módja. A teherátadási mód a beton egyes alkotóelemeinek 
egymáshoz viszonyított szilárdsági és merevségi viszonyaitól függ. A nyomásból származó 
igénybevételek a nagyobb szilárdságú és nagyobb merevségű összetevőn keresztül adódnak 
át. A teherátadás módja lényegesen különböző a kvarckavics adalékanyagos és a könnyű 
adalékanyagos betonok esetén (2. 7. a), és b) ábra). 

 

                                               
a) kvarckavics adalékanyag esetén   b) könnyűbetonok esetén 

 
2. 7. ábra: A belső teherátadás módja (Romić, Lazić, 1985) 

 
A kvarckavics adalékanyagú betonnál a habarcsréteg közvetíti az adalékanyag 

szemcsék között a teher jelentős részét, de a teherviselés elsősorban az adalékszemcsék 
feladata. A szokványos betonok hőterhelésre történő tönkremenetele a kontaktzónában 
következik be, amit az adalékanyag és a cementkő rugalmassági modulusának eltérése, illetve 
az adalékanyag felületén lerakódott portlandit (kalciumhidroxid) és ettringit réteg 
dehidratációja okoz. Az adalékanyag felületén vékony vízréteg válik ki, itt kristályosodnak ki 
a portlandit, valamint az ettringit ásványok. A nyomófeszültségi trajektóriák az adalékanyag 
szemcséken keresztül futnak, ezért a közönséges betonok nyomószilárdság értékét alapjában 
véve a cementkő-váz szilárdsága korlátozza. A nagyszilárdságú betonok viselkedése ettől 
jelentősen eltér: a kalcium-hidroxid a szilikaporral reakcióba lép és kalcium-szilikahidrát 
képződik, ami az adalékanyag szemcsék felületén lerakódott réteg (kontaktzóna) szilárdságát 
növeli. Emiatt a nagyszilárdságú betonok jellemző tönkremeneteli helye nem a kontaktzóna, 
hanem az adalékanyag szemcsék széthasadása (hasonlít a könnyűbetonra).  
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A könnyűbetonban az adalékanyag könnyebben összenyomható, a teherviselés 
elsődlegesen a habarcsváz feladata. Az adalékanyag szemcsék csak kis mértékben vesznek 
részt a teherviselésben (Ujhelyi, 1995; Ujhelyi, 2005; Faust, 2000). A teherátadás módjának 
megváltozását az okozza, hogy a cementkő és a könnyű adalékanyagok rugalmassági 
modulusa jóval közelebb van egymáshoz, mint a kvarckavics és a cementkő rugalmassági 
modulusa. Könnyűbetonok esetén az adalékanyag porózus szerkezete miatt a kontaktzóna 
lényegesen nagyobb szilárdságú, mint a kvarckavics adalékanyagú betonok esetén. Az 
adalékanyag porózus felülete miatt az adalékanyag felületén levő pórusokba a cementpép 
behatol (2. 8. ábra), és egy fogazással ellátott erős kapcsolat alakul ki (Nemes, 2006). Az 
adalékszemcsék pórusaiba behatolt cementpép mennyisége az adalékanyag 
mikrostruktúrájától, a cement finomságától, illetve a cementpép viszkozitásától függ (Zhang, 
Gjorv, 1990). A nyomófeszültségi trajektóriák az adalékanyag szemcséi körül futnak. 
 

 

cementpép 

 2. 8. ábra: Az adalékanyag felületének porózus szerkezete duzzasztott agyagkavics esetén 
(Faust, 2003) 

 
 700°C fölött az adalékanyagtól függetlenül minden beton esetén további jelentős 
szilárdságcsökkenést figyelhetünk meg, amit a CSH-vegyületek átalakulása okoz 
 Kísérleteim során ezért többféle adalékanyag felhasználásával készült beton 
(kvarckavics, duzzasztott agyagkavics és duzzasztott üvegkavics) szilárdsági értékeiknek 
hőmérséklet hatására bekövetkező változását is vizsgáltam.  
 A beton rugalmassági modulusa − a nyomószilárdsághoz hasonlóan − hőmérséklet 
növekedtével folyamatosan csökken (2. 6. ábra). A hőterhelés hatására a betonok közül a 
könnyűbetonok rugalmassági modulusa csökken a legkisebb mértékben. A legnagyobb 
mértékű csökkenést a kvarckavics adalékanyagú beton rugalmassági modulusa mutatja: itt a 
csökkenés már 100°C-on 33% körüli érték; 400°C-ig további csökkenés következik be 
mintegy további 20 %-kal csökken a rugalmassági modulus értéke; 400°C-550°C között 
jelentősebb, mintegy újabb 30 %-os csökkenés figyelhető meg; 600°C felett a görbe enyhén 
eső tendenciát mutat. A 100°C-ig bekövetkező drasztikus csökkenést a pórusokból távozó víz 
és a repedések képződése okozza. A rugalmassági modulus jóval nagyobb mértékű 
csökkenést mutat, mint a nyomószilárdság (Hinrichsmeyer, 1987). 
 A beton hajlító-húzószilárdsága a nyomószilárdsághoz hasonlóan szintén 
nagymértékben függ az adalékanyag típusától. A hajlító-húzószilárdság szobahőmérsékleten 
mért értéke acélszál és üvegszál adagolás esetén nő, azonban a hőterhelés hatására 
bekövetkező relatív szilárdságcsökkenés értékét a száladagolás nem vagy csak kis mértékben 
befolyásolja.  
 
2. 1. 1. 3. A beton szilárdsági értékeinek alakulása a víz-cement tényezőtől és az  
 adalékanyag-cement tényezőtől függően 
 
A beton magas hőmérsékleten, illetve hőterhelés utáni viselkedését nem csak alkotóelemei, 
hanem azok mennyiségi eloszlása is jelentősen befolyásolja. 
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 Az adalékanyag-cement tényező hatása 400°C-ig nem jelentős, viszont minél nagyobb a 
beton cementtartalma, annál jelentősebb mértékben csökken 400°C felett a maradó 
nyomószilárdság (Schneider, Lebeda, 2000). 
 A víz-cement tényező jelentős hatással van a beton nyomószilárdságának magas 
hőmérsékleten való viselkedésére (2. 9. ábra). Megfigyelhető, hogy minél nagyobb a víz-
cement tényező, annál kedvezőtlenebb viselkedést figyelhetünk mintegy 100°C-ig. Ezt a 
kémiailag kötött és nem kötött víz távozásával magyarázhatjuk. 
 A beton rugalmassági modulusának alakulását a víz-cement tényező 100°C-ig csak 
kis mértékben befolyásolja, 100°C felett jelentősebb változásokat figyelhetünk meg 
(2. 10. ábra).  
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2. 9. ábra: A beton relatív maradó 

nyomószilárdságának változása magas 
hőmérsékleten a víz-cement tényező 

függvényében (Hager, Pimienta, 2004) 

2. 10. ábra: A beton relatív maradó 
rugalmassági modulusának változása magas 

hőmérsékleten a víz-cement tényező 
függvényében (Hager, Pimienta, 2004) 

 
2. 1. 1.4. A beton szilárdsági értékeinek alakulása hőterhelés után a beton kezdeti  

 nedvességtartalmától függően 
 

Budelmann (1987) betonhengereken végzett kísérletekkel igazolta, hogy a beton 
nedvességtartalmának, a kiszáradási időtartamának és a kiszárítás hőmérsékletének is döntő 
hatása van a beton számos paraméterének alakulására, köztük a nyomószilárdságéra is. 
Budelmann kísérleteihez kizárólag kvarckavics adalékanyagú betont használt. Az 2. 11. ábrán 
jól látható, hogy a beton 95%-os relatív nedvességtartalom mellett, 20 napos hőntartás esetén 
10%-os szilárdságcsökkenést mutat. A hőntartás (szárítás) időtartamának növekedésével a 
szilárdságcsökkenés mértéke visszaesik, sőt a szilárdság még nőhet is. A szilárdságcsökkenés 
mértéke annál kisebb, minél magasabb a kiszárítási hőmérséklet, minél nagyobb a hőntartás 
időtartama és minél alacsonyabb a beton kezdeti nedvességtartalma.  
 
2. 1. 1. 5.  A beton szilárdsági értékeinek alakulása a hőterhelés módjától függően 
 
Lényeges és kedvező változás következik be, ha a beton a melegítés során teher alatt van. A 
beton szilárdsági értékei ebben az esetben az alacsonyabb hőmérsékleti tartományokban 
(50°C-200°C) nem csökkenek, sőt növekednek. A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú, 
illetve a samottbeton szilárdságnövekedése nem ennyire jelentős. A beton 
nyomószilárdságának változása a terher és a hőmérséklet függvényében a 2. 12. ábrán 
látható. A 2. 12. ábrán a próbatesteket a melegítés során a töréshez tartozó erő 0, 10 és 30%-
val előterhelték (p=0%, p=10%, p=30%), majd ezt kővetően törésig terhelték. Jól látható 
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minél nagyobb előterhet adtak a próbatestekre a hőterhelés során, annál kisebb volt a 
szilárdságcsökkenés mértéke. A méretezés szempontjából a nagyobb teher alatti kisebb 
szilárdságcsökkenés kedvezőnek mondható, mivel a szerkezetet az önsúly mindenképpen 
terheli (Schneider, Lebeda, 2000). 
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2. 11. ábra: A betonszilárdság változása a hőterhelés időtartama, hőmérséklete és a levegő 

relatív nedvességtartalma függvényében (Budelmann, 1987) 
 
  A rugalmassági modulus (2. 13. ábra) változása is kedvezően alakul, ha a 
próbatesteket a melegítés során terheljük. A könnyűbetonok esetén a rugalmassági modulus 
szempontjából a teher alatti melegítésnek kisebb jelentősége van (Schneider, Lebeda, 2000).  
A melegen vizsgált próbatestek szilárdsága nagyobb, mint a lehűlt állapotban vizsgáltaké, 
amit a lehűlés során a betonban keletkező repedésekkel és feszültségekkel magyarázhatunk. A 
lehűlés során a lehűlés sebessége sem közömbös a maradó nyomószilárdság szempontjából 
(2. 14. ábra), gyorsabb lehűlés vagy lehűtés esetén a szilárdságcsökkenés mértéke nagyobb. 
 
2. 1. 2. A betonfelület réteges leválása 
 
A betonfelületek réteges leválásának két oka lehet:  

(1) a betonból távozó vízgőz lefeszíti a felületi rétegeket; 
(2) a terhelt zóna már nem tudja a hőtágulásból származó újabb erőket felvenni és 

lemorzsolódik, leválik.  
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2. 12. ábra: A beton 

nyomószilárdságának változása a 
hőmérséklet és az előteher nagyságának 

függvényében (Schneider, Lebeda, 2000) 
 

2. 13. ábra: A beton rugalmassági 
modulusának változása a hőmérséklet és 
az előteher nagyságának függvényében 

(Schneider, Lebeda, 2000) 
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2. 14. ábra: A lehűlé
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A nagyszilárdságú 

emelkedésének hatására beköv
betonból távozó vízgőz fe
mechanizmusát a 2. 15. ábrán
távozó vízgőz hatására egy ví
és lefeszíti a betonrétegeket. 
A betonfelület réteges leválásá

− külső tényezők: a tűz
− geometriai jellemző

vasbetétek száma és 
hőterhelés hőmérséklete (°C

 

s sebességének hatása a maradó relatív nyomószilárdságra  
(CEB Bulletin 208, 1991) 

betonok felületének leválását általában a hőmérséklet 
etkező feszültségek okozzák; normálbetonok esetén általában a 
szíti le a felületi rétegeket. A betonfelület leválásának 
 láthatjuk: a betonfelület egyik oldalát hőterhelés éri, a betonból 
zgőzzel telített réteg alakul ki, ahol a vízgőz nyomása egyre nő 

nak az esélyét a következő tényezők befolyásolják: 
 jellege, a szerkezetre ható külső terhek nagysága; 
k: a szerkezet geometriai adatai, a betonfedés nagysága, a 
elhelyezkedése; 
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− a beton összetétele: az adalékanyag mérete és típusa, a cement és a kiegészítő anyag 
típusa, a pórusok száma, a polipropilén száladagolás, az acél szálerősítés, a beton 
nedvességtartalma, áteresztőképessége és szilárdsága (Silfwerbrand, 2004).  
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2. 15. ábra: A betonfelület leválásának mechanizmusa 

(Winterberg, Dietze, 2004) 
 

 A betonra átadódó nyomóerő függvényében változik a felület réteges leválásának 
esélye (2. 16. ábra). Kisebb nyomóerő esetén kisebb keresztmetszeti méret előírása is 
elegendő a beton felület réteges leválásának megakadályozására. A 2. 16. ábrán feltüntetett 
szükséges betonfedési értékek függetlenek a hőterhelés mértékétől és az időtartamától. 
 Alagutak esetén fontos, hogy a betonfelületek réteges leválása tűz esetén lehetőség 
szerint ne következik be. Számos kísérlet igazolta, hogy a betonfelület leválásának veszélye 
műanyagszálak alkalmazása esetén lényegesen kisebb, mivel a szálváz kiégése során létrejövő 
pórusszerkezet a szétrepedés veszélyét csökkenti (Richtlinie, 2005; Dorn, 1993). 
 Mörth, Haberland, Horvath és Mayer (2005) alagútelemekkel (hosszúság 11 m, 
magasság 2 m) végzett kísérletei igazolták, hogy a polipropilén szálakkal erősített betonok 
felületének réteges leválása a tűz hatására (1200°C-os hőterhelésesetén) nem következett be 
(2. 17.  és 2. 18. ábra).  
 Hasonló eredményre jutott Ausztriában egy másik kutatócsoport is (Waltner, Kari, 
Kutserle, Lindlbauer, 2005), amely nyomott lemezeket vizsgált. A hagyományos betonnál két 
órás tűzterhelés hatására következett be a betonfelület réteges leválása, a polipropilén 
száladagolással készített lemez esetében viszont ez nem volt észlelhető (2. 19. és 2. 20. ábra). 
  Lényeges kérdés azonban, hogy − mindezen előnyös tulajdonságok mellett − a 
szálerősítésű beton nyomószilárdságának csökkenése se legyen drasztikus a szokványos 
betonhoz képest. Horiguchi (2005) a szálerősített betonok nyomószilárdságát vizsgálta magas 
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hőmérsékleti tartományokban (2. 21. ábra). A nyomószilárdságot 100 mm átmérőjű, 200 mm 
magas  

 

fcm 
nyomófeszültség 
nagysága 
(N/mm2) a betonfelület 

leválik 

a betonfelület 
nem válik le 

betonfedés 
2. 16. ábra: A betonfelület réteges leválásnak tartománya (EN 1992-1-2) 

(Érvényes lemezek, gerendák, falak és oszlopok nyomott zónáiban lévő kisebbik 
keresztmetszetre.) 

 

  
2. 17. ábra: Száladagolás nélkül készült 
alagútelem 1200°C-os hőterhelés után 

 

2. 18. ábra: 2 kg/m3 polipropilén 
száladagolással készül alagútelem 1200°C-

os hőterhelés után 
(Mörth, Haberland, Horvath és Mayer, 2005) 

 

  
2. 19. ábra: Száladagolás nélkül készült 

lemez felülete 2 órás tűzteher után 
2. 20. ábra: Műanyag száladagolással készült 

lemez felülete 2 órás tűzteher után 
(Waltner, Kari, Kutserle, Lindlbauer, 2005)  
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Hengereken, szobahőmérsékletre viszahűlve vizsgálta. A felfűtés sebesége 10°C/perc volt, a 
próbatesteket 1 órán át tartotta az adott hőmérsékleten. Az alkalmazott beton víz-cement 
tényezője 0,3 volt  (583 kg/m3-es cementadagolással). Az első beton szálerősítés nélkül, 
készült, a második 0,5 V%- os polipropilén száladagolással, a harmadik 0,5 V%- os 
acélszáladagolással, a negyedik 0,25 V%- os  polipropilén és 0,25 V%- os acélszáladagolással 
készült.  
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2. 21. ábra: A szálerősítésű betonok nyomószilárdságának változása magas hőmérsékleten 

(Horiguchi, 2005) 
 

 A nyomószilárdság értékei a szálerősítés nélküli és a szálerősítésű betonok esetén 
hasonló tendenciát mutatnak. A szálerősítés nélküli és a műanyag száladagolású betonok 
esetén jóval alacsonyabb értékek figyelhetők meg a 200°C-os, illetve a 400°C-os hőterhelést 
követően, mint az acélszál, illetve a hibrid (0,25 V%-os polipropilén és 0,25 V%-os acél) 
száladagolás esetén. A fokozott szilárdságcsökkenést a műanyagszálak alkalmazása esetén 
műanyagszál-váz kiégése, valamint a kiégés során megnövekedett porozitás okozhatja.  

 
2. 2. Acélbetét 
 
Az acél tartószerkezetek jó hővezetési képességük miatt a tűzzel szemben kevéssé ellenállóak, 
mint a beton-vasbeton szerkezetek. Az acélanyagú szerkezetek tűz esetén 10-15 perc után 
elvesztik teherhordó képességüket és összeomolhatnak (Schneider, Lebeda, 2000). Az acél a 
hőmérséklet emelkedésével egyidejűleg nagy alakváltozásokra képes; ha az alakváltozások 
nem mehetnek szabadon végbe, akkor a szerkezetben keletkező feszültségek a szerkezet 
tönkremeneteléhez vezethetnek. Az acél tartószerkezeteket emiatt tűzvédő festékkel, 
köpenyezéssel vagy betontakarással kell a tűzhatás ellen védeni. Érdekes perspektíva lehet az 
acélszerkezetek vízzel való hűtése is.  
 Vasbeton keresztmetszetek tervezéskor fontos, hogy a vasbetétek megfelelő védelmét 
megoldjuk. A hagyományos melegen hengerelt betonacél vasalás esetén a kritikus 
hőmérséklet 500°C (2. 22. ábra), a hidegen alakított betonacélok esetén pedig 400°C 
(Mészáros, 1990). A hőterhelésre való eltérő viselkedés miatt különbséget kell tenni a 
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melegen hengerelt és a hidegen húzott betonacélok hőhatásra való méretezése között. A 
hőterhelésre való méretezéskor az MSZ ENV-1992-1-2 (2005) is más-más csökkentő 
tényezőket ad meg melegen hengerelt, illetve hidegen húzott betonacélokra (2. 23. és 
2. 24. ábra). 
 

 

fy,T/fy,20 (-) 

alakváltozás, ε  
2. 22. ábra: A melegen hengerelt betonacél viselkedése hőterhelés alatt  

(Schneider, Lebeda, 2000) 
   

 

fy,T/fy,20 (-) 

 
2. 23. ábra: Az acélbetétek csökkentő tényezői a hőmérséklet függvényében: (1) melegen 
hengerelt, húzott acélbetét εs,T ≥ 2%; (2) hidegen alakított, húzott acélbetét εs,T ≥ 2%; (3) 
nyomott és húzott acélbetétek εs,T ≤ 2% 

T (°C) 

 
 Más a helyzet, ha az acél a hőterhelés után lehűl. A betonnal ellentétben az acélbetétek 
a lehűlés után szilárdságuk egy részét visszanyerik. A melegen hengerelt betonacélok a 
visszahűlést követően visszanyerik eredeti szilárdságukat, vagy annak jelentős részét. A 
melegen hengerelt betonacél maradó szilárdsága 850°C-os hőterhelést követően is mintegy 
90% (2. 25. ábra). A hidegen alakított acélbetétek szilárdságcsökkenése 500°C-ig nem 
észlelhető, de efelett a folyamat felgyorsul: 750°C-os hőterhelés után már jelentős, mintegy 
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30%; a hőmérséklet  további emelkedésének hatására az acélbetétek szilárdsága tovább 
csökken, 850°C-os hőterhelést követően már rendkívül nagy: 80%.  
 

 

fy,T/fy,20 (-) 

T (°C) 
 
2. 24. ábra: A hidegen húzott betonacél csökkentő tényezői a hőmérséklet függvényében: (1a) 
hidegen húzott acélbetét (A osztályú); (1b) hidegen húzott acélbetét (B osztályú); (2) gyorsan 
hűtött hidegen húzott acélbetét 
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2. 25. ábra: A hidegen húzott és a melegen hengerelt betonacél viselkedése hőterhelés 

után lehűlt állapotban (Felicetti, Meda, 2005) 
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2. 3. Határfelületek változása a hőterhelés hatására 
 
2. 3. 1. A beton és a betonacél együttdolgozásának változása a hőterhelés hatására  
 
Vasbeton szerkezetek alkalmazása esetén lényeges szerepe van a beton és az acélbetétek 
együttdolgozásának. A két anyag közötti kapcsolat változása nemcsak a teherbírást, hanem a 
repedések kialakulásának módját és milyenségét is befolyásolja (fib bulletin 10, 2000). 
Normál, szokásos hőmérsékleten a beton és az acélbetétek jó együttdolgozása a közel azonos 
hőtágulási együtthatók miatt lehetséges. Magas hőmérsékleten a beton és az acélbetétek a 
hőtágulási együtthatója különböző mértékben változik meg. A vasbetontervezés, -építés 
fontos kérdése, hogy a két anyag közti kapcsolat, hogyan és milyen mértékben módosul 
magas hőmérséklet hatására. 

A 2. 26. ábrán a hőmérséklet emelkedés hatását lehet érzékelni a relatív elmozdulás és 
a kapcsolati feszültség összefüggésére. Az ábrán jól látható, hogy a hőmérséklet 
emelkedésének hatására a kapcsolati feszültség és a relatív elmozdulás megváltozik, 500°C 
felett a kapcsolati feszültség jelentősen csökken, a beton és betonacél közötti relatív 
elmozdulás hirtelen megnő. 

A terhelés sebessége 0,2 mm/min, a felfűtés sebessége 1 °C/min volt. A próbatestet 
először a kívánt hőmérsékletre felmelegítették, majd 3 órán át az adott hőmérsékleten 
tartották. Az elmozdulásokat a próbatest terheletlen végén mérték. A próbatestek henger 
alakúak voltak, melyeknek átmérője 172 mm, magassága 190 mm volt. A próbatest mindkét 
végén egy-egy 75 mm hosszú bebetonozatlan szakasz készült, a bebetonozott rész pedig 
40 mm-es volt (Diderichs, 1981).  
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2. 26. ábra: A kapcsolati szilárdság változása a hőmérséklet hatására (kvarckavics 

adalékanyagú beton, Ø8 mm bordázott betonacél; Diderichs U, 1981) 
 

A beton és az acélbetét együttdolgozása szempontjából magas hőmérsékleten lényeges 
szerepe van az eltérően változó hőtágulás egymáshoz viszonyított arányának. A 2. 27. ábrán 
(Schneider, Lebeda, 2000) a két anyag eltérően változó hőtágulási együtthatóját tüntettem fel 
a hőmérséklet függvényében. Az ábrán jól látható, hogy a betonacél és a különböző 
adalékanyagú betonok hőtágulása mintegy 400°C-ig alig tér el egymástól, de efelett az eltérés 
egyre szignifikánsabb. 
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Attól függően, hogy a betonacél és a beton hőtágulása egymáshoz képest hogyan 
vizsonyul, lényegében három különböző esetet különböztethetünk meg: 

(1) A beton és a betonacél hőtágulása azonos (εc,T = εs,T ) 
(2) A beton hőtágulása nagyobb, mint a betonacélé (εc,T > εs,T ) 
(3) A beton  hőtágulása kisebb, mint a betonacélé (εc,T < εs,T ) 

Ezt a három esetet és jellemzőit a következőkben ismertetem. 
(1) A beton és az acélbetét hőtágulása azonos (εc,T = εs,T)

Az εc,T = εs,T összefüggés természetes folyami kavics adalékanyagú betonok esetén 
általában 20°C és 250°C között teljesül.  

A kapcsolati szilárdságra ugyanazok az összefüggések alkalmazható, mint 
szobahőmérsékleten. A kapcsolati feszültség értékét a relatív bordafelület és a beton 
szilárdsági értékei befolyásolják. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a betonszilárdság a hőmérséklet függvényében folyamatosan változik.  

(2) A beton hőtágulása nagyobb, mint az acélbetété (εc,T > εs,T)
Az εc,T > εs,T összefüggés természetes folyami kavics adalékanyagú betonok esetén 

általában 300°C felett igaz.  
A szobahőmérséklettől jelentősen eltérő viselkedésre kell számítanunk, mivel az 

acélbetét és a beton között rés keletkezik, illetve az acélbetét keresztirányú hőtágulása 
szabadon végbemehet. 

(3) A beton hőtágulása kisebb, mint az acélbetété (εc,T < εs,T)  
Az εc,T < εs,T összefüggés a legtöbb mészkő és könnyű adalékanyagú, illetve egyes 

bazalt adalékanyagú betonokra 175°C felett igaz.  
A kapcsolati feszültség tendenciája hasonló, mint a szobahőmérsékleten vizsgált 

kihúzó kísérleteknél. Ebben az esetben azonban jóval magasabb lesz a tapadásból 
származó erő értéke, valamint az acélbetétek keresztirányú megnyúlásából is 
tartalékerők keletkeznek. 
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2. 27. ábra: A hőtágulási együtthatók változása magas hőmérsékleten (acél, különböző 
adalékanyagú betonok, Schneider, Lebeda, 2000) 

 
2. 3. 2. CFRP-betétek viselkedése hőterhelés hatására 
 
A CFRP-betétek 5-20 µm átmérőjű, párhuzamosan futó nagyszilárdságú szénszálakból és az 
azokat összefogó ágyazóanyagból állnak. Az ágyazóanyag általában epoxigyanta. A betétek 
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száltartalma 60-70 V %. A hőmérsékletváltozás nem csak a szálerősítésű polimerbetétek 
(FRP) mechanikai tulajdonságaira van hatással, hanem befolyásolja tapadásukat is. 
 A szálerősítésű polimerbetétek ágyazóanyagának üvegesedési pontja 100°C körül van. 
Az üvegesedési pont elérése felett a betétek tapadószilárdsága jelentősen lecsökken. 

A 2. 1. táblázatban a különböző erősítőszálak, ágyazóanyagok, szálerősítésű 
polimerbetétek és beton lineáris hőtágulási együtthatóit láthatjuk (Balázs, Borosnyói, 2001). 
A szálerősítésű polimerek lineáris hőtágulási együtthatóját tengelyirányban elsősorban a 
szálak, míg keresztirányban az ágyazóanyag határozza meg. Tengelyirányú lineáris hőtágulási 
együtthatójuk általában kisebb, mint a betoné. Keresztirányú hőtágulási együtthatójuk viszont 
meghaladja a betonét, akár 5-8-szorosa is lehet. A jelentősen eltérő keresztirányú hőtágulás 
következményeként a betétek és a beton határfelületén sugárirányú nyomás ébred, amely a 
betonban gyűrűirányú húzófeszültségeket okoz. Kedvezőtlen esetben ez akár a betonfedés 
felhasadásához is vezethet (Balázs, Borosnyói, 2001).  

 

lineáris hőtágulási együttható 
×10-6 1/°C anyag 

tengelyirányban keresztirányban 

szénszál –0,9 … +0,7 8 … 18 
aramidszál –6,0 … –2,0 55 … 60 
üvegszál 5 … 15 5 … 15 

ágyazóanyagok 60 … 140 
CFRP (szén) –0,5 … 1,0 20 … 40 

AFRP (aramid) –2,0 … –1,0 60 … 80 
GFRP (üveg) 7 … 12 9 … 20 

beton 6 … 13 
2. 1. táblázat: A szálerősítésű polimerek lineáris hőtágulási együtthatói (Balázs, Borosnyói, 

2001) 
 

2. 3. 3. CFRP-szalagok viselkedése hőterhelés hatására 
 
Az igénybevételek növekedése vagy a szerkezeti elem teherbírásának csökkenése miatt 
szükségessé válhat a szerkezeti elemek megerősítése. Teherbírás-csökkenés többek között 
bekövetkezhet az elem sérülése vagy anyagszerkezeti károsodása miatt. A szerkezetek 
megerősítésének egy lehetséges módja szalagok felragasztása. A korábbi építőmérnöki 
alkalmazás során acélszalagokat használtak. A megerősítés új anyagaként megjelentek a 
szálerősítésű polimerek, amelyek számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek az acélanyagú 
szalagokkal szemben (Bergmeister, 2003). 
A szénszálas megerősítési mód előnyei: 

− galvanikus korrózióval szemben ellenálló; 
− nagy szilárdságú (rövid idejű, tartós és fárasztó teherre); 
− kis testsűrűség (17-18 kg/m3) következtében kis szállítási költség, könnyű alkalmazás 

szűk helyen is, alátámasztó állványzatra nincs szükség; 
− hosszkorlátozás nélkül alkalmazható; 
− a megerősítő szalagok kis vastagsága következtében a belmagasság nem csökken; 

egymást keresztező irányokban is alkalmazható, könnyen eltakarható; 
− gazdaságos lehet. 

A szénszálas megerősítési mód hátrányai: 
− vandalizmussal szemben mechanikai védelmet kell nyújtani; 
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− nem tűzálló; 
− a legmagasabb üzemi hőmérséklet általában nem lehet, több mint, 50°C (Balázs, 1999). 
A szénszálas megerősítés egyik kulcskérdése a megerősítendő elem és a szalag közötti 

tapadás. Szalagok esetén tapadást a helyszínen felhordott ragasztórétegekkel biztosítjuk. A 
ragasztóanyag nem azonos a szálak ágyazóanyagával, de szintén műgyanta. A szénszálas 
szalagok rögzítésére általában kétkomponensű, epoxialapú ragasztót használnak. A lamellák 
felerősítésére használt ragasztóanyag üvegesedési pontja 60°C körül van (Blontrock, Tearwe, 
Vanwalleghem, 2002). Az üvegesedési pont elérése felett a ragasztott lamellák 
tapadószilárdsága jelentősen lecsökken. 
 
2. 3. 4. Rögzítéstechnikai elemek viselkedése hőterhelés hatására  
 
2. 3. 4. 1. Mechanikus rögzítéstechnikai elemek 
 
A terpesztett csapok húzó igénybevétel hatásra a következő módokon mehetnek tönkre: 
szárszakadás, a beton kúpos kiszakadása, a beton szélének kitörése és kihúzódás, illetve 
kihúzódás a beton felhasadásával egyidejűleg (2. 28. ábra). A csapok tönkremenetelét 
alapjában a betonszilárdság és a csap szilárdsága határozza meg. A hőterhelés hatására 
bekövetkező kapcsolati szilárdságcsökkenést a betonszilárdság, illetve az csap szilárdságának 
változása okozza (Bamonte, Gambarova, D’Agostino, Geoni, 2004; Bamonte, Gambarova, 
2005; Bamonte, Gambarova, 2006). 
 
2. 3. 4. 2. Ragasztott rögzítéstechnikai elemek 
 
A ragasztott csapok esetén megfigyelhető az erővel vezérelt terpesztett csapok összes 
tönkremeneteli módja (jellemzően a beton kúpos kiszakadása), illetve ezeken felül a 
ragasztóanyag tönkremenetele. A ragasztott csapoknál a tönkremeneteli mód függ a 
beágyazási mélységtől. Ha a beágyazási mélység kicsi, akkor beton kúpos kiszakadása 
következik be. Ha a beágyazási mélység nagy, akkor a csap kihúzódásával egyidejűleg beton 
kúpos kiszakadása következik be, ahol a szakadókúp mérete jóval kisebb lesz, mint az előző 
esetében. A ragasztott kapcsolatok esetén a ragasztó szilárdága és merevsége nagyon fontos, 
és annak változását a hőmérséklet emelkedésének hatására figyelemmel kell kísérni (2. 29.  
ábra). 

 
2. 28. ábra: A csapok tönkremeneteli módjai sematikusan ábrázolva húzó igénybevétel esetén. 

A megtámasztási pontok minden esetben a terhelési zónán kívül esnek  
(CEB bulletin 206,1991) 
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2. 29. ábra: A ragasztott csapok lehetséges tönkremeneteli módjai húzó igénybevétel esetén. A 
megtámasztási pontok minden estben a terhelés zónán kívül esnek  

(Eligehausen, Fuchs, Sippel, 2000). 
 

A ragasztott csapok esetén lényeges kérdés a ragasztóanyag üvegesedési pontja. Az 
üvegesedési pont elérése felett a ragasztott kapcsolat szilárdsága jelentősen csökken. Az epoxi 
és poliészter alapú ragasztók esetén a rögzítő elem kapcsolati szilárdsága az üvegesedési pont 
elérése után jelentős mértékben csökken (2. 30. ábra). A 2. 30. ábrán öt különböző ragasztott 
kapcsolat vizsgálati eredményeit láthatjuk. Az ábra alapján megállapíthatjuk, hogy minden 
görbén található egy meredek szakasz,− a ragasztó üvegesedési pontja fölött − itt a kapcsolati 
szilárdság jelentős csökkenését figyelhetjük meg (CEB Bulletin, 206). 
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2. 30. ábra: A kapcsolati szilárdság változása epoxi, illetve poliészter alapú ragasztók esetén a 

hőmérséklet emelkedésének hatására (CEB Bulletin 206, 1991) 
 
2. 4. A vasbeton keresztmetszet méretezése 
 
Az épületek tűzteherre való méretezése során az MSZ ENV 1992-1-2 (2005) szabványt 
veszem figyelembe. A szabvány többszintű méretezést tesz lehetővé. A méretezés menete és 
elve a 2. 31. ábrán látható. Ez a szabvány a szerkezetek közvetlen tűzhatás alatti méretezését 
teszi lehetővé, emiatt szükséges a tűzterhelés utáni méretezési módszer kidolgozása is. 
 Az MSZ ENV 1992-1-2: 2005 lehetőséget nyújt a kézi számításra. Az erre alkalmas 
módszer az 500°C izoterma módszer (CEB Bulletin 208, 1991). A módszer lényege, hogy a 
méretezés során a vasbeton keresztmetszet 500°C feletti hőhatásnak kitett részeit nem vesszük 
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figyelembe, mivel ezek a keresztmetszeti részek további teherviselésre nem alkalmasak. A 
betonkéreg roncsolódását három tényező okozza:  

(1) a beton anyagában végbemenő fizikai és kémiai változások; 
(2) a külső kéreg és a belső mag eltérő hőmérsékletéből származó, a rúd tengelyére 

merőleges irányú nyírófeszültségek; 
(3) a külső kéreg és a belső mag eltérő hőmérsékletéből származó, az átlagosat jóval 

meghaladó nyomófeszültségek a külső kéregben (Deák, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 31. ábra: Az építmények tűzteherre való méretezésének menete (Hietanen, 2004) 

 

egyszerűsített számítás részletes számítás határértékekkel való 
összehasonlítás (táblázat) 

a lejátszódó mechanikai 
folyamatok 

meghatározása  

a lejátszódó mechanikai 
folyamatok 

meghatározása és a 
peremfeltételek 

definiálása 

a lejátszódó mechanikai 
folyamatok 

meghatározása és a 
peremfeltételek 

definiálása 

az épület globális 
ellenőrzése 

az épület egy részének 
ellenőrzése 

a szerkezeti elem 
ellenőrzése 

TŰZ

A számítás menete: 
(1) Meghatározzuk az 500°C-os izoterma vonalat (2. 32. ábra). Az izoterma vonal 

felvételekor az MSZ ENV 1992-1-2: 2005-ben megadott hőmérséklet eloszlási görbéket 
vehetjük figyelembe. 

 

 
2. 32. ábra: Példák az 500°C izoterma elhelyezkedésére (CEB Buletin 208, 1991) 
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(2) Kiszámoljuk a módosított keresztmetszeti méreteket, ahol már az 500°C feletti részeket 
elhanyagoljuk. 

(3) Meghatározzuk a nyomott és a húzott zónában levő acélbetétek hőmérsékletét. 
(4) Hőmérsékletük figyelembe vételével kiszámoljuk az acélbetétek maximális teherbírását. 
(5) A módosított keresztmetszeti adatokkal, hagyományos számítással meghatározzuk a 

keresztmetszet teherbírását. 
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3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
 
A laboratóriumi kísérleteket három szakaszban végeztem el (3. 1. táblázat). 
 

Az első szakaszban a különböző cementből készült megszilárdult cementpép 
próbatestek hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát vizsgáltam.  
A vizsgált cementtípusok a következők voltak:  

− tiszta portlandcement, 
− kohósalak-portlandcement, 
− kohósalak cement, 
− kompozit cement, 
− tiszta portlandcementhez adagolt kohósalak vagy mészkőliszt vagy kvarcliszt. 

 A vizsgálatok célja a cementek hőterhelésre való érzékenységének tisztázása, illetve 
cement választás a második szakaszban tervezett betonkísérletekhez.  
 

A második szakaszban a beton hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát, maradó 
hajlító-húzószilárdságát és maradó rugalmassági modulusát vizsgáltam. 
A kísérlet változó paraméterei a következők voltak: 

− cementtípus (potlandcement és kohósalak cement),  
− adalékanyag (kvarckavics, duzzasztott agyagkavics, duzzasztott habüveg), 
−  száltípus (műanyagszál, acélszál) és száltartalom (1, 2, 5 és 8 V%). 

A vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy a cementtípus, az adalékanyag és a 
betonkeverékhez adagolt szálak milyen mértékben és hogyan befolyásolják a beton hőterhelés 
utáni mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait. 

 
Kísérleteim harmadik szakaszában a határfelületi jelenségeket vizsgáltam a hőterhelés 
figyelembe vételével, a következő esetekre vonatkozóan: 

− a cementkő-adalékanyag együttdolgozása, 
− a beton-betonacél együttdolgozása, 
− a beton és bebetonozott szénszálas betét együttdolgozása 
− a beton és ráragasztott szénszálas szalag együttdolgozása 
− a beton és a beragasztott csapok együttdolgozása.  

 
A vizsgálatok célja: 

(1) A hőterhelés hatására az adalékanyag-cementkő határfelületén létrejövő 
kapcsolatváltozás tisztázása, a kapcsolatváltozás hatása a beton mechanikai 
tulajdonságaira.  

(2) A hőterhelés hatására a beton és a bebetonozott betétek (acél, CFRP) 
együttdolgozásának meghatározása. 

(3) A hőterhelés hatására a ragasztott kapcsolatok (felragasztott szalag, csapok) 
teherbírásának változása.  

A kísérletek során a próbatesteket adott hőmérsékletre felmelegítettem, két órán át 
hőterheltem, majd szobahőmérsékletre visszahűlt állapotban vizsgáltam. 
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3. 1. táblázat: Az értekezéshez elvégzett kísérletek áttekintő táblázata 
 

vizsgált paraméterek cél 
1. Cement vizsgálatok 
kísérleti paraméter:  

- cement típus  
- hőterhelés maximális hőmérséklete 

mért jellemzők: 
- nyomószilárdság  
- testsűrűség 

cementhez adagolt kiegészítő anyag hatása 
 kísérleti paraméter:  

- kiegészítő anyag (kohósalak, 
mészkőliszt, kvarcliszt)  

- hőterhelés maximális hőmérséklete 
mért jellemzők: 

- nyomószilárdság 
- testsűrűség 

cementek tűzzel szembeni érzékenységének 
vizsgálata 
cementválasztás a betonkísérletekhez 
 
 
 
 
a tiszta portlandcementhez adagolt kiegészítő 
anyag (kohósalak, mészkőliszt, kvarcliszt) 
hatása a tűzzel szembeni érzékenységre  
 
 
 
 
(lásd 4. fejezet) 

2. Beton vizsgálatok 
 kísérleti paraméter:  

- betonösszetétel (cement típus, 
adalékanyag, száltípus, száltartalom)  

- hőterhelés maximális hőmérséklete 
mért jellemzők: 

- nyomószilárdság 
- hajlító-húzószilárdság  
- rugalmassági modulus 

a cementtípus, az adalékanyag és a szálak 
hatása a beton hőterhelés utáni mechanikai, 
fizikai és kémiai tulajdonságaira 
 
 
 
 
 
(lásd 5. fejezet) 

3. Határfelületek vizsgálata 
adalékanyag-cementkő 
kísérleti paraméter:  

- betonösszetétel (cementtípus, 
adalékanyag, száltípus, száltartalom) 

- hőterhelés maximális hőmérséklete 
beton-betonacél 
kísérleti paraméter:  

- betonösszetétel (adalékanyag, 
száltípus, száltartalom) 

- alkalmazott betétek (B50.60, BSt 500, 
CFRP), 

- hőterhelés maximális hőmérséklete 
 
ragasztóanyag-beton 
kísérleti paraméter:  

 ragasztó típusa 
 

az adalékanyag-cementkő határfelületén 
létrejövő kapcsolat vizsgálata, hatása a beton 
mechanikai tulajdonságaira 
 
 
 
a beton és az acélbetétek együttdolgozásnak 
meghatározása a hőterhelés következtében; a 
nagyszilárdságú, szénszálerősítésű (CFRP) 
betétek alkalmazási lehetőségeinek és 
korlátainak elemzése a magas hőmérséklet 
figyelembevételével 
 
 
a megerősítő szalagok és a rögzítéstechnikai 
elemek alkalmazási lehetőségei, korlátai a 
magas hőmérséklet figyelembevételével; a 
ragasztóanyag típusának hatása a kapcsolatok 
hőterhelés utáni érzékenységére 
(lásd 6. fejezet) 

Következtetetések és alkalmazási lehetőségek: lásd 7. fejezet 
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3. 1. Kísérleti anyagok 
 
3. 1. 1. A kísérletekhez használt cementösszetétel 
 
A cementpép kockák készítésénél a következő hét fajta cementet használtam:  

− portlandcement: CEM I 42,5 N; CEM I 52,5 N;  
− kohósalak-portlandcement: CEM II/A-S 42,5 N; CEM II/B-S 32,5 R; 
− kompozit cement: CEM II/B-M (V-L) 32,5N; 
− kohósalak cement: CEM III/A 32,5 N; CEM III/B 32,5 N-S. 
A víz-cement tényező minden kísérletben 0,43 volt. 
A kiegészítő anyag vizsgálata során a cementhez mészkőlisztet, kvarclisztet, illetve 

őrölt kohósalakot adagoltam a cement tömegegységére vonatkoztatott 25%-os arányban. A 
kiegészítő anyag hatásának vizsgálatakor a víz-cement tényező szintén 0,43 volt. 

 
3. 1. 2. A kísérletekhez használt betonösszetételek 
 

A betontervezést a Palotás-Bolomey módszer (Balázs, 1994) alapján végeztem el. A 
16 fajta betonösszetételt a 3. 2 táblázatban adtam meg. A betontervezés során a víz-cement 
tényező 0,43 volt, kivéve az M2 keveréket, ahol a víz-cement tényező 0,55. A beton készítése 
során a konzisztenciát képlékenyítőszerrel úgy állítottam be, hogy a terülés 410-450 mm 
között legyen. A betonkísérletekhez alkalmazott betonösszetételeket a 3. 2. táblázatban (M1-
M16 jelű keverékek) ismertetem. 

A szokványos betonok tervezése során a víz-cement tényezőt és a cementtípusát 
változtattam. A kísérletekhez alkalmazott betonösszetételeket a 3. 2. táblázatban (M1-M5 jelű 
keverékek) ismertetem. 

A könnyűbetonokkal végzett kísérletek során az adalékanyag hatását vizsgáltam, 
kvarckavics adalékanyag helyett kétfajta duzzasztott agyagkavics, illetve habüveg 
adalékanyagot használtam az alkalmazott betonösszetételeket a 3. 2. táblázatban (M6-M9 jelű 
keverékek) adtam meg. 

A szokványos beton esetén vizsgáltam a szálerősítés hatását, műanyag szálakat, 
acélszálakat és üvegszálakat adagoltam a betonhoz. A szálak alakjának vizsgálata mellett 
kitértem a száladagolás mennyiségének hatására is. A kísérletekhez alkalmazott 
betonösszetételeket a 3. 2. táblázatban (M10-M16 jelű keverékek) adtam meg. 
 
3. 1. 3. A kísérletekhez használt habarcs 
 
A CFRP-betétek és feszítőhuzalok vizsgálatakor a próbatest méretei miatt habarcsot 
használtam. A habarcs összetétele: 4,0 mm-es legnagyobb szemnagyságú kvarchomok 
adalékanyag, 586 kg/m3 CEM II/A-S 42,5 N cement, v/c=0,5 víz-cement tényező. 
 
3. 1. 4. A kísérletekhez használt betonacél típusok 
 
3. 1. 4. 1. A kísérlethez használt betonacélok jellemzői 
 
A kihúzó kísérletekhez két különböző relatív bordafelületű, B 60.50 (αsb=0,075) és BSt 500 
(αsb=0,084) minőségű, Ø 12 mm átmérőjű betonacélt használtam. A betonacélok jellemzői 
3. 3. táblázatban és az 1. Melléklet M 1. 1. ábráján adtam meg (MSZ 339, ÓAM 
termékkatalógus). 
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3. 2. táblázat: Az alkalmazott betonösszetételek 
adalékanyag típusa adalékanyag 

mennyisége 
kg/m3

 
keverék 

megnevezése Cement típus cement 
kg/m3

víz  
kg/m3

0/4 
mm 

4/8 
 mm 

8/16 
mm 

0/4 
mm 

4/8 
mm 

8/16 
mm 

adalékszer 
kg/m3 száltípus szál 

kg/m3

M 1 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 - - 

M 2 CEM I 42,5 N 300 164 homok kvarckavics kvarckavics 902 480 538 0 - - 
M 3 CEM III/A 32,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 - - 
M 4 CEM II/A-S 

42,5 N 
350           151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 - -

sz
ok

vá
ny

os
 b

et
on

ok
 

N
C

 M 5 CEM III/B  
32,5 N-S 

350           151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 - -

M 6 CEM I 42,5 N 386 181 homok duzz. agyag- 
kavics 1 

duzz. agyag- 
kavics 1 

1024      302 - 5 - -

M 7 CEM I 42,5 N 386 181 homok duzz. agyag- 
kavics 2 

duzz. agyag- 
kavics 2 

1015      390 - 5 - -

M 8 CEM I 42,5 N 386 176 homok duzzasztott 
habüveg 1 

duzzasztott 
habüveg 1 

1024      99 - 5 - -

kö
nn

yű
be

to
no

k 
LW

C
 

M 9 CEM I 42,5 N 386 176 homok duzzasztott 
habüveg 2 

duzzasztott 
habüveg 2 

1024      99 - 5 - -

LW FR
C

 M 10 CEM I 42,5 N 386 181 homok duzz. agyag- 
kavics 1 

duzz. agyag- 
kavics 1 

1024 302 - 5 pp, Ø= 0,0032, 
l=18  

1 

M 11 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 pp, Ø= 0,0032, 
l=18 

1 

M 12 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 pp, Ø= 0,0032, 
l=18 

2 

M 13 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 pp, Ø= 0,0032, 
l=18 

3 

M 14 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 pp, 
Ø= 1,1, l=40 

1 

M 15 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 pp, 
Ø= 1,1, l=40  

8 

sz
ál

er
ős

íté
sű
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R

C
 

M 16 CEM I 42,5 N 350 151 homok kvarckavics kvarckavics 912 485 544 1,4 acél, 
Ø= 1,1, l=40 

35 
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3. 3. táblázat: A kísérletekhez használt betonacélok jellemző adatai 

folyáshatár szakítószilárdság betonacél jele névleges átmérő 
(mm) karakterisztikus értéke (N/mm2) 

relatív bordafelület
αsb

B 60.50 12 500 600 0,075 
BSt 500 12 550 620 0,084 

 
3. 1. 4. 2. A kísérletekhez használt feszítőpászmák jellemzői 
 
A kísérleteimhez héteres, fél inch (12,9 mm) névleges átmérőjű feszítőpászmát alkalmaztam. 
A feszítőpászma adatait a 3. 4. táblázatban foglaltam össze 
(http://www.drotaru.hu/epi/m_sbetp.html). 
 
3. 4. táblázat: A kísérlethez használt feszítőpászmák jellemző adatai (D&D termékkatalógus) 

szakítószilárdság  folyáshatár névleges 
átmérő karakterisztikus értéke 

(N/mm2) 

névleges 
keresztmetszet  

(mm2) 

rugalmassági modulus 
(N/mm2) 

12,9 mm 1770 1550 100 195000 

 
3. 1. 4. 3. A kísérletekhez használt feszítőhuzalok jellemzői 

 

A feszítőhuzalok geometriai adatait az 1. Melléklet M 1. 2. ábráján adtam meg, mechanikai 
jellemzőit a 3. 5. táblázatban foglaltam össze.  

 
3. 5. táblázat: A kísérlethez használt feszítőhuzal mechanikai jellemzői 
(http://www.drotaru.hu/epi/m_sbeth.html)  

névleges 
átmérő 

mm 

külső 
átmérő 

mm 

borda- 
magasság 

mm 

szakítószilárdság
karakterisztikus 

értéke N/mm2

folyáshatár 
N/mm2

névleges 
keresztmetszet

mm2

5,0 5,28 0,24 1770 1470 19,6 
 

3. 1. 5. A kísérletekhez használt CFRP-betétek jellemzői 
 
A kísérletek során használt CFRP-betétek anyagjellemzőit a 3. 6. táblázatban foglaltam össze.  
 
3. 6. táblázat: Az alkalmazott CFRP-betét geometriai és mechanikai jellemzői (Nedri, 1998) 

névleges átmérő (mm) 5,0 
húzószilárdság (N/mm2) 2700 
szakadónyúlás (%) 1,7 
rugalmassági modulus (N/mm2) 158800 
relaxáció (%) 1,0 
lin. hőtágulási tényező (m/m/°C) 
  -tengelyirányban 
  -keresztirányban 

 
0,2×10-6

23,0×10-6
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3. 1. 6. A kísérletekhez használt CFRP- megerősítő szalagok jellemzői 
 
Vizsgálataimat 50 mm szélességű Sika CarboDur S 512 jelű szalagokkal végeztem el, 
amelyek geometriai és mechanikai jellemzőit a 3. 7. táblázatban ismertetem (Sika, 1999).  

 
3. 7. táblázat: A Sika CarboDur S 512- jelű szalag geometriai mechanikai jellemzői (Sika, 
1999) 
 

szélesség (mm) 50 
vastagság (mm) 1,2 
húzószilárdság (N/mm2) > 2800 
szakadónyúlás ( %) > 1,9 
rugalmassági modulus (N/mm2) > 165000  

 
A szénszálas szalagok felragasztásához SikaDur 30 epoxialapú, kétkomponensű 
ragasztóanyagot használtam. A ragasztó tulajdonságait a 3. 8. táblázatban adom meg. 

 
3. 8. táblázat: A SikaDur 30 epoxialapú, kétkomponensű ragasztó (Sika, 1999) 
 

zsugorodás (%) 0,04 
üvegesedési hőmérséklet (°C) 62  
hőtágulási tényező (1/°C [-10 °C és +40 °C 
tartományban]) 

9×10-5 

 

rugalmassági modulus (N/mm2) > 12800 
 
3. 1. 7. A kísérletekhez használt rögzítéstechnikai elemek jellemzői 
 
a) A kísérletekhez 8 mm átmérőjű, 113 mm hosszú, terpesztett FBN 50+63 fischer típusú 

rögzítéstechnikai elemet használtam. A hatékony rögzítési mélység 50 mm. A csap 
kialakítása a 3. 1. ábrán látható. 

   

td=63 mm, heff= 50mm 

 
3. 1. ábra: Az alkalmazott, erővel vezérelt csap (Fischer, 2006) 

 
b) A ragasztott rögzítéstechnikai elem menetes szárakból (FIS A 8-175), vinilészter (FIS V 

360) és vinilészter hibrid (FIS VT 380, vinilészter és cement) ragasztóból állt. A menetes 
szárak átmérője 8 mm, a hatékony rögzítési mélység 50 mm volt. 
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3. 2. Kísérleti terv 
 
3. 2. 1. A megszilárdult cementpép tulajdonságainak nyomon követése 
 
3. 2. 1. 1. A cement típus hatásának vizsgálata 
 
A cement típusának hatását a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 30 mm-es 
élhosszúságú próbakockákon vizsgáltam. A kísérleti próbatestek számát és változó 
paramétereit (cement típus, hőlépcsők) a 3. 9. táblázat tartalmazza. A kísérleti eredményeket 
a 4. fejezetben ismertetem. 
 

3. 9. táblázat: Kísérleti mátrix a cement típus hatásának vizsgálatához  
(a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

hőterhelés maximális hőmérséklete cement típus 
20 °C 50 °C 150 °C 300 °C 500 °C 800°C 

CEM I 42,5 N 3 3 3 3 3 3 
CEM I 52,5 N 3 3 3 3 3 3 
CEM II/A-S 42,5 N 3 3 3 3 3 3 
CEM II/B-M(V-L) 32,5 N 3 3 3 3 3 3 
CEM II/B-S 32,5 R 3 3 3 3 3 3 
CEM III/A 32,5 N 3 3 3 3 3 3 
CEM III/B 32,5 N-S 3 3 3 3 3 3 
 
3. 2. 1. 2. A kiegészítő anyag hatásának vizsgálata 
 
A kiegészítő anyag hatásának vizsgálatát a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében CEM I 42,5 N jelű cementtel, 30 mm-es élhosszúságú próbakockákon 
végeztem el. A kísérleti eredményeket a 4. fejezetben ismertetem. A kísérlet során 
alkalmazott próbatestek számát és változó paramétereit (kiegészítő anyagok, hőlépcsők) a 
3. 10. táblázat tartalmazza.  
 

3. 10. táblázat: Kísérleti mátrix a kiegészítő anyag (kohósalak, mészkőliszt vagy kvarcliszt) 
hatásának vizsgálatához (a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

hőterhelés maximális hőmérséklete összetétel 
20 °C 50 °C 150 °C 300 °C 400 °C 600°C 800°C 

cement és víz 3 3 3 3 3 3 3 
kohósalak, cement és víz 3 3 3 3 3 3 3 
mészkőliszt, cement és víz 3 3 3 3 3 3 3 
kvarcliszt, cement és víz 3 3 3 3 3 3 3 
 
3. 2. 2. A beton mechanikai tulajdonságainak nyomon követése 
 
3. 2. 2. 1. A beton nyomószilárdsága 
 
A beton maradó nyomószilárdságát 150 mm-es élhosszúságú beton kockákon határoztam 
meg. 
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(1) Az cement típus hatása 
Megvizsgáltam a cement típus hatását a beton hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságára. A 
kísérleti mátrixot (próbatestek száma, M1-M5 jelű betonkeverék, hőlépcsők) a 
3. 11. táblázatban adtam meg., a kísérleti eredményeket az 5. fejezetben ismertetem. 
(2) Az adalékanyag hatása 
Az alkalmazott adalékanyag típusának hatását vizsgáltam a hőterhelés utáni maradó 
nyomószilárdságra. A kísérleti mátrixot (próbatestek száma, M6-M9 jelű betonkeverék, 
hőlépcsők) a 3. 11. táblázatban adtam meg, a kísérleti eredményeket az 5. fejezetben közlöm. 
(3) A szál típusának és mennyiségének hatása 
Az alkalmazott szálak típusának (anyaga, mérete) és mennyiségének hatását vizsgáltam a 
hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságra. A kísérleti mátrixot (próbatestek száma, M10-
M16 jelű betonkeverék, hőlépcsők) a 3. 11. táblázatban adtam meg, a kísérleti eredményeket 
az 5. fejezetben adom meg. 
 
3. 2. 2. 2. A beton hajlító-húzószilárdsága 
 
A beton hajlító-húzószilárdságát 70*70*250 mm-es hasábokon határoztam meg. A hőterhelés 
utáni maradó hajlító-húzószilárdságot vizsgáltam az alkalmazott szálak típusának (anyaga, 
mérete) függvényében. A kísérleti mátrixot (próbatestek száma, M1 M11, M15 és M16 jelű 
betonkeverék, hőlépcsők) a 3. 11. táblázatban adtam meg, a kísérleti eredményeket az 
5. fejezetben ismertetem. 
 
3. 2. 2. 3. A beton rugalmassági modulusa 
 
A rugalmassági modulusát 70*70*250 mm-es hasábokon határoztam meg. A hőterhelés utáni 
maradó rugalmassági modulust vizsgáltam különböző adalékanyagú és szálerősítésű 
betonokon. A kísérleti mátrixot (próbatestek száma, M1, M6, M11, M15 és M16 jelű 
betonkeverék, hőlépcsők) a 3. 11. táblázatban adtam meg, a kísérleti eredményeket az 
5. fejezetben ismertetem. 
 
3. 2. 3. A tapadószilárdság változásának nyomon követése 
 
3. 2. 3. 1. Bordázott betonacél és feszítőpászma 
 
A betonacélok és feszítőpászmák tapadószilárdságát kihúzó kísérlettel, 120 mm átmérőjű, 100 
mm magas henger alakú próbatestekkel határoztam meg. A kísérlet során alkalmazott 
hőlépcsők 20°C, 50°C, 150°C, 300°C, 400°C, 500°C és 800°C voltak. A kísérlethez 
alkalmazott betonösszetételt és a próbatestek számát a 3. 12. táblázatban adtam meg.  

3. 12. táblázat: Kísérleti mátrix a bordázott betonacél és feszítőpászma tapadószilárdság 
vizsgálatához (a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

beton jele alkalmazott betonacél típusa 
  B 60.50 BSt 500 feszítőpászma 
M 1 21 21 21 
M 2 21 - - 
M 6 21 21 21 
M 7 21 - 21 
M 11 21 - - 
M 16 21 - - 
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keverék típusa nyomószilárdság rugalmassági modulus  
hajlító-húzószilárdság 

 

a hőterhelés 
maximális hőm. (°C) 

20              50 150 200 300 400 500 600 800 20 50 150 400 500 20 50  150 400 500 800

M 1 4                    4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

M 2                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

M 3                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

M 4                      3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

sz
ok

vá
ny
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 b
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ok
 

(N
C

) 

M 5                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

M 6                      3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - -

M 7                      3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - - - -

M 8                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -
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nn
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k 
LW

C
 

M 9                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

LW
C

- 
FR

C
 M 10                     3 3 3 - 3 3 3 3 3 - - - - - - - - - - -

M 11                     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

M 12                     3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - -

M 13                     3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - -

M 14                     3 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - -

M 15                     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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M 16                     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

   3. 11. táblázat: Kísérleti mátrix a beton mechanikai tulajdonságainak vizsgálatához (a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 
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3. 2. 3. 2. CFRP-betétek és feszítőhuzalok 
 
A CFRP-betétek és az acél feszítőhuzalok tapadószilárdságát kihúzó kísérletekkel (25*35*25 
mm-es, 45*45*45 mm-es, 65*55*45 mm-es próbatestekkel, 10, 20 valamint 30 mm-es 
betonfedéssel) határoztam meg. A kísérleti mátrix (betonfedés, betétfajta, hőlépcsők) a 
3. 13. táblázatban látható. A kihúzó kísérletet a próbatestek felmelegített állapotábanl 
végeztem el. 
 

3. 13. táblázat: Kísérleti mátrix a CFRP-betétek és feszítőhuzalok tapadószilárdság 
vizsgálatához (a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

a kihúzás hőmérséklete betonfedés 
mm 

betét típusa 

20°C 50°C 75°C 100°C 200°C 250°C 
10 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 – 
30 

CFRP 

3 3 3 3 3 – 
30 feszítőhuzal 3 3 3 3 3 – 

 
3. 2. 3. 3. CFRP-megerősítő szalagok 
 
A kísérletek során a próbatesteket 1, illetve 16 órás hőterhelésnek vetettem alá, a hőterhelés 
maximális hőmérséklete 40°C, 60°C, illetve 80°C volt. Etalonként szobahőmérsékleten tárolt 
próbatesteket is vizsgáltam. A próbatestek törését melegen (felmelegített állapotban) és 
hidegen (lehűlt állapotban, szobahőmérsékleten) is elvégeztem. A kísérleti mátrixot 
(hőterhelés időtartama, hőlépcsők) a 3. 14. táblázat mutatja. 
 

3. 14. táblázat: A CFRP-megerősítő szalagok vizsgálatának kísérleti mátrixa  
(a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

melegen vizsgálva lehűtve vizsgálva hőterhelés 
időtartama 20°C 40°C 60°C 80°C 20°C 40°C 60°C 80°C 
1 óra 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 óra 1 - 1 1 1 - 1 - 

 
3. 2. 3. 4. Rögzítéstechnikai elemek 
  
A rögzítéstechnikai elemekkel végzett kísérletek változó paramétereit (rögzítéstechnikai elem 
típusa, betonminőség, hőlépcsők) a 3. 15. táblázat tünteti fel  
 

3. 15. táblázat: A rögzítéstechnikai elemek vizsgálatának kísérleti mátrixa  
(a táblázat értékei a próbatestek darabszámát adják meg) 

a hőterhelés maximális hőmérséklete rögzítés technikai 
elem típusa 20°C 150°C 300°C 20°C 150°C 300°C 
beton minőség M1 betonkeverék 

 (fcm=64,5 N/mm2) 
M2 betonkeverék 
(fcm=43,4 N/mm2) 

Erővezérelt, 
terpesztett csap 

3 3 3 3 3 3 

vinilészterrel 
ragasztott csap 

3 3 3 3 3 3 

hibriddel ragasztott 
csap 

3 3 3 3 3 3 
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3. 3. A tűz modellezésének kérdései 
 
A magas hőmérsékleten történő, illetve a hőhatás utáni vizsgálatoknál lényeges kérdés a 
hőterhelés sebessége és módja. Irodalmi, illetve szabványban rögzített adatok alapján többféle 
tűzgörbét alkalmaznak a kísérletek során (lásd 2. fejezetet). Disszertációmba a normatív, 
vagyis a magasépítési épületekre, csarnokokra alkalmazható tűzgörbéhez közeli felfűtési 
görbét használtam (3. 2. ábra).  
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T 
(°

C
)
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furnance

       ⎯  normatív tűzgörbe 
 

vizsgálataink során használt kemence 
felfűtési görbéje 

 
3. 2. ábra: A kísérletekhez alkalmazott felfűtési görbe és a standard tűzgörbe 

 
A próbatesteket kizsaluzás után 7 napos korig vízben tároltam, majd hőterhelésig (28 

napos kor) laborhőmérsékleten (20°C, relatív páratartalom 65%) levegőn szárítottam. A 
próbatesteket 2 órán át a kísérleti tervben megadott hőmérsékleten tartottam, majd 
laborlevegőn hagytam lehűlni, és ezután végeztem el a próbatestek törését (MSZ 4798-1, 
2004). A hőterhelésnek kitett, majd szobahőmérsékletre visszahűlt próbatestek szilárdsága 
kisebb, mint a magas hőmérsékleten vizsgált próbatesteké (lásd a 2. fejezetet), tehát a 
biztonság javára szolgáló eredményt kaptam. A hőterhelés időtartamának elégségességét a 
próbatestekből vett minták derivatográfiás vizsgálatával igazoltam (lásd az 5. fejezetet).  
 
3. 4. Mérési módszer 
 
3. 4. 1. Nyomószilárdság vizsgálata 
 
A nyomószilárdság vizsgálatot betonból, illetve cementpépből készült kockákon végeztem el 
(3. 3. ábra).  
 
3. 4. 1. 1. A beton nyomószilárdságának vizsgálata 
 
A betonkockák élhosszúsága − figyelembe véve az adalékanyag maximális szemnagyságát 
(16 mm) és a szabvány előírásait − 150 mm volt. A betonkockákat hőterhelés, majd lehűlés 
után ALPHA 3-3000S típusú törőgépen törtem el. Az alkalmazott hőlépcsők a 3. 2. 2. 1. pont 
és a 3. 11. táblázat alapján 20°C, 50°C, 150°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C és 800°C 
voltak. A törőgép terhelési sebessége 11,4 kN/ s volt. 
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3. 4. 1. 2. A cement nyomószilárdságának vizsgálata 
 
A cementpépből készített kockák élhosszúsága 30 mm volt. Az alkalmazott hőlépcsők a 
3. 2. 1. 1. pont 3. 9. táblázat alapján 20°C, 50°C, 150°C, 300°C, 500°C és 800°C voltak A 
cementpép kockákat a hőterhelés, majd lehűlés után egy kiegészítő terhelőkeret segítségével 
WPM ZDM 10/91 típusú törőgépen törtem el.  
 

         

m

3.
a) beton próbateste

 
3. 4. 2. Hajlítóvizsgála
 
A hajlító-húzószilárdsá
kemence mérete határo
 
3. 4. 2. 1. A beton hajlí
 
Az alkalmazott hőlépcs
400°C, 500°C és 800°C
 A hajlító-vizsgá
segítségével végeztem
W20-as induktív útadó
3. 4. ábrán látható. 
 
3. 4. 2. 2. A CFRP-szal
 

A CFRP-szalagok ese
vezérléssel, 2 mm/per
erővezérelten működő 
3. 14. táblázat alapján 
állapotban) és hidege
hőmérséklet elérését, il
mérése a szalagok köz
ragasztott felületén lev
hajlítóvizsgálat befejez
150 m
      

30 mm 

 3. ábra: A kockák törésének kísérleti összeállítása 
k törése   b) megszilárdult cementpép kocka törése  

t 

got 70*70*250 mm-es, hasábokon mértem. A hasáb méreteit a 
zta meg. A hasábokat hőterhelés, majd lehűlés után törtem el. 

tóvizsgálata 

ők a 3. 2. 2. 2. pont és a 3. 11. táblázat alapján 20°C, 50°C, 150°C, 
 voltak. 
lat mérését Instron 1197 típusú elmozdulás vezérelten működő törőgép 

 el, a terhelési sebesség 0,02 mm/s volt. A próbatestek lehajlását egy 
, az erőt egy erőmérő cella segítségével mértem. A terhelés módja a 

aggal megerősített betongerenda hajlítóvizsgálata 

tén − hőterhelés, majd lehűlés után − a hajlítóvizsgálatot elmozdulás-
c alakváltozási sebességgel hajtottam végre, egy Instron 1197 típusú, 
törőgépen (3. 5. ábra). Az alkalmazott hőlépcsők a 3. 2. 3. 3. pont és a 
20°C, 40° és 80°C voltak. A próbatestek törését melegen (felmelegített 
n (lehűlt állapotban, szobahőmérsékleten) is elvégeztem. A kívánt 
letve a hőveszteséget K-típusú termoelemekkel mértem. A hőmérséklet 
vetlen közelében történt, hogy pontos eredményt kapjunk a szalagok 
ő hőmérsékletről. A hőmérséklet csökkenése a hőterhelés végétől a 
éséig csupán 2 °C volt. A lehajlást induktív útadóval mértem. 
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erőmérő cella 
 
 
teherelosztó elem 
 
 
 
 

3. 4. ábra: A beton h
 

3. 5. ábra: A CFRP-szalagos mege
hőele

3. 4. 3. A beton rugalmassági modulus
 
A beton rugalmassági modulusát szinté
hőterhelés, majd lehűlés után ALPHA 
hőlépcsők a 3. 2. 2. 3. pont és a 3. 11 
voltak. 

A hasábokat álló helyzetben, e
réteg beiktatásával helyeztem be a tö
segítségével. MGC RS 1 mérési ada
rögzítette és ábrázolta. A hossz- és 
induktív útadóval mértem.  

A próbatesteket a várható törőer
majd tehermentesítettem. Ezt háromszo
erő-elmozdulás diagram lineáris szakasz
70
 

próbatest 
 
 
 
induktív útadó 

ajlítóvizsgálatának kísérleti összeállítása 

 
rősítés hajlítóvizsgálatának kísérleti elrendezése, a 
mek elhelyezkedése 

 

ának mérése 

n 70*70*250 mm-es hasábokon mértem. A hasábokat 
3-3000S típusú törőgéppel terheltem. Az alkalmazott 
táblázat alapján 20°C, 50°C, 150°C, 400°C és 500°C 

gy gömbcsukló és egy-egy farostlemez teherelosztó 
rőgépbe (3. 6. ábra). A mért erőt az erőmérő cella 
tgyűjtő közvetítésével, a számítógép folyamatosan 
keresztirányú alakváltozást 0,001 mm pontosságú, 

ő 50%-val terheltem, 30 s-ig az adott terhen tartottam, 
r megismételtem, majd a törésig növeltem az erőt. Az 
ából határoztam meg a rugalmassági modulust.  
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3. 6. ábra: A rugalmassági modulus mérésének kísérleti elrendezése 

 
3. 4. 4. A tapadószilárdság mérése 
 
3. 4. 4. 1. A betonacél tapadószilárdságának mérése 
 
A beton és a betonacél, illetve a feszítőpászma hőterhelés utáni kapcsolati szilárdságát 
120 mm átmérőjű, 100 mm magas henger alakú próbatesteken mértem (3. 7. és 3. 8. ábrák). A 
próbatest alakjának meghatározásakor döntő szerepet játszott az, hogy a próbatestek lehetőleg 
egyenletesen melegedjenek át. A 60 mm hosszú tapadásmentes szakasz kialakításához, a 
műanyag megolvadása és esetleg a lehűlés során történő ismételt megszilárdulása miatt, nem 
az általában alkalmazott bentmaradó műanyagcsöves megoldást választottam. A 
műanyagcsöves megoldás helyett kizsaluzható acélcsővel biztosítottam a tapadásmentes részt. 
 A próbatesteket hőterhelés, majd lehűlés után terheltem. Az alkalmazott hőlépcsők a 
3. 2. 3. 1. pont alapján 20°C, 50°C, 150°C, 300°C, 400°C, 500°C és 800°C voltak. 

A kihúzó kísérletet TIW ZD 10/90-es típusú szakítógéppel végeztem. A relatív 
elmozdulást két darab, egymással átellenesen elhelyezett W 10-es útadóval mértem, 
amelyeket a betonacélhoz és a betonfelülethez rögzítettem, így a betonacél erő-relatív 
elmozdulás összefüggését ábrázolni tudtam. Az erőmérést egy dinamométerrel oldottam meg, 
a terhelő erő a kalibrált dinamométer megnyúlásával volt arányos (3. 9. ábra). A mérési 
adatokat Speider 8 nevű mérési adatgyűjtő segítségével regisztráltam és számítógép 
segítségével rögzítettem. 
 

  
3. 7. ábra: A sablon kialakítása a tapadószilárdság vizsgálatához 

70 mm
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3. 8. ábra: A betonacél tapadószilárdság vizsgálatához használt próbatestek geometriája (a 

méretek mm-ben adottak) 
 

keret 

 
3. 4. 4. 2
 
A CFR
25*35*2
próbates
(25 mm
20°C, 5
nélkül, f

A
vezérlés
elérését
közeléb
hőmérsé
próbatest 
útadók (2db W10) 

erőmérő cella 

 
3. 9. ábra: A betonacél kihúzó kísérletének elrendezése 

. A CFRP-betétek és az acél feszítőhuzalok tapadószilárdságának mérése 

P-betétek és az acél feszítőhuzalok tapadószilárdságát vizsgáló kihúzó kísérlethez 
5 mm-es, 45*45*45 mm-es, 65*55*45 mm-es próbatesteket készítettem. A 
tek méretét a szükséges betonfedés (10, 20 és 30 mm) és a bebetonozott rész hossza 

) határozta meg. Az alkalmazott hőlépcsők a 3. 2. 3. 2. pont és a 3. 13. táblázat alapján 
0°C, 75°C, 100°C, 200°C , 250°C voltak A kihúzó kísérletet a próbatestek lehűlése 
elmelegített állapotban végeztem el. 
 CFRP-betétek és feszítőhuzalok esetén a kihúzó vizsgálatokat elmozdulás-

sel, 10 mm/perc alakváltozási sebességgel végeztem el. A kívánt hőmérséklet 
, illetve a hőveszteséget termoelemekkel mértem. A mérés a huzalok közvetlen 
en történt, hogy pontos eredményt kapjak a próbatest belsejében uralkodó 
kletről. A hőveszteség csökkenését a kihúzás pillanatáig úgy értem el, hogy a 

 39



3. fejezet  TŰZ HATÁSA BETONSZERKEZETEK 
VIZSGÁLATI MÓDSZEREK                                                                                           ANYAGAIRA 
 
próbatestet hőszigetelő anyaggal vettem körül, amelyet a próbatesttel egyidejűleg a 
szárítószekrényben melegítettem fel. 

A kihúzó vizsgálatok során a CFRP-betétek szakítógépbe való befogását védőcsöves 
lehorgonyzással oldottam meg: nagyszilárdságú SIKA epoxigyantával 150 mm hosszon 
acélhüvelyeket rögzítettem a CFRP-betétekhez. A próbatesteket szárítószekrényben 
melegítettem fel. A próbatestek felmelegítése során ügyelni kellett arra, nehogy a védőcsőben 
levő epoxigyanta a magas hőmérsékleten elveszítse szilárdságát, ezért a próbatestek 
felmelegítésekor kerültem a ragasztóanyag felmelegedését: a próbatestek védőcsöves végét 
nem melegítettem (3. 10. ábra). 
 
 

 
 
 
acél hüvely 
belső átmérő: 10 mm, külső átmérő:15 mm 
 
 
Sika ragasztó 
 
FRP-betét 
átmérő 5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 10. ábra: A CFRP-betétek tapadószilárdság vizsgálatához alkalmazott próbatestek 
kialakítása 

 
3. 4. 4. 3. A rögzítéstechnikai elemek tapadószilárdságának mérése 
 
A rögzítéstechnikai elemek tapadószilárdságának vizsgálata során 300*300*100 mm-es 
próbatesteket használtam. A próbatestek méretét a beton szakadókúpos tönkremeneteléhez 
tartozó szakadókúp mérete határozta meg. 

A rögzítéstechnikai elemeket a próbatestek közepén helyeztem el, a hatékony rögzítési 
mélység 40 mm volt. A rögzítéstechnikai elemek vizsgálata során a próbatesteket a csapok 
szakszerű illesztése után 150°C, illetve 300°C-ra melegítettem, és 24 órán át az adott 
hőmérsékleten tartottam. A csapok kiszakítását szobahőmérsékletre lehűlt állapotban 
végeztem el (3. 11. és 3. 12 ábrák). A kívánt hőmérséklet elérését K-típusú termoelemekkel 
mértem. Etalonként szobahőmérsékleten tárolt próbatesteket is vizsgáltam. 
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erőmérő cella 
 
 
 
 
útadók 
 
terhelő keret 
 
próbatest 

 
 
 
 
 
3. 11. ábra: A csapok rögzítése   3. 12. ábra: A csapok kihúzó kísérletének felépítése 
 
 
3. 4. 5. Optikai mikroszkópos vizsgálat 
 
A mikroszkópos elemzéshez a szobahőmérsékleten tárolt vagy már hőterhelt próbatestekből 
csiszolatokat készítettem. A csiszolatok készítéséhez először vékony szeleteket vágtam a 
betonból, majd ezeket − az üveglap és a minta megfelelő előkészítése után − kétkomponensű 
epoxigyanta alapú ragasztóval egy üveglapra ragasztottam. Az üveglapra ragasztott mintát 
0,3 mm-nél vékonyabbra csiszoltam, hogy az OPTECH gyártmányú optikai mikroszkóp 
segítségével vizsgálni tudjam. 
 
3. 4. 6. Derivatográfos vizsgálat 
 
Az alkalmazott fázisanalitikai vizsgálati módszer az ún. derivatográfia volt. Ez szimultán 
termoanalitikai módszer, mely egyidejűleg hoz létre TG (termogravimetriás), DTA 
(differenciál termoanalízis) és DTG (derivatív termogravimetriás) jelet. A minta kis 
mennyiségét megporítva, inert anyagú (korund vagy platina) tégelybe helyezve, 
kemencetérben egyenletes felfűtési sebességgel (ún. dinamikus üzemmódban) kiizzítjuk. 
Eközben analitikai mérleg méri a minta tömegében bekövetkező változásokat (TG-görbe), 
valamint termoelemek mérik a mintában bekövetkező entalpiaváltozásokat egy inert anyag 
kemencetérbeli hőmérsékletéhez képest (DTA-görbe). A TG-görbe első deriváltját, a 
DTG-görbét analóg módon állítja elő a készülék, mely a tömegváltozással járó folyamatok 
helyét és mértékét határozza meg a hőmérséklet skálán. A fenti három görbét, valamint a 
hőmérséklet (T °C) jelet is tartalmazó, mérési idő (t min) függvényében felvett vizsgálati 
eredményt derivatogramnak nevezzük. A derivatogram megjeleníthető a hőmérséklet (T ºC) 
függvényében is. 

A mérésekhez a Derivatograph Q-1500 D készüléket használtam. A derivatográfiás mérés 
paraméterei a következők voltak: 

- referencia anyag:  alumíniumoxid, 
- felfűtési sebesség:  10ºC/perc,  
- hőmérsékleti tartomány: 20-1000ºC, 
- bemért mintatömeg:  200 mg, 
- TG-érzékenység:  50 mg, 
- korund tégely, 
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- levegő atmoszféra. 
A mérési eredmények kiértékeléséhez a WINDER (Version 4.4) szoftvert használtam. 

A vizsgált anyag (minta) azon fázisai, melyek a mérési hőmérséklet intervallumában 
nem szenvednek el semmiféle entalpiaváltozást, a derivatográfiás módszerrel nem 
elemezhetők. 

Ha ugyanabban a hőmérséklet intervallumban párhuzamos hőreakciók következnek be, a 
hőreakciót szolgáltató fázisok DTG és DTA csúcsai átlapolhatnak, többszörös csúcsok vagy 
vállak (inflexiók) jelennek meg. Ilyen esetekben a fázisok minőségi azonosítása 
derivatográfiás módszerrel nehézkes vagy nem lehetséges. Ezeket a fázisokat − amennyiben 
kristályos állapotúak − röntgendiffrakciós fázisanalízis segítségével azonosíthatjuk 
(Kopecskó, 2006). 
 
3. 4. 7. Szkenning elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálat 
 
A betonkockákból vett betondarabokon morfológiai vizsgálatokat is végeztem. A morfológiai 
vizsgálatokat JEOL JSM-5500LV elektronmikroszkóppal végeztem el (3. 13. ábra), a 
következő paraméterekkel: 

- kisvákuum üzemmódban,  
- szekunder elektron detektorral, 
- gyorsító feszültség 20 kV, 
- munkatávolság: 20 mm, 
- nagyítások: az alkalmazott nagyítást minden képre rányomtattam (50x, 500x, 1000x, 
2000x). 

            
3. 13. ábra: A minták elhelyezése az elektronmikroszkóp mintatartójában  

 
Minden SEM-képen látható az adott nagyításhoz tartozó összehasonlító mikrométer 

méretarány. A vizsgált mintákat a mintatartókra kétoldalú ragasztócsíkkal ellátott vezetőképes 
karbon ragasztószalaggal rögzítettem (Pokol, Sztanisz, 1999).  
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4.  A CEMENT TÍPUSÁNAK ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ANYAG TÍPUSÁNAK HATÁSA A 
BETON HŐTERHELÉS UTÁNI VISELKEDÉSÉRE 

 
Az eddigi kutatások során a cementfajták hatását szinte alig vizsgálták, melynek oka, hogy a 
két leggyakrabban használt cementfajta, a portlandcement és a kohósalak cement kötőanyagú 
betonok 400°C-os hőterhelés feletti maradó nyomószilárdsága lényegében azonos tendenciát 
mutat, lásd a 2. 1. 1. 1. szakaszt (Schneider, 1986).  

Kísérleteim első szakaszában a különböző cementből készült megszilárdult 
cementpép próbatestek hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát és tömegvesztését 
vizsgáltam. A vizsgálat célja a cementfajták és kiegészítő adalékok hőterhelés hatására való 
érzékenységének tisztázása, illetve megfelelő cementválasztás a második szakaszban 
elvégzendő betonkísérletekhez. 
 
A kísérletek céljai:  
 
Meghatározzam, 
(1) hogy a cement típusa (portlandcement: CEM I 52,5 N, CEM I 42,5 N; kohósalak-

portlandcement: CEM II/A-S 42,5 N, CEM II/B-S 32,5 R; kompozit cement: 
CEM II/B-M (V-L) 32,5 N; kohósalak cement: CEM III/A 32,5 N, CEM III/B 32,5 N-S), 
hogyan és milyen mértékben befolyásolja a beton hőterhelés utáni viselkedését és 

(2)  hogy a cementhez kevert kiegészítő anyag típusa (mészkőliszt, kvarcliszt, őrölt 
kohósalak) hogyan és milyen mértékben befolyásolja a beton hőterhelés utáni 
viselkedését.  

Mindkét kérdés megválaszolásának nagy gyakorlati haszna van: a cement típusának 
minden betontípus esetén, a kiegészítő anyag típusának az öntömörödő és a kizárólag könnyű 
adalékanyagokkal készült betonok esetén lehet nagy jelentősége a magas hőmérsékleti 
tartományokban. 

 
4. 1. A cement típusának hatása 
 
A Duna Dráva Cement Kft. hét különböző típusú cementjét használtam fel vizsgálataimhoz. 
A 4. 1. táblázatban a vizsgált cementfajták fő- és mellékalkotórészeinek tömegszázalékos 
arányát adtam meg.  

4. 1. táblázat: Az alkalmazott cementek összetétele  
(a Duna-Dráva Cement Kft. adatszolgáltatatása alapján) 

2006. évi összetétel, m% Cement típus 
klinker kohósalak pernye mészkő 

CEM I 52,5 N 100,0 0,0 0,0 0,0 portland-
cement CEM I 42,5 N 100,0 0,0 0,0 0,0 

CEM II/A-S 42,5 N 81,3 16,0 0,0 2,7 kohósalak- 
portlandcement CEM II/B-S 32,5 R 72,4  24,6  0,0  3,0 
kompozit 
cement 

CEM II/B-M(V-L) 32,5 N 71,2 0,0 17,7 11,1 

CEM III/A 32,5 N 55,6 41,2 0,0 3,2 kohósalak 
cement CEM III/B 32,5 N-S 31,8 66,0 0,0 2,2 
Megjegyzés: minden cementhez 5% gipszkövet adagolnak 
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4. 1. 1. Felületi repedések a hőterhelés hatására 
 
A hőterhelés hatására a próbatestekben kémiai és fizikai változások mennek végbe. Ezen 
változások következményei olyan jelentősek, hogy annak nyomai ránézésre is láthatók 
(pl. repedések). Az ilyen jellegű repedések esetén a repedések mérete és száma nem mutat 
szoros összefüggést. A hőterhelt próbatesteket először szemrevételezéssel értékeltem, amely 
alapján a következő megállapításokat teszem (4. 1. és 4. 2. ábra). 
Portlandcement (CEM I 52,5 N): 

− 500°C-os hőterhelésig erőteljes, markáns repedések alakultak ki; 
− a repedések száma és nagysága 800°C-os hőterhelésig erőteljesen megnőtt. 

Magyarázat: A repedések oka a cementkőben lejátszódó kémiai folyamatokban rejlik: 
450°C körül a portlandit, 750°C körül a CSH (kalcium−szilikát−hidrát) bomlik el. 

Kohósalak- portlandcement (CEM II/A-S 42,5 N, CEM II/B-S 32,5 R): 
− 500°C-os hőterhelésig csak hajszálrepedések alakultak ki; 
− a repedések száma és mérete a 800°C-os hőterhelésig megnőtt;  
− a hőterhelés után a CEM II/A-S 42,5 N-es cementből készült kockák esetén 

több és nagyobb méretű volt a repedés, mint a CEM II/B-S 32,5 R cementből 
készült próbatesteknél. A repedések száma és mérete azonban még a 
CEM II/A-S 42,5 N-es cement esetén is lényegesen kevesebb és kisebb volt, 
mint a portlandcementből készült próbatestek esetében.  

Magyarázat: A repedések csökkenő számát a cement növekvő kohósalak tartalma 
magyarázza. A kohósalak tartalom növekedésével a cementpép portlandit tartalma 
csökken, így 450°C körül kevesebb portlandit bomlik el.  

CEM III/B 32,5 N-S

CEM III/A 32,5 N

CEM II/B-S 32,5 R

CEM II/B-M (V-L)32,5 N

CEM II/A-S 42,5 N

CEM I 52,5 N

maximális hőterhelés 800°C

maximális hőterhelés 500°C

 
hajszálrepedés        markáns repedés 

4. 1. ábra: A cementtípus függvényében a repedések nagyságának alakulása magas 
hőmérséklet hatására (megszilárdult cementpép próbatestek, v/c=0,43 ) 

 
Kompozit- portlandcement (CEM II/B-M (V-L) 32,5 N)  

− nem jelentek meg repedések sem az 500°C-os, sem a 800°C-os hőterhelésig; 
− azonban ha a próbatesteket a hőterhelés után laborlevegőn hagytuk, akkor néhány 

nap elteltével repedések keletkeztek.  
Magyarázat: Magasabb hőmérsékleten (T>600°C) a mészkőtartalom hőbomlást 
szenved: CaCO3 → CaO+CO2 A visszamaradó CaO a levegő nedvességtartalmával 
reagál és a portlandit képződése duzzadással jár:  
CaO+H2O → Ca(OH)2 Ez a későbbiekben − akárcsak a cementkő − karbonátosodhat 
(4. 3. ábra). 
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4. 2. ábra: A magas hőmérséklet hatására a cement típustól függő kialakuló repedéskép 

(megszilárdult cementpép próbatestek, v/c=0,43) 

 
 
CEM I 52,5 N 
 
 
CEM II/A-S 42,5 N 
 
 
 
CEM II/B-M (V-L)32,5 N 
 
 
 
CEM II/B-S 32,5 R 
 
 
 
 
CEM III/A 32,5 N 
 
 
 
 
CEM III/B 32,5 N-S 
 

cement típus  maximális hőmérséklet  
300°C      500°C     800°C 

 

 
4. 3. ábra: A mészkő tartalmú próbatestek utólagos megrepedése három nappal a 

800°C-os hőterhelés után 
 

Kohósalak cement (CEM III/A 32,5 N, CEM III/B 32,5 N-S): 
− CEM III/A 32,5 N esetén nagyon kevés és vékony hajszálrepedést figyelhetünk 

meg az 500°C és 800°C-os hőterhelésig egyaránt;  
− CEM III/B 32,5 N-S esetén nem figyeltünk meg repedéseket sem az 500°C-os, 

sem a 800°C-os hőterhelésig. 
Magyarázat: A repedések száma összefügg azzal a ténnyel, hogy ezen cementek 
kohósalak tartalma legnagyobb. A kohósalak üveges fázisának hidratációját aktiválja a 
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keletkező portlandit. A portlandcement klinker aránya − amelyből majd a portlandit 
fejlődik − ezekben a cementekben lesz a legkisebb. 
 

A hőterhelés utáni repedéskép szemrevételezése és elemzése alapján megállapítom: a 
kohósalak tartalom tömegszázalékos növekedésével a repedések száma és mérete csökkent.  
 
4. 1. 2. A maradó nyomószilárdság a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 
 
A cementpép próbatestek maradó nyomószilárdságát 30 mm-es élhosszúságú kockákon 
határoztam meg, a vizsgálat leírását lásd a 3. fejezetben. A nyomószilárdság vizsgálatot a 
hőterhelést követően, szobahőmérsékletre lehűlt állapotban végeztem el. A nyomószilárdság 
vizsgálat eredményeit − 5 mérés átlagából számolva − a 20°C-os értékre vonatkoztatva 
ábrázoltam (4. 4. ábra), a számszerű értékeit a 2. Melléklet M2. 1. táblázatában adtam meg. A 
4. 4., 4. 5. és 4. 6. ábrák alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

(1) a portlandcementből (CEM I 52,5 N) készült próbatestek maradó relatív 
nyomószilárdsága az 500°C-os hőterhelés után 35% a 800°C-os hőterhelés után már 
csak 10%; 

(2) a kohósalak-portlandcementből (CEM II/A-S 42,5 N, CEM II/B-S 32,5 R) készült 
próbatestek maradó relatív nyomószilárdsága 500°C-os hőterhelés után 45 %, illetve 
47%; a 800°C-os hőterhelés után már csak 13%, illetve 20% volt; 

(3) a kohósalak cementből (CEM III/A 32,5 N, CEM III/B 32,5 N-S) készült próbatestek 
maradó relatív nyomószilárdsága 500°C-os hőterhelés után 55 %, illetve 68%; a 
800°C-os hőterhelés után már csak 31%, illetve 41% volt; 

(4) a kompozit cementből (CEM II/B M(V-L) 32,5 N) készült próbatestek maradó relatív 
nyomószilárdsága 500°C-os hőterhelés után 42 %; 800°C-os hőterhelés után már csak 
28% volt; a kompozit cementből készült kockák hőterhelés hatására bekövetkező 
szilárdságcsökkenése az előbbi kohósalak-portlandcementből készült cementkockák 
szilárdságcsökkenésétől eltér. A magyarázatot a cement összetételben kereshetjük: a 
cement nem kohósalakot, hanem mészkőlisztet és pernyét tartalmaz; 

(5)  300°C-os, 600°C-os és 800°C-os hőterhelés esetén a maradó relatív nyomószilárdság 
értéke a kohósalak tartalom növekedésével nőtt; 

(6)  a legjelentősebb különbség a portlandcement (CEM I 52,5 N, kohósalak tartalom 
0 m %) és a kohósalak cement (CEM III/B 32,5 N-S, kohósalak tartalom 66-80 m %) 
esetén volt észlelhető; 

(7) a CEM III/B 32,5 N-S cement maradó relatív nyomószilárdsága a 800°C-os 
hőterhelést követően 40% volt, ami négyszer nagyobb volt, mint a portlandcementből 
készült próbatesteké; 

(8) a hőterhelés után a CEM II/A-S 42,5 N és a CEM III/A 32,5 N jelű cementekből 
készült próbatestek maradó relatív nyomószilárdságát külön megadtam (4. 5. ábra). 
Az ábrán látható, hogy a hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság a cement növekvő 
kohósalak tartalmával nőtt;  

(9) a hőterhelés után a CEM II/B-S 32,5 R és a CEM III/B 32,5 N-S cementekből készült 
próbatestek maradó relatív nyomószilárdságát külön is ábrázoltam (4. 6. ábra). Az 
ábrán látható, hogy a hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság a cement növekvő 
kohósalak tartalmával nőtt;  

(10) a nyomószilárdság vizsgálat eredményei és a repedésképek alakulása összhangban 
vannak egymással. A legtöbb és legerőteljesebb repedést a portlandcementből 
készült próbatestek esetén észleltem és a szilárdságcsökkenés is itt volt a 
legjelentősebb mértékű. 
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A hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság vizsgálatok alapján összegezve megállapítom: a 
cement növekvő kohósalak tartalmával a maradó relatív nyomószilárdság jelentősen − 
(800°C-os hőterhelés esetén) a portlandcementtel készített mintákhoz képest, akár 
négyszeresére is lehet. 
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4. 4. ábra: A cement maradó nyomószilárdságának csökkenése a 20°C-on mért értékhez 
viszonyítva a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 
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4. 5. ábra: CEM I 52,5 N, CEM II/A-S 42,5 N és a CEM III/A 32,5 N megszilárdult 
cementpép szilárdságcsökkenése a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 

(v/c=0,43) 
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4. 1. 3. Derivatográfos vizsgálatok 
 

A derivatográfos (DTG) vizsgálatokat 200 mg bemért pormintán végeztem el. A DTG-n 
(4. 7.-4. 9. ábra) egyértelmű csúcsok jelzik az ettringit, és a portlandit dehidratációját. Az 
ettringitnél található csúcs méretét magyarázza az abszorbeált víz és a rétegvíz távozása. A 
portlandit csúcsok nagyságában jelentős különbség mutatkozik a különböző cementekből 
készült minták esetén. A 4. 7. és a 4. 8.  ábrán is megállapítható − amelyen felülről lefele a 
cementek kohósalak tartama nő − hogy a cement kohósalak tartalmának növekedésével a 
portlandit dehidratációját jelző csúcs területe egyre kisebb lesz.  
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4. 6. ábra: CEM I 52,5 N, CEM II/B-S 32,5 R és a CEM III/B 32,5 N-S megszilárdult 
cementpép szilárdságcsökkenése a hőterhelés hőmérsékletének függvényében (v/c=0,43) 

 
A 4. 2 táblázatban a 300°C és a 600°C közötti tömegveszteséget adtam meg. A táblázat − 

ahol a cementek kohósalak tartama felülről lefele nő − értékei alapján megállapíthatjuk, hogy 
a cementek kohósalak tartalmának növekedésével a 400°C és a 600°C közötti tömegveszteség 
mértéke csökkent. 

A CEM II/B-M (V-L) 32,5 N típusú kompozit portlandcement derivatográfos vizsgálata 
során a 700°C és a 800°C közt megfigyelhető csúcs területe megnő, amit a kalcium-szilikát- 
hidrátok (CSH) átalakulása mellett jelentkező mész (CaCO3) bomlási folyamata magyaráz 
(4. 9. ábra). 

A csúcsok mérete és a tömegváltozás nagysága alátámasztja a szilárdságvizsgálat 
eredményeit. 
A termoanalitikai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a kohósalak 
tartalom növekedésével a portlandit dehidratációját jelző csúcs területe és a mérhető 
tömegveszteség egyre csökken. A hőterhelés következtében tapasztalt nyomószilárdság 
csökkenés okait termoanalitikai vizsgálatokkal igazoltam: a portlandit dehidratációja 
okozza a szilárdságcsökkenést. 
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4. 7. ábra: DTG-görbék a cementtípus hatásának vizsgálatára CEM I 52,5 N, 

CEM II/A-S 42,5 N és a CEM III/A 32,5 N cement esetén 
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4. 8. ábra: DTG-görbék a cementtípus hatásának vizsgálatára CEM I 52,5 N, 

CEM II/B-S 32,5 R és a CEM III/B 32,5 N-S cement esetén 
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DTG  (dm/dt, mg/°C) 

4. 9. ábra: DTG-görbék a cementtípus hatásának vizsgálatára CEM I 52,5 N, 
CEM II/B-M (V-L) 32,5 N cement esetén 

 
4. 2. táblázat: A termogravimetriás (TG) tömegveszteség mértéke 400°C és 600°C között 

 
Cement típusa ∆m (TG), mg ∆m/m (TG) % 
CEM I 52,5 N 6,23 3,12% 
CEM II/A-S 42,5 N 6,11 3,06% 
CEM II/B-S 32,5 R 4,76 2,38% 
CEM II/B-M (V-L) 32,5 N 5,39 2,69% 
CEM III/A 32,5 N 3,42 1,74 % 
CEM III/B 32,5 N-S 3,15 1,58% 

 
4. 2. A kiegészítő anyag típusának hatása 
 
A kiegészítő anyagot (mészkőliszt, kvarcliszt vagy őrölt kohósalak) típusonként külön-külön 
adagoltam a cementhez a cement tömegegységére vonatkoztatott 25 %-os arányban. A 
betonok szempontjából ezek a kiegészítő anyagok finomrésznek (mészkőliszt és kvarcliszt), 
illetve hidraulikus pótléknak tekinthetők (őrölt kohósalak). 
 
4. 2. 1. Felületi repedések a hőterhelés hatására 
  
A hőterhelés hatása a próbatestekre olyan jelentős volt, hogy annak nyomai (pl. repedések) 
első ránézésre is láthatóak voltak, ezért a hőterhelt próbatesteket először szemrevételezéssel 
értékeltem, amely alapján a következő megállapításokat teszem (4. 10. ábra): 

− 300°C-os hőterhelésig felületi repedések egyik próbatesten sem voltak észlelhetőek; 
− az 500°C-os hőterhelés következtében a mészkőliszt tartalmú cementekkel készült 

próbatesteken szabad szemmel repedések nem voltak láthatóak. Kevés repedést 
figyeltem meg a kvarcliszt és a kohósalak kiegészítő anyag felhasználásával készült 
próbatestek esetén. A repedések száma és mérete a portlandcementből készült 
próbatestek esetén a többi próbatesthez képest nagy volt; 
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4. 10. ábra: A kiegészítő anyag típusának hatása a repedéskép alakulására 
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− a 800°C-os hőterhelés következtében mindegyik próbatesten szabad szemmel látható 

repedések voltak. A repedések mérete és száma a portlandcementből készült 
próbatestek esetén volt a legnagyobb. A kvarcliszt adagolás esetén szintén nagyméretű 
repedések alakultak ki. A kohósalak adagolás lényegesen csökkentette a repedések 
méretét és számát is. A repedések mérete és száma a mészkőliszt adagolással készült 
próbatestek esetén volt a legkisebb. Azonban, ha ezt a próbatestet a hőterhelés után 
laborlevegőn hagytuk, akkor néhány nap múlva repedések keletkeztek a felületén (lásd 
a 4. 3. ábrát). 

. 2. 2. A maradó nyomószilárdság a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 

 kiegészítő anyagos cementpép próbatestek maradó nyomószilárdságát 30 mm-es 
lhosszúságú kockákon határoztam meg, a vizsgálat leírását lásd a 3. fejezetben. A 
yomószilárdság vizsgálatot hőterhelést követően, szobahőmérsékletre lehűlt állapotban 
égeztem el. A nyomószilárdság vizsgálat eredményeit − 3 mérés átlagából számolva − a 
0°C-os értékre vonatkoztatva ábrázoltam (4. 11. ábra) és számszerű értékeit a 2. Melléklet 
2. 2. táblázatában adtam meg. 
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A 4. 11. ábra alapján a következő megállapításokat teszem: 
(1) portlandcementből készült próbatestek esetén a maradó relatív nyomószilárdság 

500°C-os hőterhelés után 35%, 800°C-os hőterhelés után már csak 10% volt; 
(2) kvarcliszt adagolással készült próbatestek esetén a maradó relatív nyomószilárdság 

500°C-os hőterhelés után 38%, 800°C-os hőterhelés után már csak 16% volt; 
(3) mészkőliszt adagolással készült próbatestek esetén a maradó relatív nyomószilárdság 

500°C-os hőterhelés után 55%, 800°C-os hőterhelés után már csak 31% volt; 
(4) kohósalak adagolással készült próbatestek esetén a maradó relatív nyomószilárdság 

500°C-os hőterhelés után 41%. 800°C-os hőterhelés után 36% volt; 
(5) a maradó nyomószilárdság minden keverék esetén 300°C és 800°C között jelentősen 

lecsökkent. Ennek az okát a cementkő kémiai átalakulásában kereshetjük: 450°C 
körül a portlandit (Ca(OH)2) bomlik, 750°C körül a kalcium-szilikát-hidrátok 
átalakulása és a mészkő (CaCO3) bomlása következik be; 

(6) 800°C-os hőterhelés eredményeit feltüntetve a kohósalak és a mészkőliszt adagolás 
kedvezőnek bizonyult, a maradó nyomószilárdság mintegy 2-3,5-szorosa lett a 
kvarcliszt adagolással és a tiszta cementből készült próbatestek maradó 
nyomószilárdságának, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a mészkőliszt 
adagolású próbatestek laborlevegőn tárolva. Néhány nap alatt jelentősen tovább 
repedeznek a CaO+H2O → Ca(OH)2 duzzadással járó reakció; 

(7) a nyomószilárdság vizsgálat eredményei és repedésképek alakulása összhangban van 
egymással: az etalon, tiszta portlandcementből készült próbatestek esetén figyeltem 
meg a legtöbb repedést, és itt volt a legnagyobb mértékű a szilárdságcsökkenés is.  

A kohósalak és a mészkőliszt adagolás kedvező a maradó nyomószilárdság 
szempontjából: a tiszta portlandcementhez viszonyítva 2-3,5-szorosa is lehet. 
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4. 11. ábra: A kiegészítő anyagos cement maradó nyomószilárdságának alakulása a 
hőmérséklet függvényében 

 
4. 2. 3. Derivatográfos vizsgálatok 
 
A DTG- és DTA-görbéken (4. 12. ábra) egyértelműen láthatóak az ettringit, a portlandit, a 
CSH (kalcium-szilikát-hidrát) és a mészkő (CaCO3) fázisátalakulásához tartozó csúcsok. A 
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kohósalak adagolású minta (2) esetén a mintegy 500°C-on végbemenő dehidratáció kisebb 
tömegveszteséggel járt, mint a tiszta portlandcementtel készített (1) minta esetében, tehát a 
portlandit (Ca(OH)2) mennyisége kohósalak adagolású mintában kevesebb. A kvarcliszt 
adagolású (3) minta esetében a DTA görbén a kvarc átkristályosodása jelentkezik igen gyenge 
intenzitással 573°C-on. A kvarc részt vesz a cementkő szilárdulási folyamatában. A 
mészkőliszt adagolású (4) minta esetén a 720-900°C közötti hőmérséklet tartományban 
megfigyelhető fázisátalakulások a CSH-fázis dehidratácójából és a kalcium-karbonát 
hőbomlásából származnak.  

A DTG csúcsokhoz tartozó tömegváltozások eltérő nagysága alátámasztja a 
szilárdágvizsgálat eredményeit. 
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(1) CEM I 42,5
nyag típusának vizsgálatára 
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ÖSSZEGZÉS 
 
Korábbi kutatások (lásd Schneider, 2000) a tűzterhelés utáni maradó nyomószilárdság 
alakulása szempontjából kis jelentőséget tulajdonítanak a cementválasztásnak.  

A cementtípus és a kiegészítő anyagok hatásának tisztázására készített próbatesteken a 
repedéseket szemrevételezéssel vizsgáltam meg, a maradó nyomószilárdságot kísérletileg 
határoztam meg, s mindezt termoanalitikai elemzéssel egészítettem ki. A kísérletek 
eredményei alapján megállapítom, hogy hőterhelés hatására megjelenő repedések száma és 
mérete valamint a nyomószilárdság függ az elért legmagasabb hőmérséklettől és a 
cementtípustól.  

A kohósalak tartalmú cementek és a kohósalakkal kevert portlandcementek 
vizsgálatával kísérletileg igazoltam, hogy a magas hőmérséklet hatására a megszilárdult 
cementpép felületén megfigyelhető károsodások (repedések száma és mérete) a 
kohósalak-tartalom növekedtével csökken, továbbá a maradó nyomószilárdság értéke a 
kohósalak-tartalom növekedtével jelentősen, 800°C-on kezelve jelentősen nagyobb lesz. 

 
A mészkőliszt adagolással készült próbatestek, illetve a mészkőlisztet tartalmazó 

kompozit cementek esetén a repedések száma a hőterhelés után kicsi. Ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy a mészkőliszt adagolású próbatestek laborlevegőn tárolva, néhány nap alatt 
jelentősen tovább repedeznek a CaO+H2O → Ca(OH)2 duzzadással járó reakció miatt. 

A kvarcliszt adagolással készült próbatestek repedezettsége és maradó 
nyomószilárdsága 500°C-os, illetve 800°C-os hőterhelés után a tiszta portlandcement, a 
mészkő, illetve a kohósalak adagolással készült próbatestek maradó nyomószilárdsága között 
volt.  

A 4. fejezetben bemutatott eredmények alapján 5. és 6. fejezetben bemutatásra 
kerülő kísérleteimhez portlandcementet (CEM I 42,5 N) használtam, mivel ez bizonyult 
a hőterhelés szempontjából a legérzékenyebbnek. 
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5. A BETON HŐTERHELÉS UTÁNI VISELKEDÉSE 
 
Kísérleteim második szakaszában a beton hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát, 
hajlító-húzószilárdságát, illetve rugalmassági modulusát vizsgáltam. 
 
A kísérletek céljai: 
 
Meghatározzam hogy: 

(1) a cement típus (portlandcement, kohósalak-portlandcement, kohósalak cement);  
(2) az adalékanyag (kvarckavics, duzzasztott agyagkavics, habüveg) típusa; 
(3) és a betonkeverékhez adagolt szálak (acél-, műanyag)  

milyen mértékben és hogyan befolyásolják a beton hőterhelés utáni mechanikai, fizikai és 
kémiai tulajdonságait. 

A méretezés számára használható közelítő görbéket a 7. fejezetben ismertetem. 
 
5. 1. A cementtípus hatása a beton hőterhelés utáni viselkedésére 
 
A beton maradó nyomószilárdságának alakulását a cement típuson túlmenően 573°C felett a 
kvarckavics átkristályosodása és egyidejű térfogatváltozása befolyásolja (Waubke, 1973). 
Lényeges kérdés, hogy a cementpép próbatesteknél a kohósalak tartalom növekedésével 
megfigyelt kedvező maradó nyomószilárdság változást a betonban adalékanyagként használt 
kvarckavics átkristályosodása milyen mértékben és hogyan befolyásolja.  
 A kvarckavics adalékanyagú beton hőterhelés hatására bekövetkező maradó 
nyomószilárdságának változását négy fajta cement felhasználásával (portlandcement, 
CEM I 42,5 N; kohósalak-portlandcement, CEM II/A-S 42,5 N; kohósalak cement, 
CEM III/A 32,5 N, CEM III/B 32,5 N-S) vizsgáltam (M1, M3-M5 jelű keverékek). 
 
 
5. 1. 1. Felületi repedések és a maradó nyomószilárdság alakulása a hőterhelés hatására 
 
A próbatesteken keletkező felületi repedéseket a hőterhelés után elemeztem, mivel a 
próbatesteken kialakult felületi repedések mértéke előzetes jelzést ad a maradó 
nyomószilárdság alakulásáról. A próbatestek szemrevételezéséből a következő 
megállapításokat teszem: 
(1) 800°C-os hőterhelés következtében a portlandcementtel készült kvarckavics 

adalékanyagú beton (M1 jelű keverék) felületén sok repedés keletkezett (5. 1. ábra). 
(2) 800°C-os hőterhelést követően a kohósalak cementtel készült kvarckavics adalékanyagú 

beton (M3 jelű keverék) felületén kevés hajszálrepedés keletkezett (5. 2. ábra). 
(3) A kohósalak cement tartalmú betonoknál − a megszilárdult cementpép próbatestekhez 

hasonlóan − a hőterhelés kevesebb repedést eredményezett, mint a portlandcement 
felhasználásával készült betonoknál. 

A kvarckavics adalékanyaggal készült beton maradó nyomószilárdságát a cement típus és 
a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 5. 3. ábrán (az ábra számszerű 
értékeit a 3. Melléklet, M3. 1. táblázata tartalmazza) adtam meg, amelyből a következő 
megállapításokat teszem: 

(1) A hőterhelés hatására a beton maradó nyomószilárdsága 150°C-os hőterhelésig csökken, 
majd 300°C körül egy átmeneti szilárdság-növekedést figyelhetünk meg. 300°C-nál 
magasabb hőterhelés esetén a maradó nyomószilárdság újból csökken. 
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(2) A CEM II/A-S 42,5 N, CEM III/A 32,5 N és CEM III/B 32,5 N-S típusú cementből 
készült kohósalak tartalmú beton maradó relatív nyomószilárdsága a hőterhelés hatására 
nagyobb, mint CEM I 42,5 N cementtel (portlandcement) készült betoné. 

 

  
 

5. 1. ábra: CEM I 42,5 N jelű cementtel 
készült beton repedésképe a 800°C-os 

hőterhelést követően 

5. 2. ábra: CEM III/A 32,5 N jelű 
cementtel készült beton repedésképe a 

800°C-os hőterhelést követően 
 

 
(3) A cement kohósalak tartalmának növekedésével a beton hőterhelés utáni maradó relatív 

nyomószilárdsága nő.  
(4) A 800°C-os hőterhelés után a CEM I 52,5 N-es portlandcementből készült beton maradó 

relatív nyomószilárdsága 23%, a CEM III/B 32,5 N-S-es kohósalak cementből készült 
beton relatív maradó nyomószilárdsága 44% volt, azaz a kohósalak cement tartalmú 
beton esetén kb. kétszerese a portlandcement betonénak. 

A hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság vizsgálata alapján összegezve megállapítom: a 
cement növekvő kohósalak tartalmával a beton maradó nyomószilárdsága 800°C-on 
jelentősen nagyobb marad. 
 
5. 1. 2. A hajlító-húzószilárdság alakulása a hőterhelés hatására 
 
A szálerősítésű betonok (M10- M16 jelű keverékek) esetén a nyomószilárdság vizsgálatán 
kívül fontosnak tartottam a hajlító-húzószilárdság vizsgálatát is (lásd az 5. 3. 2. pontot). 
Emiatt az etalon (M1 jelű keverék) betonon is elvégeztem a hajlító-húzószilárdság vizsgálatát, 
melynek eredményeit itt ismertetem. 

Az etalon beton maradó hajlító-húzószilárdságát és a maradó nyomószilárdságát közös 
ábrán adtam meg (5. 4. ábra). A hőmérséklet hatására a beton szilárdsága megváltozik, ez 
mind a maradó hajlító-húzó-, mind a nyomószilárdság értékein látszik. A 5. 4. ábra alapján 
megállapítható, hogy a hajlító-húzószilárdság hőterhelés hatására bekövetkező csökkenése 
nagyobb arányú, mint a nyomószilárdság csökkenése (az ábra numerikus értékeit a 
3. Melléklet, M3. 2. táblázata tartalmazza). 
 A maradó hajlító-húzószilárdság maradó nyomószilárdsághoz viszonyított 
csökkenésének arányát az 5. 5. ábrán adtam meg. Az ábrán 400°C és 500°C között jól látható 
ugrás van. A pontok a 20°C és 400°C közötti, illetve az 500°C és 800°C közötti 
tartományokban egy-egy egyenessel közelíthetőek. 
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5. 3. ábra: A beton maradó nyomószilárdsága a cementtípus és a hőterhelés maximális 
hőmérséklete függvényében (28 napos korú próbatestek, 3 mérési eredmény átlaga ábrázolva)  
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5. 4. ábra: A beton maradó nyomószilárdságának és a hajlító-húzószilárdságának alakulása a 
hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében (3 mérési eredmény átlagolva) 
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5. 5. ábra: A beton hajlító-húzószilárdságának és a nyomószilárdságának aránya a hőterhelés 

maximális hőmérsékletének függvényében 
 

 
5. 1. 3. A rugalmassági modulus alakulása a hőterhelés hatására 
 
Lényeges kérdés, hogy a beton rugalmassági modulusa hogyan alakul a hőterhelés hatására. 
Sajnos ezt a kísérletet − méréstechnikai okokból − csak a maximum 500°C-os hőterhelésnek 
kitett minták (M1 jelű keverék) esetén tudtam elvégezni. A maradó relatív nyomószilárdságot 
és a maradó relatív rugalmassági modulust közös koordinátarendszerben ábrázoltam meg 
(5. 6. ábra). Az ábra értékeit a 3. Melléklet, M3. 3. táblázata adja meg. Az ábra lapján 
megállapítható, hogy a maradó rugalmassági modulus és a maradó nyomószilárdság csak kis 
mértékben térnek el egymástól. A rugalmassági modulus 150°C felett nagyobb mértékben 
csökken, mint a nyomószilárdság. 
 
5. 1. 4. Derivatográfos vizsgálatok 
 
A próbatestekből vett mintákat termoanalitikai vizsgálatnak is alávetettem. 

Az 5. 7. és 5. 8. ábrán különböző hőmérsékleteken hőterhelt betonminták DTA, illetve 
DTG görbéi láthatók. Az ábrák jobb oldalán tüntettem fel a hőterhelés hőfokát. A 
termoanalitikai vizsgálat segítségével látható, hogy a kvarckavics adalékanyagú betonban a 
kémiai változások milyen hőmérsékleten következnek be. Jól látható DTA csúcsok 
jelentkeznek az ettringit (~100°C), a monoszulfát (~190°C), a portlandit (~500°C), a kvarc 
(573°C), a kalcit (~760°C) és a kalcium-szilikát-hidrátok (~820°C) átalakulásánál 
(5. 7. ábra). Az ettringitnél jelentkező csúcs nagyságát magyarázza az abszorbeált víz illetve a 
rétegvíz távozáskor bekövetkező tömegveszteség. Ezek a fázisátalakulások – a kvarc 
kivételével, amelynek átkristályosodása nem jár tömegváltozással – a DTG görbéken is 
megfigyelhetők (5. 8. ábra). A különböző hőmérsékleten hőterhelt minták DTA és DTG 
görbéi segítségével mindig az aktuális hőterhelés után épen maradt fázisok (dehidratációs, 
átkristályosodási vagy hőbomlási) ismerhetők fel. 

A hőterhelés szükséges hosszát a próbatestekből vett minták derivatográfiás 
vizsgálatával határoztam meg. A próbatesteket (150 mm-es élhosszúságú kockákat) 
kemencébe helyeztem, majd a kísérlet során alkalmazott felfűtési görbe alapján 
felmelegítettem, két órán át hőterheltem, szobahőmérsékletre hagytam lehűlni, majd a 
próbatestekből a derivatográfos vizsgálathoz szükséges finomságú pormintát készítettem. Az 
5. 7. és 5. 8. ábrán jól látható, hogy a különböző kémiai képződmények adott hőmérséklethez 
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tartozó átalakulása bekövetkezett, tehát a két órás hőterhelés elegendő volt. Például, a 200°C-
os hőterhelésnek kitett mintában már sem ettringit, sem monoszulfát nem volt található, 
illetve a 800°C-os hőterhelésnek kitett minták esetén egyáltalán nem találtam portlanditot.  

A derivatográfos vizsgálat bizonyította, hogy a kétórás hőterhelés elég hosszú a 
hőterhelés alatti kémiai folyamatok teljes végbementeléhez.  
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5. 6. ábra: A maradó relatív nyomószilárdság és a maradó relatív rugalmassági modulus 

alakulása a hőmérséklet függvényében (M1 betonkeverék, 3 mérési eredményt átlagolva) 
 

DTA-görbék 

 
5. 7. ábra: DTA-görbék (56 napos minták, kvarckavics adalékanyagú beton) 
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5. 8. ábra: DTG-görbék (56 napos minták, kvarckavics adalékanyagú beton) 

 
5. 2. Könnyűbetonok viselkedése magas hőmérséklet hatására 
 
Lényeges kérdés, hogy a beton hőterhelés utáni maradó nyomószilárdsága hogyan alakul, ha 
az adalékanyag egy részét vagy egészét könnyű-adalékanyagra cseréljük. A kísérletek során a 
4 mm szemcsenagyságnál nagyobb adalékanyagot duzzasztott agyagkavicsra, vagy habüvegre 
cseréltem.  

A könnyűbeton szerkezetek esetén a felületek réteges leválásának esélye jelentősen 
megnő (Lindgard, Hammer, 2000). A könnyűbeton felületének réteges leválása három okra 
vezethető vissza: a keresztmetszet egyenlőtlen átmelegedése a cementkő és a könnyű 
adalékanyag különböző hővezetési tényezője miatt, az adalékanyag nedvességtartalmából 
származó vízgőz távozása következtében, a betonacél és a könnyűbeton különböző hőtágulása 
miatt (Faust, 2003).  

A könnyűbetonok alkalmazásakor a tűzteherre való méretezés során körültekintően kell 
eljárni: az adalékanyag megfelelő kiválasztása és az adalékanyag viselkedésének ismerete 
nagyon lényeges kérdés.  
 
5. 2. 1. Felületi repedések és a maradó nyomószilárdság alakulása hőterhelés hatására 
 
A könnyűbeton felületének alakulását a hőterhelés során és azt követően is szemrevételezéssel 
figyeltem meg. A duzzasztott agyagkaviccsal készült könnyűbeton próbatestek melegítése 
során a próbatestekből − szabad szemmel is láthatóan − víz távozott el (5. 9. ábra). A 
duzzasztott agyagkavics adalékanyagú beton esetén a 800°C-os hőterhelés hatására a 
próbatestek sarkai esetenként letörtek. A próbatestek tönkremenetele során megfigyeltem, 
hogy a repedések mindig az adalékanyag szemcsén futottak át (5. 10. ábra). 

Kísérleteimhez kétfajta duzzasztott agyagkavicsot használtam (M6 és M7 jelű 
keverékek). Az 5. 1. táblázatban adtam meg az agyagkavics jellemzőit. A táblázatban 
feltüntetem még a próbatestek hőterhelés hatására való tönkremenetelének gyakoriságát is. 

Elemeztem, hogy duzzasztott agyagkavics esetén a próbatestek hőterhelés hatására való 
tönkrementelének gyakoriságát mi befolyásolja: 
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(1) A cementadagolás növelésével a próbatestek robbanásszerű tönkrementelének vagy a 
sarkok leválásának esélye csökkent. 

(2) Az 5. 1. táblázatból látható, hogy a nyitott és az összes pórus százalékban megadott 
arányának növekedésével a tönkremenetel gyakorisága csökkent.  
 

         
5. 9. ábra: A hőterhelés során a víz 5. 10. ábra: A könnyűbeton próbatestek 
távozása a könnyűbeton próbatestekből          sarkainak lerepedése a 800°C hőterhelés 
 hatására 

5. 1. táblázat: A kísérletekhez használt duzzasztott agyagkavics adalékanyag jellemzői 
adalékanyag 

típusa 
ρh 

(kg/m3) 
ρt 

(kg/m3) 
ρ 

(kg/m3) 
vízfelvétel 

(%) 
porozitás 

(%) 
p nyitott 
/p összes

tönkremeneteli 
gyakoriság 

duzzasztott 
agyagkavics1 

1047 597 2427 18 43 42 3/5 

duzzasztott 
agyagkavics2 

1053 771 2469 13 42 31 5/5 

 
A habüveg adalékanyaggal készült betonnal (M8 és M9 jelű keverékek) végzett kísérleteim 

során megfigyeltem:  
(1) 800°C-on a habüveg1 jelű adalékanyag szemek tovább duzzadtak és a beton felületén 

kifolytak (5. 11. ábra). Ez a habüveg gyártástechnológiájának következménye, mely során 
nem a maximális lehetséges méretre duzzasztották az adalékanyagot és a 800oC-os 
hőterheléssel a gyártás során elért maximális hőmérsékletet túlléptem, emiatt az 
adalékanyag tovább duzzadt (5. 2. táblázat).  

 

 
5. 11. ábra: A habüveg1 adalékanyagos beton felületén a 2 órán át tartó, 800oC-os 

hőterhelést követően a habüveg kifolyt 
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5. 2. táblázat: A könnyű adalékanyagok gyártása során alkalmazott maximális égetési 
hőmérséklet 

 
égetési 

hőmérséklet 
[°C] 

duzzasztott 
agyagkavics 1200 

habüveg1  780 
habüveg2 1000 

 
(2) A habüveg2 jelű adalékanyag esetén a beton felületén nem figyeltem meg elváltozásokat, 

de a próbatestek hasítása után észleltem, hogy a habüveg adalékanyag szemcsék a 
rendelkezésre álló helyen belül megfolytak. 

A polipropilén száladagolással készült könnyűbeton (M10 jelű keverék) esetén nem 
következett be a próbatestek sarkainak lerepedése. A műanyag száladagolás a könnyűbetonok 
esetén kedvezően hatott. 

A könnyűbetonok (M6-M10 jelű keverékek) maradó relatív nyomószilárdság vizsgálatának 
eredményeit összehasonlítva az M1 etalonnal a következő megállapításokat teszem 
(5. 12. ábra, 3. Melléklet, M3. 4. táblázat): 

(1) 500°C felett a könnyűbetonok és a kvarckavics adalékanyagú betonok esetén is 
jelentős szilárdságcsökkenéssel kell számolnunk a portlandit, majd 700°C körül a 
CSH-vegyületek bomlása miatt. 

(2) A duzzasztott agyagkavics1 adalékanyagú beton maradó relatív nyomószilárdsága 
bármely hőterhelési szinten nagyobb, mint a kvarckavics adalékanyagú betoné. A 
maradó nyomószilárdság a két órás 800°C-os hőterhelést követően a kvarckavics 
adalékanyagú beton maradó nyomószilárdságánál mintegy 60%-kal volt nagyobb. Ezt 
eltérést a két betonfajta, lényegében eltérő teherviselési módja és a cementkő-
adalékanyag kapcsolat különböző jellege indokolja (lásd 6. 1. 2. pontbeli, 
mikroszkópos és elektron mikroszkópos felvételeket). 

(3) A duzzasztott agyagkavics2 adalékanyag alkalmazásakor a 800°C-os hőterhelés során 
a próbatestek a kemencében tönkrementek (5. 11. ábra). Emiatt a duzzasztott 
agyagkavics adalékanyagú betonok esetén a 800°C-os hőterheléshez 0 N/mm2–es 
szilárdságot adtam meg.  

(4) A habüveg adalékanyagú beton a kvarckavics adalékanyagú betonhoz hasonlóan 
viselkedett, szilárdsági értékeik közel estek egymáshoz. 

A könnyűbetonok hőterhelés utáni maradó nyomószilárdsága alapján összegezve 
megállapítom: a nagy, nyitott pórus arányú duzzasztott agyagkavics adalékanyagú beton 
maradó relatív nyomószilárdsága mintegy 60%-kal nagyobb, mint a kvarckavics 
adalékanyagú betoné; a habüveg adalékanyagú beton a kvarckavics adalékanyagú 
betonéhoz hasonlóan viselkedett, maradó relatív nyomószilárdsági értékeik közel esnek 
egymáshoz. 
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5. 12. ábra: A könnyűbetonok maradó relatív nyomószilárdságának alakulása a hőterhelés 

maximális hőmérsékletének függvényében 
 
5. 2. 2. A rugalmassági modulus alakulása a hőterhelés hatására 
 
A maradó relatív rugalmassági modulus változása szempontjából a kvarckavics és a 
duzzasztott agyagkavics adalékanyagú betonok (M1, M6-M7) 300°C-ig gyakorlatilag 
azonos tendenciát mutatnak. 300°C felett a duzzasztott agyagkavics adalékanyagú beton 
kedvezőbben viselkedik (5. 13. ábra, 3. Melléklet M3. 5. táblázat). 
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5. 13. ábra: A könnyűbetonok relatív maradó rugalmassági modulusának alakulása a 
hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében 
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5. 2. 3. Derivatográfos vizsgálat 
 
A könnyűadalékanyagú betonok esetén is végeztem termoanalitikai mérést. 

Az 5. 14. ábrán a különböző hőmérsékleteken hőterhelt betonminták DTG, illetve 
DTA görbéi láthatók. Az ábrák jobb oldalán tüntettem fel a hőterhelés hőfokát. A 
termoanalitikai vizsgálat segítségével látható, hogy a kvarckavics adalékanyagú betonban a 
kémiai változások milyen hőmérsékleten következnek be. Jól látható DTG csúcsok 
jelentkeznek az ettringit (~100°C), a monoszulfát (~190°C), a portlandit (~500°C), a kalcit 
(~760°C) és a kalcium-szilikát-hidrátok (~820°C) átalakulásánál. Az ettringitnél jelentkező 
csúcs nagyságát magyarázza az abszorbeált víz illetve a rétegvíz távozáskor bekövetkező 
tömegveszteség. A kvarc átkristályosodása nem jár tömegváltozással, ezért az csak a DTA 
görbéken figyelhető meg. A kvarc jelenléte a beton homoktartalmával magyarázható. A 
különböző hőmérsékleten hőterhelt minták DTA és DTG görbéi segítségével az aktuális 
hőterhelés után még épen maradt fázisok ismerhetők fel fázisátalakulásaik alapján. 

A hőterhelés szükséges hosszát a próbatestekből vett minták derivatográfiás 
vizsgálatával határoztam meg, akárcsak az 5. 1. 4. pontban a kvarckavics adalékanyagú 
betonoknál. Az 5. 14. ábrán jól látható, hogy a különböző kémiai elemek adott 
hőmérséklethez tartozó átalakulása bekövetkezett, tehát a két órás hőterhelés elegendő volt. 
Például, a 300°C-os hőterhelésnek kitett mintában már sem ettringit, sem monoszulfát nem 
volt található.  

A derivatográfos vizsgálat bizonyította, hogy a kétórás hőterhelés elég hosszú 
kémiai folyamatok teljes végbementeléhez. 
 
 5. 3. A száltartalom hatása a beton hőterhelés utáni viselkedésére 
 
Számos kísérlet igazolta, hogy a műanyag szálak csökkentik a betonfelület réteges 
leválásának a veszélyét (lásd: a 2. 1. 2 pontot). 

 Lényeges kérdés, hogy minden műanyag szál alkalmas-e arra, hogy tűz esetén a 
betonfelület réteges leválásának veszélyét csökkentse, illetve leválását megakadályozza? 

Lényeges kérdés szintén, hogy a beton maradó nyomószilárdsága hogyan alakul 
műanyag szálak megolvadása, illetve kiégése után?  

DTG-görbék (dm/dt, mg/°C) 

600°C 

portlandit 300°C 

dm
/d

t 

150°C 

ettringit 
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5. 14. ábra: Duzzasztott agyagkavics adalékanyag1-gyel készült beton DTG- és DTA-görbéi 
 
5. 3. 1. Felületi repedések és a maradó nyomószilárdság alakulása a hőterhelés után 
 
Kis átmérőjű (Ø=0,032 mm), rövid (l=18 mm) szálak (elnevezése: mono) alkalmazása 
(M10-M13 jelű keverékek, lásd: 3. 2. táblázat) esetén a 800°C-os hőtehelést követően sem 
figyeltem meg a beton felületén elváltozást (5. 15. a) ábra). A száladagolás nélkül készült 
betonok esetén a 800°C-os hőterhelést követően felületi repedéseket figyeltem meg 
(5. 15. b) ábra). 
 

            
5. 15. ábra: A beton felülete a 800°C-os hőterhelést követően 

a) mono-száladagolással   b) száladagolás nélkül 
 

Nagy átmérőjű (Ø=1,1 mm), hosszú (l=40 mm) szálak (elnevezése: makro) 
alkalmazása (M14-M15 jelű keverékek) esetén a 200°C és 300°C hőterhelés során a szálak 
megolvadtak. A felületközeli szálak megfolytak, és a felület károsodását okozták 
(5. 16. a) ábra). A 400°C-os hőterhelést követően a beton felületével párhuzamosan 
elhelyezkedő szálak a felületről kiégtek égésnyomokat hagyva (5. 16. b) ábra). 
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5. 16. ábra: Makro-száladagolású beton 
a) 200°C- os hőterhelés után   b) 500°C- os hőterhelés után  

 
A szálerősítésű betonok (M11-M16 jelű keverékek) maradó nyomószilárdságának 
szobahőmérsékletre vonatkoztatott értékeit az 5. 17. ábrán, az ábra számszerű értékeit a 
3. Melléklet M3. 6. táblázatában adtam meg. Az 5. 17. ábra alapján a következő 
megállapításokat teszem: 

(1) A hőterhelés maximális hőmérséklete befolyásolja mind a szál nélküli, mind a 
műanyag szálakkal készült betonok nyomószilárdságát.  

(2) 20°C és 400°C között a különböző összetételű betonok szilárdságcsökkenése eltérő 
volt: 

− Mono szálak alkalmazása esetén a maradó relatív nyomószilárdság gyakorlatilag 
azonos tendenciát mutatott az etalon betonéval beleértve a kezdeti 20°C-on mért 
értéket is. A 20°C- 200°C-os tartományban mindkét esetben egy érdekes völgy alakult 
ki a nyomószilárdság ábráján, ami azt jelenteti, hogy kis hőmérsékletemelkedés már 
szilárdságcsökkenést okoz, amit 150°C és 200°C között átmeneti szilárdságnövekedés, 
200°C felett ismét nyomószilárdság-csökkenés követett. 

− Makro szállal erősített beton próbatestek nyomószilárdságának viselkedése a 
hőmérséklet függvényében lényegesen eltért az etalon és a monoszálas betonok 
viselkedésétől és az acél szálerősítésű betonéhoz hasonlít. A görbét három részre lehet 
osztani: (1) kezdeti nyomószilárdság csökkenés a 20°C- 200°C-os tartományban, (2) 
közel konstans nyomószilárdság a 200°C és 500°C-os tartományban, (3) jelentős 
nyomószilárdság csökkenés 500°C fölött.  

(3) A maradó relatív nyomószilárdság a 800°C-on a 20°C-on mért érték 20-30%-a volt. 
(4) A legnagyobb mértékű nyomószilárdság csökkenést 400 és 800°C között figyeltem 

meg. A szilárdságcsökkenés a cementkő és a kvarckavics átalakulásával 
magyarázható. 
Felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben és hogyan befolyásolja a nyomószilárdság 

alakulását a keverékhez adagolt műanyag szál geometriája (átmérője, hossza) és a 
mennyisége. Az 5. 18.  és az 5. 19 ábrán különböző adagolású illetve alakú szálakkal készült 
betonkeverék maradó nyomószilárdságát adtam meg a hőmérséklet függvényében 500°C-ig, 
amely alapján a következő megállapításokat teszem: 
(1) Jelen vizsgálatoknál is tapasztalható volt az 5. 1. 1. pontban (5. 3. ábra) bemutatott kezdeti 

hullámvölgy a relatív nyomószilárdság ábrán a 20°C és 200°C közötti hőmérsékleti 
tartományban. 

(2) Az ábrákon jól látható a görbe maximumpontjának eltolódása:  
• a szálak nélküli és az 1V% mono száladagolással készült beton esetén a görbék lokális 

maximum pontja 200°C-nál van, de a száladagolás hatására eltolódott lefele (zöld 
folytonos nyíl, 5. 18. ábra).  

• a 3V% mono szállal készült beton esetén a görbe csúcspontja 300°C-nál van, a 
száladagolás hatására eltolódott lefelé és jobbra (zöld szaggatott nyíl, 5. 18. ábra). 
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• A makro száladagolással készült beton esetén a görbe csúcspontja 300°C-nál van, a 

száladagolás növelésének hatására eltolódott lefelé és jobbra (lila nyilak, 5. 19 ábra)..  
A folytonos nyilak irányából és méretéből látszik, hogy a szál típusának nagyobb jelentősége 
van, mint a szál mennyiségének.  
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5. 17. ábra: A szálerősítésű betonok maradó nyomószilárdságának alakulása a hőmérséklet 

függvényében (4 mérési eredmény átlaga) 
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5. 18. ábra: A száltartalom és méret hatása mono szál erősítésű beton esetén 
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5. 19. ábra: A száltartalom és méret hatása makro szál erősítésű beton esetén 

 
5. 3. 2. A hajlító-húzószilárdság alakulása a hőterhelés után 
 
A nyomószilárdság vizsgálata mellett a szálerősítésű betonok (M 11- M 16) esetén fontosnak 
tartottam a hajlító-húzószilárdság vizsgálatát is. Az 5. 20. ábrán és a 3. Melléklet 
M3. 7. táblázatában a hajlító-húzószilárdság értékeit ábrázoltam a szobahőmérsékleten mért 
értékre vonatkoztatva, az etalon M1 keverékhez viszonyítva. Az ábra alapján a következő 
megállapításokat lehet tenni: 

(1) A hajlító-húzószilárdság csökkenése a polipropilén száladagolással, illetve a 
száladagolás nélkül készített betonoknál a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
növekedésével azonos tendenciát mutatnak. 

(2) A hajlító- húzószilárdság csökkenése 300°C-os hőterhelésig polipropilén makro szálak 
alkalmazásakor kissé kedvezőbb, mono szálak esetén kissé kedvezőtlenebb, mint a 
száladagolás nélküli beton esetében, amit a szálak geometriája magyaráz. 

(3) 500°C-os hőterhelés felett a szilárdságcsökkenés mértéke közel azonos volt, 
függetlenül attól, hogy a beton száladagolással vagy száladagolás nélkül készült-e.  

 
5. 3. 3. A rugalmassági modulus alakulása a hőterhelés után 
 
A szálerősítésű betonok (M11 és M16 jelű keverék) rugalmassági modulusának 
szobahőmérsékletre vonatkoztatott értékeit az 5. 21.  ábrán és a 3. Melléklet 
M3. 8.táblázatában adtam meg. Az ábra alapján a következő megállapításokat lehet tenni: 
(1) 300°-os hőmérsékletig a polipropilén szálakkal illetve a szálak nélkül készült betonok 

rugalmassági modulusának csökkenése azonos tendenciájú 
(2) 300°C és 500°C között a polipropilén száladagolású beton szilárdságcsökkenésének 

mértéke jelentős, amit a szálak kiégése során keletkező lyukakkal magyarázhatunk. 
(3) A rugalmassági modulus szempontjából 500°C-os hőterhelésig az acélszálakkal készült 

beton viselkedik a legkedvezőbben. 
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5. 20. ábra: A szálerősítésű betonok maximális hajlító-húzószilárdság a hőterhelés maximális 

hőmérsékletének függvényében 
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5. 21. ábra: A szálerősítésű beton rugalmassági modulusának alakulása a h
függvényében 

 
 
 
 

 

szálak nélkül: 
 Ec,20 =38,85 GPa 
 
műanyag szálakkal:
 Ec,20 =40,11 GPa 
 
acél szálakkal:  
Ec,20 =44,5 GPa 
őmérséklet 
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ÖSSZEGZÉS 

Kísérleteim során megvizsgáltam, hogy a cementtípus, az adalékanyag és a 
betonkeverékhez adagolt szálak milyen mértékben, és hogyan befolyásolják a beton fizikai, 
mechanikai és kémiai tulajdonságainak alakulását a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében. 

A hőterhelés hatására a beton felületén megjelenő repedések száma és mérete függ az 
elért legmagasabb hőmérséklettől, a cement típusától, az adalékanyag típusától és az 
alkalmazott szál típusától. A hőterhelés hatására keletkező repedések számát és méretét 
kedvezően befolyásolta a cement kohósalak tartalma és az egyes műanyag szálak. 

A hőterhelés miatt bekövetkező nyomószilárdság-csökkenés szintén függ az elért 
legmagasabb hőmérséklettől, az alkalmazott cement típusától, az adalékanyag típusától és kis 
mértékben az alkalmazott szál típusától. A maradó nyomószilárdság szempontjából kedvező a 
kohósalak tartalmú cementek és a könnyű adalékanyagok alkalmazása.  

Méréseim szerint a hajlító-húzószilárdság hőterhelés hatására bekövetkező csökkenése 
nagyobb mértékű, mint a nyomószilárdság csökkenése. A hőterhelt, műanyag szálakkal 
készített betonok hajlító-húzószilárdság csökkenése azonos tendenciájú a szálerősítés nélküli 
betonokéval, sőt 500°C felett, annak mértéke is azonos. A szálerősítésű betonok hajlító-
húzószilárdsága hőterhelés hatására lényegesen kedvezőbb a szálerősítés nélkülieknél. 

A rugalmassági modulus csökkenése 300°C és 500°C között a duzzasztott agyagkavics 
adalékanyagú betonok esetén lényegesen kedvezőbb, mint a kvarckavics adalékanyagú 
betonok esetén. A polipropilén száladagolású betonok esetén, ugyanezen hőmérsékleti 
tartományban kedvezőtlenebb, mint a szálak nélküli betonok esetén. Ez utóbbit a szálak 
kiégése során keletkező lyukakkal magyarázhatjuk  
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6. HATÁRFELÜLETI VISELKEDÉS VÁLTOZÁSA A HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA 
 
Kísérleteim harmadik szakaszában a határfelületi jelenségeket vizsgáltam a hőterhelést 
figyelembe vételével, a következő esetekre vonatkozóan:  

− a cementkő-adalékanyag együttdolgozása, 
− a beton-betonacél együttdolgozása, 
− a beton és bebetonozott szénszálas betét együttdolgozása, 
− a beton és ráragasztott szénszálas szalag együttdolgozása, 
− a beton és a betonba ragasztott csapok együttdolgozása.  

 
A kísérletek céljai 
 

(1) A hőterhelés hatására az adalékanyag-cementkő határfelületén létrejövő kapcsolat 
vizsgálata, a kapcsolat változásának hatása a beton mechanikai tulajdonságaira.  

(2) A hőterhelés hatására a beton és a bebetonozott betétek (acél, CFRP) 
együttdolgozásának meghatározása. 

(3) A ragasztott kapcsolatok (felragasztott szalag, beragasztott csapok) teherbírásának 
változása a hőterhelés hatására. 

 
6. 1. Adalékanyag-cementkő határfelületének változása a hőmérséklet hatására 
 
A hőterhelésnek kitett betonból készített próbatestek egy részét optikai mikroszkópos, 
valamint pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatoknak is alávetettem, hogy a szilárdsági 
vizsgálatoknál tapasztalt eltérések magyarázatát megtaláljam.  
 
6. 1. 1. Optikai mikroszkópos elemzés 
 
Az optikai mikroszkópos felvételekhez a beton próbatestekből vékony szeleteket vágtam, 
majd azokat üveglapra ragasztottam, végül maximum 0,3 mm-es vastagságúra csiszoltam 
(6. 1. ábra). A felvételeken jól látható, hogy a szobahőmérsékleten tárolt, kvarckavics 
adalékanyagú beton próbatestekből készített csiszolatokon a cementkő-adalékanyag 
határfelületén világos árnyalatú réteg alakult ki (6. 1. ábra). 400°C-os hőterhelést követően a 
kvarckavics mentén a kontaktzóna megváltozott és színe sötétebb lett (vesd össze: 6. 1. ábra 
A és B).  
 

         

A

kvarckavics 

kontakt zóna portlandit és 
ettringit 

20°C 400°C 

6. 1. ábra: A kvarckavics adalékanyagú beton csiszolata szobahőmérsék
400°C hőterhelés után 

 

B

 
leten (20°C) és 
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A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú beton esetén a csiszolatokról készült fotókon 
az adalékanyag szemcsék mellett egy elszíneződött, vörös árnyalatú réteg figyelhető meg 
(6. 2. ábra). A réteg színéből valószínűsíthető, hogy abban vastartalmú vegyületek találhatók, 
amit energia diszperz spektrum (EDS) elemzéssel igazoltam is (lásd a 6. 1. 1. 2. pontban). A 
réteg színe a hőmérséklet emelkedés hatására sötétebb lett. 

 

     
20 °C 600 °C 

6. 2. ábra: Duzzasztott agyagkavics adalékanyagos betonból készült csiszolatok  
 

A szálerősítésű betonok optikai felvételéhez a mintákból készített vékony csiszolatok, 
szálat is tartalmaznak. A 6. 3. ábrán egy műanyag szálas beton, a 6. 4. ábrán egy acélszálas 
betonról készült felvételt láthatunk. A szál-cementkő kontaktzónájában − a kvarckavicshoz 
hasonlóan − a szálak határfelületén egy vékony filmréteg alakult ki. 
 

  
6. 3. ábra: Műanyag szál-beton kapcsolata       6. 4. ábra: Acélszál-beton kapcsolata 
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6. 1. 2. Elektronmikroszkópos elemzés 
 
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételekhez a mintákat frissen hasítottam el, elkerülve 
ezzel a felület karbonátosodását. A határfelületi jelenségek tanulmányozásra pásztázó 
elektronmikroszkóp segítségével energia diszperz spektrumokat (EDS) is felvettem, amely a 
vizsgált pont elemi összetételét adja meg. 

Először a megszilárdult cementpépről készítettem felvételeket. Fehér nyilakkal 
jelöltem a portlandit kristályok töredezett, hasadt felületét (6. 5. ábra). A rajtuk látható 
apróbb, fehér csomós kristályok már kalcit kristályok, a körökkel jelölt területek pedig CSH 

 72



6. fejezet  TŰZ HATÁSA BETONSZERKEZETEK 
HATÁRFELÜLETI VISELKEDÉS VÁLTOZÁSA A HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA                            ANYAGAIRA 
 
(kalcium-szilikikát-hidrát) fázisokat mutatnak. Ezek általában apró kristályok, vagy még 
röntgenamorf tulajdonságú, pelyhes, sokszor csillag alakba rendeződő hidrátfázisok.  
 

 
6. 5. ábra: Portlandcementből készült, megszilárdult cementpép elektronmikroszkópos 

felvétele (   portlandit,     CSH fázisok, N 1500) 
 

A megszilárdult cementpép vizsgálata után külön hangsúlyt fektettem az 
adalékanyag-cementkő kontaktzónájának vizsgálatára. A kvarckavics adalékanyagú 
betonokon végzett elektronmikroszkópos analízis (6. 6. ábra) alapján megállapítottam, hogy a 
csiszolatokon látszó kvarckavics felületén levő világos árnyalatú réteg portlanditot és kis 
mértékben ettringitet tartalmaz. Az ettringit átalakulása 60°C és 150°C között, a portlandit 
bomlása 400°C körül megy végbe. A hajlító-húzószilárdság 400°C-os hőterhelés utáni 
jelentős csökkenését a cementkő-adalékanyag határfelületén kikristályosodott portlandit 
bomlása okozhatja (lásd 5. 1. 2. pontot). 

A CEM I 52,5 N jelű cement felhasználásával készült beton esetén jó láthatóak a 
cementkőben − különösen a kvarckavics határfelületén − kikristályosodott portlandit 
ásványok (6. 7. ábra). A CEM III/B 32,5 N-S cementből készült beton esetén a cementkő-
kvarckavics határfelületén sokkal finomabb kristályszerkezet alakul ki: a kikristályosodott 
portlandit mellett megfigyelhetők a kohósalak tartalom miatt keletkezett szilikáthidrátot nem 
tartalmazó üveges részek (6. 8. ábra). A cementek eltérő szerkezete indokolhatja a 
nyomószilárdsági vizsgálatoknál tapasztalt különbségeket (lásd 5. 1. 1. pontot). 
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6. 6. ábra: 20°C-on a kvarckavics adalékanyaggal készült beton (elektronmikroszkópos 

felvétel) 
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6. 7. ábra: CEM I 52,5 N-ből készült beton 

elektronmikroszkópos felvétele  
6. 8. ábra: CEM III/B 32,5 N-S-ből készült 

beton elektronmikroszkópos felvétele  
(A adalékanyag, P portlandit, CSH kalcium-szilikát-hidrát) 

 
A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú könnyűbetonról készült felvételeken jól 

látható, hogy az adalékanyag pórusaiba behatolt a cementpép (6. 9. ábra), és ezáltal teljesen 
más jellegű kapcsolat jött létre, mint a kvarckavics és a cementkő között. A kvarckavics illetve 
a duzzasztott agyagkavics és a cementkő eltérő jellegű kapcsolata indokolhatja a 800°C-os 
hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság 60%-os különbségét, lásd 5. 2. 1 pontot. Az 
adalékanyag nyitott pórusainak a száma döntő szerepet játszik, hiszen minél több a 
nyitott pórus, annál több cementpép tud az adalékanyagba behatolni, és így összetettebb 
kapcsolat alakul ki. 

 

    

20°C 300°C 

6. 9. ábra: Duzzasztott agyagkavics adalékanyagú beton (elektronmikroszkópos felvétel) 
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A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú betonban az adalékanyag-cementkő 
határfelületén megfigyelt vörös réteg miatt laboratóriumi körülmények között (20°C-on) 
tárolt, és vizsgált minták EDS-elemzését is elvégeztem (4. Melléklet). Az elemzést 
tanulmányozva megállapítható, hogy a cementkő nagyon kis mennyiségben (0,326%) 
tartalmaz Fe ionokat. Ugyanakkor az adalékanyag törött felületéről készült EDS-elemzés 
(4. Melléklet, 1. ábra) alapján az adalékanyag vasion-tartalma ennél sokkal nagyobb 
(1,326%). A duzzasztott adalékanyag és a cementkő kontaktzónájában − ,amely az optikai 
mikroszkópos felvételen vöröses elszíneződést mutatott − az EDS-elemzés 0,593% Fe-iont 
mutatott ki (4. Melléklet 2. ábra). Az optikai megfigyelések és az EDS-elemzések 
összevetésével is megállapítható, hogy a kvarckavics, illetve a duzzasztott agyagkavics 
adalékanyaggal készített betonban más jellegű kontaktzóna alakul ki. A kvarckavics 
adalékanyagú betonnál nem figyelhető meg a vöröses elszíneződésű kontaktzóna. A vöröses 
árnyalatú réteg a duzzasztott agyagkavics adalékanyagú betonok esetén a cementpép és az 
adalékanyag kémiai reakciójából következhet. A kémiai reakció befolyásolhatja a tapadási 
tulajdonságokat, amely a duzzasztott agyagkavics tartalmú könnyűbetonok hőterhelés utáni 
maradó nyomószilárdságának növekedését szintén alátámasztja (lásd 5. 2. 1. pontot).  

A rövid, vékony (mono) szálak felhasználásával készült beton esetén 
elektronmikroszkópos felvételeket készítettem, hogy a szálak hőterhelés hatására való 
viselkedését figyelemmel kísérjem. A 20°C-on szilárdult és tárolt beton esetén jól láthatók a 
szálak felületén kikristályosodott portlandit ásványok. A 2 órás 150°C-os hőterhelésnek kitett 
betonról készült felvételen egyértelműen látszik, hogy a szálak elkezdtek olvadni, felületük 
deformálódott (6. 10. ábra). 150°C-os hőterhelésig a szálak megolvadtak és a rugalmassági 
modulus jelentős csökkenését figyelhetjük meg (lásd 5. 3. 3. pontot). 400°C-ig a szálak 
kiégése következik be, ezáltal csökken a beton felületén a repedések száma (lásd 5. 3. 1 pont). 
A szálak mérete és mennyisége 400°C felett (a szálak kiégése után) csak kis mértékben 
befolyásolta a beton maradó nyomószilárdságát és a hajlító-húzószilárdságát (lásd 5. 3. 1. és 
5. 3. 2. pontok).  
 

 
6. 10. ábra: A műanyag szálak megolvadása a hőterhelés hatására 

20°C 50°C 150°C 

 
6. 2. Betonacél-beton határfelületének változása a hőmérséklet hatására 
 
Az 5. 1. 2. pontban ismertetett kísérleti eredmények alapján megállapítottam, hogy a hajlító- 
húzószilárdság hőterhelés hatására bekövetkező relatív csökkenése nagyobb arányú, mint a 
nyomószilárdság relatív csökkenése. A kapcsolati szilárdság értékénél a beton húzó- és 
nyomószilárdsága egyaránt szerepet játszik, ezért kísérleteket végeztem beton-betonacél 
kapcsolati szilárdságának meghatározására hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében.  

A 120 mm átmérőjű 100 mm magas kihúzó próbatesteket (lásd 3. 8. ábra) a felfűtés 
után két órás hőterhelésnek vetettem alá, majd azok lehűlését követően végeztem el a kihúzó 
kísérletet. A betonacél kihúzása után a próbatesteket félbehasítottam, majd a betonacél és a 
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beton tapadási zónájában kialakult felületet megvizsgáltam (6. 11. ábra). Megállapítható, 
hogy 300°C feletti hőterhelés esetén mind a beton, mind a betonacél elszíneződött. A lehűlt 
betonacél színe a 300°C, a 400°C, az 500°C, a 600°C és a 800°C-os hőterhelés, majd lehűlést 
követően sötétebb lett. A beton színe a 300°C-os hőterhelés után világosabb, a 600°C-os és a 
800°C-os hőterhelést követően pirosas árnyalatú lett. 
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6. 12 ábra: A maradó nyomószilárdság é

hőmérséklet függvé
a) M1 (kvarckavics); b) M6 (duzzasztott agyagkavics
c) M7 (duzzasztott agyagkavics2); d) M16 (acélszál)
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 A továbbiakban a κ tényező hőmérséklettől függő változását elemzem. A beton 
nyomószilárdsága és kapcsolati szilárdsága jelentősen lecsökken a hőmérséklet 
emelkedésének hatásra. A 6. 13. ábra tartalmazza a különböző összetételű 20°C-on tárolt 
beton próbatestek átlag nyomószilárdságát, átlag kapcsolati szilárdságát (alkalmazott 
betonacél: B 60.50). Az ábra alapján a következő megállapításokat teszem: 

(1) A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú könnyűbetonok 20°C-on mért 
nyomószilárdsága kisebb, mint a kvarckavics adalékanyagú, etalon betoné. 

(2) Az acél szálerősítésű beton 20°C-on mért kapcsolati szilárdsága nagyobb, mint az 
etaloné. 

(3) A műanyag szálerősítésű betonok és a könnyűbetonok 20°C-on mért kapcsolati 
szilárdsága kisebb, mint az etaloné. 
A kapcsolati szilárdság és a nyomószilárdság hányadosát kifejező κ tényezőt a 

hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében a különböző összetételű betonok 
esetén a 6. 13. ábrán és az 5. Melléklet M5. 2. táblázatban adtam meg. Minden betontípus 
esetén 400°C-ig kismértékű, közel lineárisnak tekinthető csökkenést figyelhetünk meg, 
amit 400°C és 500°C között ugrásszerű, jelentős szilárdságcsökkenés követett, majd 
500°C felett a csökkenés ismét lineárisnak tekinthető. 

A 6. 14. ábrán a pontokat összekötő egyenesek párhuzamosnak tekinthetők, ezért a κ 
tényező értéke és a hőterhelés maximális hőmérsékletete között egyértelmű összefüggés van. 
Az egyenesek együtthatóit a 6. 1. táblázatban adtam meg. 

 
6. 1. táblázat: A κ tényező egyeneseinek egyenlete, ahol y=Ax+B 

 

betontípus Egyenes 
színe 

érvényességi tartomány A B 

20°C - 400°C -0,0002 0,3997 M1 fekete  
500°C – 800°C -0,0002 0,2666 
20°C - 400°C  -0,0002 0,3898 M16 piros  

500°C – 800°C -0,0002 0,2112 
20°C - 400°C -0,0002 0,3314 M7, M6, M11 kék  

500°C – 800°C -0,0002 0,1893 

A 6. 15. ábrán és az 5. Melléklet M5. 3. táblázatában a hőterhelés maximális 
hőmérsékletének függvényében a kvarckavics adalékanyagú beton esetén relatív 
elmozduláshoz tartozó kapcsolati feszültségeket adtam meg, mely alapján a következő 
megállapításokat teszem: 

(1) A hőmérséklet emelkedésének hatására a 0,05; 0,1; 0,15 és 0,2 relatív 
elmozduláshoz tartozó kapcsolati feszültség értéke csökkent. Jelentős csökkenését 
figyelhetjük meg 400°C és 500°C között. 

(2) A hőterhelés hőmérsékletének emelkedésének hatására a 0,20 mm és a 0,05 mm 
elmozduláshoz tartozó kapcsolati feszültségek közti különbség egyre kisebb lesz. 
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6. 13. ábra: A szilárdsági jellemzők és a kapcsolati szilárdság 20°C-on tárolt próbatestek 

esetén 
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6. 14. ábra: A betonacélok κ tényezője a hőmérséklet függvényében 
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6. 15. ábra: A betonacélok relatív elmozduláshoz tartozó feszültség a hőmérséklet 
függvényében 

relatív elmozdulás 
(mm) 

 
6. 2. 2. A relatív bordafelület hatása 
 
A relatív bordafelület befolyásolja a betonacél szobahőmérsékleten mért kapcsolati 
szilárdságát. A relatív bordafelület hatását a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében (20°C, 50°C, 150°C, 300°C, 400°C, 500°C és 800°C); B 60.50 (Ø 12 mm, 
αsb=0,075) és BSt 500 (Ø 12 mm, αsb=0,084) bebetonozott betonacél kihúzásával; kvarckavics 
(M1) és duzzasztott agyagkavics adalékanyagú (M6) beton próbatesteken vizsgáltam. 

A 6. 16. és a 6. 17. ábra és az 5. melléklet 4. táblázata alapján megállapítom: 
(1) Nagyobb relatív bordafelület nagyobb tapadószilárdságot eredményezett, függetlenül 

az alkalmazott adalékanyagtól és a hőterhelés maximális hőmérsékletétől.  
(2) A relatív bordafelület nem befolyásolta a kapcsolati szilárdság változását a hőterhelés 

hatására. 
 
6. 2. 3. Feszítőpászma 
 
A feszítőpászmák tapadószilárdságát kihúzó kísérlettel vizsgáltam a hőterhelés maximális 
hőmérsékletének függvényében (20°C, 100°C, 150°C, 300°C, 500°C, 600°C és 800°C) 
kvarckavics (M1) és duzzasztott agyagkavics adalékanyagú (M6) beton próbatesteken. 

A 6. 18. ábrán és az 5. Melléklet M. 5. 5. táblázatában a κ tényező alakulását adtam 
meg a hőmérséklet függvényében. Az ábra alapján a következő megállapításokat teszem: 

(1) Mind a kvarckavics, mind a duzzasztott agyagkavics adalékanyagú betonoknál a 
feszítőpászmák alkalmazása esetén jóval kisebb (harmada-negyede) kapcsolati 
szilárdságot mértem, mint a bordás betonacélok esetén (vesd össze a 5. Melléklet 
M2. 5. és M5 5. táblázat, illetve a 6. 14. és 6. 18. ábrát). 
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(2) Duzzasztott agyagkavics adalékanyag alkalmazásakor a κ tényező értéke kisebb, mint 
kvarckavics adalékanyag alkalmazásakor (megegyezően a betonacéloknál 
tapasztaltakkal). 

(3) 400°C és 500°C között a feszítőpászmák esetén is megfigyelhető a κ tényező 
diagramján egy ugrás, amit a kapcsolati zónában levő cementkő kémiai átalakulása 
(portlandit bomlása, kb. 450°C-on) okoz. 
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6. 16. ábra: A betonacél relatív bordafelületének hatása kvarckavics adalékanyagú betonok 
esetén 
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6. 17. ábra: A betonacél relatív bordafelületének hatása duzzasztott agyagkavics adalékanyagú 
betonok esetén 
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6. 18. ábra: A feszítőpászmák κ tényezője  

 
6. 3. CFRP-betétek viselkedése hőterhelés hatására  
 
Az acélbetétek vizsgálatához hasonlóan kihúzó kísérletet végeztem ∅5 mm névleges 
átmérőjű, homokszórt felületi kialakítású CFRP-feszítőbetéteken (Nedri, 1999) és 
összehasonlításul ∅5 mm névleges átmérőjű, trohoid csavarbordázatú feszítőhuzalokon 
(D&D, Miskolc). A kísérlet elvégzését szükségesnek tartottam, mivel a szálerősítésű 
polimerbetétek az acélbetéteknél sokkal érzékenyebben reagálnak a hőmérséklet emelkedésre. 
Előkíséreletként elkészítettem a szálerősítésű polimerbetétek derivatográfos vizsgálatát. 
 
6. 3. 1. Derivatográfos vizsgálat 
 
A derivatográfos vizsgálati eredményeket a 6. 19. ábra foglalja össze. A DTA-és DTG-
görbékről leolvasható, hogy a CFRP-huzal epoxi ágyazóanyaga 100°C és 200°C között 
lágyulási folyamaton megy keresztül, a jelenség tömegváltozás nélkül zajlik le. Magasabb 
hőmérsékleten (mintegy 320°C-ig) egy exoterm kémiai átalakulás kezdeti szakaszát 
figyelhetjük meg, az exoterm reakció folyamatos egészen 600-620°C-ig. A pirolízises reakció 
során a CFRP-betét epoxi ágyazóanyaga teljesen kiég. 
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6. 19. ábra: A szénszálas huzalok termoanalitikai vizsgálatának eredménye 
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6. 3. 2. A CFRP-betétek tapadószilárdságának alakulása a hőmérséklet függvényében 
 
A CRFP-betétek tapadószilárdságának vizsgálata során a próbatesteket nem hűtöttem le, a 
kísérleteteket meleg próbatesteken (20°C, 50°C, 75°C, 100°C és 200°C) végeztem el. 

A 6. 2. táblázatban a CFRP-betétek kihúzódásának tönkremeneteli módjait foglaltam 
össze. A betétek kihúzásakor három tönkremeneteli módot figyeltem meg (6. 20. ábra):  

(1) kihúzódásos tönkremenetel: 20°C-on a CFRP-betét egészben húzódott ki; míg 50°C 
felett kihúzódás közben a homokszórás leszakadt a betétek felületéről;  

(2)  felhasadásos tönkremenetel: a betonfedés a CFRP-betétek tengelyével párhuzamosan 
felhasadt; 

(3) ágyazóanyag tönkremenetele: magas hőmérsékleten a CFRP-betét epoxi 
ágyazóanyaga ment tönkre, kihúzódáskor a beton repedésmentes maradt.  

 
6. 2. táblázat: A CFRP-betétek kihúzódásának tönkremeneteli módjai 

hőmérséklet, °C    

20 50 75 100 200 250  tönkremeneteli 
módok: 

betonfedés

          

10 mm     * *   felhasadás 
20 mm     * *   kihúzódás 

 

30 mm 

 

    * *  * ágyazóanyag 
tönkremenetele 

    

 
 

   
a) b) c) 

   
d) e) f) 

6. 20. ábra: A CFRP-betét kíhúzódásának tönkremeneteli módjai:  
a) kihúzódás (20°C; betonfedés c= 30 mm) b) kihúzódás (50°C; betonfedés c= 30 mm) 

c) felhasadás (75°C; betonfedés c= 20 mm) d) kihúzódás (100°C; betonfedés c= 20 mm) 

e) ágyazóanyag tönkremenetele (200°C; betonfedés c= 20 mm) 

f) ágyazóanyag tönkremenetele (250°C; betonfedés c= 10 mm) 
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A 6. 21. ábrán láthatjuk a CFRP-betétek esetén a kapcsolati szilárdság változását a 

betonfedés és a hőterhelés hőmérsékletének függvényében. Megfigyelhető, hogy egészen 
100°C hőmérsékletig a kapcsolati szilárdság annál nagyobb, minél nagyobb a betonfedés. 
200°C-on és efelett a kapcsolati szilárdság független a betonfedéstől, mert a kapcsolati 
szilárdságot az ágyazóanyag tönkremenetele határozza meg, amely 200°C felett kilágyul. 
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6. 21. ábra: A CFRP-betétek kapcsolati szilárdságának változása a hőmérséklet és a 

betonfedés függvényében  
 
A 10 mm-es betonfedéssel készült próbatestek 100°C-ig a hőmérséklettől függetlenül 

minden esetben felhasadással mentek tönkre (ami a kis betonfedés következménye). 
200°C-on az ágyazóanyag tönkremenetele következett be.  

A 20, illetve 30 mm-es betonfedéssel készült próbatestek tönkrementele a 10 mm-es 
betonfedéstől eltérően következett be. 20°C-on és 50°C-on kihúzódásos tönkremenetel 
tapasztalható. 75°C-on minden esetben felhasadást észleltünk, amit a beton és a CFRP-betét 
eltérő keresztirányú hőtágulása okoz. 100°C-on a tönkremenetel ismét kihúzódással 
következett be, felhasadás nem volt, ugyanis a CFRP-betét ágyazóanyaga már olyan 
mértékben átalakult (az üvegesedési hőmérséklet fölött vagyunk), hogy a keresztirányú, 
felhasadást előidéző alakváltozások már nem alakulnak ki. Végül 200°C-on és annál 
magasabb hőmérsékleten újabb tönkremeneteli módot figyeltem meg: ekkor a CFRP-betétek 
ágyazóanyagának kiégése megkezdődik és nagyon alacsony kapcsolati szilárdsági értéknél 
következik be a kihúzódásos tönkremenetel.  

A CFRP-betétek kapcsolati szilárdsága 20°C-on mintegy 28%-kal haladja meg az acél 
feszítőhuzalok kapcsolati szilárdságát. A 6. 22. ábrán jól látható, hogy az CFRP-betétek 
sokkal érzékenyebben reagálnak a hőmérséklet emelkedésére, mint az acél feszítőhuzalok (az 
ábra numerikus értékeit az 5. Melléklet M5. 6. táblázata tartalmazza). 50°C és 75°C-on a 
maradó, a 20°C-on mért értékhez viszonyított, kihúzó szilárdság csökkenése a CFRP-betétek 
esetén 16%-kal nagyobb volt, mint a feszítőhuzalok esetén, amit a CFRP-betét felületén 
található homokszórt réteg leválása okozhatott. A betét felületéről a homokszórt réteg − ami a 
betét tapadásának a növelését szolgálta − már 50°C-os hőmérsékleten levált. 200°C-on a 
CFRP-betétek ágyazóanyagának (epoxigyanta) tönkremenetele következett be (6. 20. ábra), 
ami a tapadószilárdság jelentős csökkenéséhez vezetett. A 20°C-on mért értékhez viszonyított 
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16%-os szilárdságcsökkenés 200°C-on CFRP-betétek esetén mintegy 50%-kal haladja meg az 
acélhuzalok tapadószilárdságának csökkenését. 
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6. 22. ábra: Az CFRP-huzalok és az acélhuzalok maradó kapcsolati szilárdságának 
alakulása a hőmérséklet függvényében (betonfedés 30 mm, 3 mérési eredmény átlaga) 

 

6. 4. CFRP-szalagok viselkedése hőterhelés hatására  
 
A kísérlet során a CFRP-szalagokkal megerősített betongerendákat (700*150*150 mm, M1 
keverék) 1, valamint 16 órás hőterhelésnek vetettem alá, a hőterhelés maximális hőmérséklete 
40°C, 60°C, valamint 80°C volt. Etalonként szobahőmérsékleten tárolt próbatesteket is 
vizsgáltam. A próbatestek hajlító-húzóvizsgálatát (harmadpontosan terhelve) melegen 
(felmelegített állapotban) és hidegen (lehűlt állapotban, szobahőmérsékleten) is elvégeztem. 
Felragasztott szalagok esetén a ragasztóanyag üvegesedési hőmérséklete felett nem vehetjük 
figyelembe a ragasztó tökéletes teherbíróképességét, számolni kell a szalagok esetleges 
leválásával is. A próbatestek kialakítását a 6. 23. ábra szemlélteti.  
 

 
 

 6. 23. ábra: A CFRP-szalagokkal megerősített gerendák kialakítása  
(az ábra értékei mm-ben vannak megadva) 
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A szénszál erősítésű szalagok esetén előkísérletként elvégeztem a szalag derivatográfos 
vizsgálatát, mivel a szerkezet teherbírását jelentős mértékben meghatározzák a szalag 
ágyazóanyagában a hőmérséklet hatására lejátszódó kémiai változások.  
 
6. 4. 1. Derivatográfos vizsgálat 
 
Az ágyazóanyag kémiai változásának meghatározására derivatográfos vizsgálatot végeztem. 
A hőmérséklet függvényében való tömegveszteséget a TG-görbe mutatja. A DTG-görbe, ami 
a TG-görbe első deriváltja, a tömegveszteség sebességét mutatja meg. A TG-görbe inflexiós 
pontját a DTG-görbéről olvashatjuk le, itt az inflexiós pont helyi szélső értéként jelenik meg. 
Jól látható, hogy a 350°C kritikus pont, e hőmérséklet felett már a szalag károsodása (az 
ágyazóanyag bomlása) is bekövetkezik. A DTA-görbe, vagyis a differenciál termoanalízis 
görbe a folyamat jellegére ad útmutatást. A DTA-görbéről leolvasható, hogy 350°C-on 
exoterm reakció következett be (6. 24. ábra). 

 
6. 24. ábra: A szalagból vett minta termoanalitikai vizsgálatának eredményei 

 
6. 4. 2. A hajlító-húzószilárdság alakulása a hőterhelés függvényében  
 
A hajlítóvizsgálatot elvégeztem szalagok nélküli, 20°C-on szilárdult etalon próbatesteken is. 
Az etalon próbatest törőereje 17,21 kN volt, ez a szalagokkal megerősített, szintén 
szobahőmérsékleten tört próbatestek tönkremeneteléhez tartozó erő 40 %-a.  

A 6. 25. ábrán  a szalaggal megerősített gerendák törőerejét, a 6. 3. táblázatban a 
tönkremeneteli módot adtam meg a hőmérséklet függvényében (számszerű értékeit az 
5. Melléklet M5. 7. táblázatában adtam meg). Az ábra alapján a következő megállapításokat 
teszem: 

(1) A 40°C-ig melegített próbatestek esetén szilárdságnövekedést figyeltem meg, 
függetlenül attól, hogy milyen hőmérsékleten (melegen vagy lehűlve) történt maga a 
vizsgálat, aminek valószínű oka a ragasztott felületen uralkodó feszültség. 

(2) A 60°C-ig melegített gerendáknál jelentős szerepet játszott a vizsgálat hőfoka: a 
lehűlt állapotban végzett vizsgálat − függetlenül a hőterhelés időtartamától − mindig 
nagyobb értéket adott, mint a melegen elvégzett vizsgálatok. A 40°C-ig melegített 
próbatestek maximális törőerejéhez képest 60°C-on kisebb erőket kaptam. 
Megfigyelhető, hogy a hidegen végzett vizsgálatoknál a hőciklus hosszának nincs 
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jelentősége, a melegen végzett törésnél a rövidebb hőciklus eredményezett nagyobb 
szilárdságot. 

(3) 80°C-ig végzett felmelegítés esetén a maximális erőt nem befolyásolta a hőterhelés 
időtartama, viszont még így is nagyobb törőerőt kaptam, mint az etalonnál. A 
próbatestek tönkremenetli módja megváltozott: ezen a hőmérsékleten már a 
ragasztóanyag tönkrement, a szalagok leszakadtak (6. 26. ábra).  
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6. 25. ábra: F max a hőmérséklet függvényében (minden pont 3 mérési eredmény átlaga) 
 

6. 3.  táblázat: A CFRP-szalagokkal megerősített gerendák tönkremeneteli módja  
(ny=nyírás, l=szalag leválása) 

melegen lehűlve idő 
20°C 40°C 60°C 80°C 20°C 40°C 60°C 80°C 

1 óra ny ny ny l  ny ny ny l 
16 óra  - ny l - - ny - 

 
 

 
6. 26. ábra: A CFPR-szalag leválása 

 
6. 5. Rögzítéstechnikai elemek hőterhelés hatására való viselkedése 
 
A rögzítéstechnikai elemek hőterhelés (20°C, 150°C és 300°C) hatására való viselkedésének 
tisztázására erővel vezérelt, terpesztett csapot és két fajta anyaggal (vinilészter, hibrid) 
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beragasztott csapot vizsgáltam (lásd 3. 4. 4. 3. pont) A csapok kihúzó vizsgálatához 
300*300*100 mm-es betonlemezeket készítettem az M1-es és az M2-es betonkeverékekből 
(36-36 darab próbatest). A kihúzó kísérlet előtt a betonlemezeket az elhelyezett csapokkal 
együtt adott hőmérsékletre felmelegítettem, majd hagytam szobahőmérsékletre lehűlni. 
Kísérletek során a hőterhelés hatására bekövetkező változásokat követtem nyomon. 
 
6. 5. 1. Derivatográfos vizsgálat  
 
A beton, a hibridragasztó (ami cementből és vinilészterből áll), illetve a vinilészter ragasztó 
kémiai átalakulását termoanalitikai vizsgálat segítségével elemeztem (6. 27. ábra). 

A hibridragasztónál 270°C, a vinilészter ragasztónál 200°C körül kezdődik el a 
hőbomlás (pirolízis), ami a hibridragasztónál 455 °C-on, a vinilészter alapú ragasztónál 
370°C-on fejeződik be. 440-620°C között égési folyamat (oxidáció) játszódik le a 
hibridragasztónál, ugyanez a vinilészter alapú ragasztónál mintegy 445-665°C közötti 
tartományban következik be. A ragasztóanyag megolvadása a pirolízíssel (bomlási) 
párhuzamosan mehet végbe. 

A beton esetében a portlandit (Ca(OH)2) bomlása 450°C körül, valamint a CSH-ok 
átalakulása 700°C körül okoz jelentős szilárdságcsökkenést. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 27. ábra: A beton és a ragasztóanyagok termoanalitikai vizsgálatainak eredményei 

DTA  hibrid 

DTA vinilészter  

DTA beton

DTG beton 

DTG vinilészter 

DTG hibrid 

 
6. 5. 2. A kapcsolati szilárdság alakulás a hőterhelés hőmérsékletének függvényében 
 
6. 5. 2. 1. Erővel vezérelt terpesztett csapok 
 
Az erővel vezérelt terpesztett csapok kiszakadásához tartozó maximális erőket a 6. 28. ábrán 
(számszerű értékeit az 5. Melléklet M5. 8. táblázatában) adtam meg. 

Az erővel vezérelt terpesztett csapok esetén három különböző tönkremeneteli módot 
figyeltem meg (6. 29. ábra). Az első esetben a beton szakadókúpos tönkremenetele 
következett be, ekkor maga a csap nem sérült. A második esetben a csap fején levő gyűrű 
leszakadt, a csap kihúzódása után a beton szakadókúposan ment tönkre; ekkor a szakadókúp 
mérete jóval kisebb volt, mint az első esetben. A harmadik esetben a csap szára legkisebb 
keresztmetszetében elszakadt, ekkor a beton nem szakadt ki. 
 A tönkremeneteli mód függ a betonszilárdságtól és a hőterhelés maximális 
hőmérsékletétől. Szárszakadást figyeltem meg a 300°C-os hőterhelést követően az 
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alkalmazott betonszilárdságtól függetlenül, 20°C-on a nagyobb (M1, fc,20=64,5 N/mm2) 
szilárdságú beton esetén. Az első és a második tönkremeneteli mód véletlenszerűen 
következett be: 20°C a kisebb (M 2, fc,20=43,4 N/mm2) szilárdságú betonnál, illetve 150°C-os 
hőterhelést követően az alkalmazott betonszilárdságtól függetlenül.  
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6. 28. ábra: Az erővel vezérelt terpesztett csapok maximális terhelhetősége a hőmérséklet 
függvényében (minden pont 3 mérési eredmény átlaga) 

 

 
 

6. 29. ábra: Az erővel vezérelt terpesztett csapok tönkremeneteli módjai 
 

 
6. 5. 2. 2. Ragasztott csapok 
 
A ragasztott csapok kiszakadásához tartozó maximális erőket a 6. 30. ábrán és az 5. Melléklet 
M5. 8. táblázatában adtam meg. Összevetve a 6. 28. és a 6. 30. ábra folyamatos vonallal 
ábrázolt egyeneseit, megállapítható, hogy a hőterhelés hatására bekövetkező szilárdságvesztés 
az erővel vezérelt terpesztett és a hibridragasztóval rögzített csapok esetén hasonló tendenciát 
mutat. A hibridragasztóval rögzített csapoknál − ellentétben az erővel vezérelt terpesztett 
csapokkal − a 300°C-os hőterhelést követően minimális kapcsolati szilárdságcsökkenés 
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figyelhető meg, amit a ragasztóanyag kismértékű károsodása okozhat. Ezt a tényt a 
ragasztóanyagok termoanalitikai vizsgálata is alátámasztja (lásd 6. 5. 1. pontbeli 270°C és 
455°C közötti pirolízis).  
 A tönkremenetel módja a hibridragasztóval rögzített csapok esetén is függött a 
betonszilárdságtól és a hőterhelés maximális hőmérsékletétől. A nagyobb szilárdságú beton 
esetén 20°C-on szárszakadás következett be. A többi esetben a csap kihúzódásával 
egyidejűleg szakadókúpos beton tönkremenetelt tapasztaltam. 
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6. 30. ábra: A ragasztott csapok maximális terhelhetősége a hőmérséklet függvényében  

(minden pont 3 mérési eredmény átlaga) 
 

A vinilészter alapú ragasztó sokkal érzékenyebben reagált a hőterhelésre. A 300°C-os 
hőterhelés után a rögzítés szilárdságának jelentős csökkenését tapasztaltam, ami a 
ragasztóanyag tönkremeneteléből adódott (6. 31. ábra). A termoanalitikai vizsgálat alapján a 
pirolízis ennél a ragasztóanyagnál 200°C és 370°C között megy végbe, ami jóval alacsonyabb 
hőmérsékleti tartomány, mint a hibridragasztóé (270-455°C). 300°C-ig a vinilészter 
ragasztóanyag már jelentősen károsodik.  

A tönkremenetel módja itt is függött a betonszilárdságtól és a hőterhelés 
maximális hőmérsékletétől. A szobahőmérsékleten tárolt és vizsgált próbatestek 
szárszakadással mentek tönkre. A 150°C-os hőterhelést követően a tönkremeneteli mód 
a betonszilárdság függvényében változott: a nagyobb szilárdságú betonnál szárszakadást 
figyeltem meg; a kisebb szilárdságú betonnál a csap kihúzódásával egyidejűleg a beton 
kagylós kitörése következett be. A ragasztóanyag cementtartalma befolyásolja a 
tönkremeneteli módot (vinilészter ragasztó 3%, hibrid ragasztó 30% cementet 
tartalmaz). 
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150°C 

300°C

6. 31. ábra: A ragasztott csapok tönkremeneteli módjai 
20°C 

 
ÖSSZEGZÉS 
 
Ebben a fejezetben különféle határfelületi változást vizsgáltam a hőterhelés függvényében. 
Kísérleteim során vizsgáltam a cementkő-adalékanyag, a beton-betonacél, a beton és 
bebetonozott szénszálas betét, a beton és ráragasztott szénszálas szalag illetve a betonba 
ragasztott csapok együttdolgozását.  
Adalékanyag- cementkő határfelületének változása a hőmérséklet hatására  
A hőterhelt betonminták egy részét optikai, valamint pásztázó elektronmikroszkópos 
vizsgálatoknak vetettem alá. A kvarckavics adalékanyagú betonokon végzett 
elektronmikroszkópos analízis alapján megállapítottam, hogy a kvarckavics felületén levő 
világos árnyalatú réteg portlanditot és kis mértékben ettringitet tartalmaz. A cementkő-
adalékanyag kontaktzónájában levő portlandit 450°C-on történő bomlása magyarázhatja a 
hajlító-húzószilárdság 450°C-os hőterhelés utáni jelentős szilárdságcsökkenését. A hőterhelt 
kohósalak tartalmú betonoknál a cementkő-adalékanyag határfelületén a portlandit mellett 
megtalálhatók a kohósalak tartalomból származó hidratálatlan üreges részek. A cementek 
eltérő szerkezete indokolhatja a maradó nyomószilárdsági vizsgálatnál tapasztalt 
különbségeket. A duzzasztott agyagkavics adalékanyaggal készült betonnál az adalékanyag 
pórusaiba behatol a cementpép. Az adalékanyag és a cementkő ezen eltérő jellegű kapcsolata 
indokolhatja a 800°C-os hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság mintegy 20%-os értékével 
szemben (kvarckavics beton) a 40%-os értékét (könnyűbeton). A könnyűbetonok esetén az 
adalékanyag nyitott pórusainak növekedésével − mivel azokba több cementpép tud behatolni 
− összetettebb kapcsolat jön létre az adalékanyag és a cementkő között. 
Acélbetét-beton határfelületének változása a hőmérséklet hatására 
A kapcsolati szilárdság és a nyomószilárdság hányadosát megadó κ tényezőt a hőterhelés 
maximális hőmérsékletének függvényében elemeztem. A κ tényező értéke és a hőterhelés 
maximális hőmérséklete között egyértelmű összefüggés írható fel: két egymással párhuzamos, 
lineáris szakaszból álló szakadásos függvény. Az összefüggés minden betonösszetételre mind 
az acélbetétek, mind a feszítőhuzalok esetén felírható. A relatív bordafelület hatását 
megvizsgálva megállapítom, hogy a nagyobb bordafelület ugyan nagyobb kezdeti 
tapadószilárdságot eredményez, de a nagyobb bordafelület nem befolyásolja a kapcsolati 
szilárdság hőterhelés hatására bekövetkező változását. 
CFRP-betétek hőterhelés hatására való viselkedése 
Az acélbetétek vizsgálatához hasonlóan kihúzó kísérletet végeztem homokszórt felületi 
kialakítású CFRP-betéteken és összehasonlításul trohoid csavarbordázatú feszítőhuzalokon. 
CFRP-betétek esetén 100°C hőmérsékletig a kapcsolati szilárdság annál nagyobb, minél 
nagyobb a betonfedés. 200°C-on a kapcsolati szilárdság független a betonfedéstől, mert a 
tönkremenetelt az ágyazóanyag tönkremenetele határozza meg. A CFRP-betétek sokkal 
érzékenyebben reagálnak a hőmérséklet emelkedésére, mint az acél feszítőhuzalok: 200°C-os 
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hőterhelést követően a feszítőhuzaloknál a tapadószilárdság csökkenése 25%, a CFRP-
betéteknél 75%. 
CFRP- szalagok viselkedése hőterhelés hatására  
80°C-ig végzett felmelegítés esetén a maximális erőt nem befolyásolta sem a hőterhelés 
időtartama, és nagyobb törőerőt kaptam, mint az etalonnál. A próbatestek tönkremeneteli 
módja ezen a hőmérsékleten megváltozott már a ragasztóanyag tönkrement, a szalagok 
leszakadtak.  
Rögzítéstechnikai elemek viselkedése hőterhelés hatására  
A mechanikai rögzítéstechnikai elemek (erővel vezérelt terpesztett csapok) esetén a kapcsolati 
szilárdság nem változott a 300°C-os hőterhelést követően. 

A ragasztott rögzítéstechnikai elemek esetén a ragasztó cementtartalma határozza meg 
a tönkremeneteli módot és a tönkremenetelhez tartozó erőt. A hibridragasztóval (vinilészter és 
cement) rögzített csapok hőterhelés hatására bekövetkező szilárdságvesztése az erővel 
vezérelt terpesztett csapos rögzítéshez hasonló tendenciájú: a 300°C-os hőterhelés után 
minimális kapcsolati szilárdságcsökkenés következett be; a tönkremenetel szakadókúpos 
betonszakadás volt. A 300°C-os hőterhelés után a tiszta ragasztóanyaggal (vinilészter) 
ragasztott rögzítéstechnikai elemek esetén figyeltem meg a legnagyobb szilárdságcsökkenést; 
a rögzítéstechnikai elem kihúzása után a ragasztóanyag károsodását, a beton tönkremenetelét 
figyeltem meg.  
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7. VASBETON KERESZTMETSZETEK ELLENÖRZÉSE TŰZHATÁS UTÁN 
 
A kísérleti eredményeim alapján javaslatokat teszek a beton, illetve vasbeton 
keresztmetszetek tűzterhelés (magas hőmérséklet) utáni ellenőrzésére. Az 
MSZ EN 1992-1-2: 2005 alapján a vasbeton keresztmetszetek tűzterhelés alatti méretezése 
megoldott, azonban a tűzterhelés után lehűlt keresztmetszetek esetén kísérleti eredményeim 
alapján módosítani kell a beton szilárdsági értékeit és a vasbeton keresztmetszetek 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 
 
7. 1. A beton nyomószilárdságának módosítása tűzhatás után 
 
A beton nyomószilárdsága melegen vizsgált állapotban nagyobb, mint lehűlt állapotban, ezért 
az MSZ EN 1992-1-2: 2005-ben megadott beton nyomószilárdság értékeit módosítani kell.  

Kísérletileg igazoltam, hogy a beton maradó nyomószilárdságát befolyásolja az 
alkalmazott cement és adalékanyag típusa, illetve a friss betonhoz kevert szálak anyaga és 
típusa (átmérő, hossz). A továbbiakban csak portlandcement tartalmú, kvarckavics 
adalékanyagú, szálak nélküli betonok hőterhelés utáni nyomószilárdságának alakulásával 
foglalkozom, mivel a beton maradó nyomószilárdsága szempontjából ez a betonösszetétel 
bizonyult a legkedvezőtlenebbnek.  

A kvarckavics adalékanyaggal készült betonok általam meghatározott értékeit, egy 
méretezéshez javasolt közelítő görbét és az MSZ EN 1992-1-2: 2005 által javasolt közelítő 
görbét a 7. 1. ábrán tüntettem fel. 

 Jól látható, hogy az általam javasolt közelítő görbe a 20°C és 500°C közötti 
hőterhelési tartományban − a próbatesteken mért szilárdsági értékek alapján − az 
MSZ EN 1992-1-2-ben megadott méretezési görbe alatt van, tehát a méretezési értékek 
módosítása szükséges. 500°C felett az MSZ EN 1992-1-2 közelítő görbéje felett marad, ezért 
a szabványban megadott számítási értékek elfogadhatóak. 

Megjegyzem, hogy kísérleteim szerint a kohósalak cement és kvarckavics 
adalékanyagú betonok hőterhelés utáni maradó nyomószilárdsága lényegesen kedvezőbb, 
mint a portlandcement felhasználásával készülteké. A könnyűbeton adalékanyagok közül a 
habüvegnek a maradó nyomószilárdság alakulására nincs lényeges hatása, közel azonosan 
viselkedik, mint a kvarckavics adalékanyagú beton. A nagy nyitott pórustartalmú duzzasztott 
agyagkavics adalékú könnyűbeton maradó nyomószilárdsága kedvezőbben alakul, mint a 
tisztán kvarckavics adalékú betoné. A szálerősítésű betonok maradó nyomószilárdsága a 20°C 
és 400°C-os hőterhelési tartományban jobban csökken, mint a szálerősítés nélkülieké, 400°C 
felett közel azonosan alakul. 
 
7. 2. A beton hajlító-húzószilárdságának módosítása tűzhatás után 

 
A hajlító-húzószilárdság hőterhelés hatására bekövetkező csökkenése nagyobb arányú, mint a 
nyomószilárdság csökkenése. 

A hajlító-húzóigénybevételnek kitett keresztmetszetek esetén új közelítő görbe 
megadása szükséges. Jól látható, hogy az általam javasolt közelítő görbe (7. 2. ábra) minden 
hőmérsékleti tartományban a nyomószilárdságra javasolt görbe alatt marad, tehát a hajlító-
húzószilárdságra vonatkozóan az új, módosított görbét kell figyelembe venni. 

Megjegyzem, hogy a szálerősítésű betonok maradó hajlító-húzószilárdsága a 20°C-
500°C-os hőmérsékleti tartományban általában kifejezettebben csökken, mint a szálerősítés 
nélküli betonoké.  
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7. 1. ábra: Javasolt maradó nyomószilárdsági közelítő görbe kvarckavics adalékanyag 
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7. 2. ábra: A maradó hajlító-húzószilárdság és a nyomószilárdság alakulása a hőmérséklet 
függvényében 
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7. 3. A kapcsolati szilárdság módosítása tűzterhelés után 
 
A betonacél kapcsolati szilárdságának és a beton nyomószilárdságának hányadosát megadó κ 
tényező alakulása a hőterhelés maximális hőmérsékletének függvényében kvarckavics 
adalékanyagú, duzzasztott agyagkavics adalékanyagú és száladagolással készült betonok 
esetén a 7. 3. ábrán látható. 400°C-ig kismértékű, lineárisnak tekinthető csökkenést 
figyelhetünk meg. 400°C és 500°C között egy ugrásszerű, jelentős szilárdságcsökkenés 
következik be, majd 500°C felett ismét lineárisnak tekinthető a csökkenés. 
 A κ-tényezőt megadó görbék gyakorlatilag párhuzamosak, tehát a szobahőmérsékleten 
mért κ tényező értékéből következtetni lehet a hőterhelés utáni értékre is. 
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7. 3. ábra: A betonacél kapcsolati szilárdságának és a beton nyomószilárdságának 
hányadosának (κ) alakulása a hőterhelés maximális hőmérsékletének hatására 

 
 Megjegyzem, hogy a feszítőpászmák esetén a κ tényező értéke 1/4-1/3-a a bordás 

betonacélokénak. A CFRP-betétek kapcsolati szilárdsága a betonacélokétól lényegesen eltér, 
100°C felett az epoxigyanta tönkremenetele miatt nagyon alacsony kihúzóerőre megy tönkre.   
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7. 4. A vasbeton keresztmetszetek méretezésére vonatkozó módosítások tűzterhelés után 
 
Az MSZ EN 1992-1-2: 2005 a szerkezetek közvetlen tűzhatás alatti méretezésére tartalmaz 
egy kézi számításra alkalmas módszert, az 500°C-os izoterma módszert. A módszer leírását a 
2. fejezetben ismertettem. A módszer előnye, hogy viszonylag egyszerűen, jó közelítő 
számítást lehet vele végezni.  

Véleményem szerint ez a számítási módszer módosítással alkalmas a lehűlt beton-
keresztmetszet méretezésére is.  

A méretezés során a nyomott zóna 500°C-os hőterhelésnek kitett keresztmetszeti 
részeinek figyelmen kívül hagyása jó megoldás lehűlt állapotban is. A húzott zónában az 
500°C-os hőterhelésnek kitett keresztmetszeti részek levágása nem elég; kísérleti 
eredményeim alapján a húzott zónában a 400°C feletti részeket kell a méretezés során 
figyelmen kívül hagyni. A húzott zónában a 400°C-os hőterhelésnek kitett keresztmetszeti 
részek figyelmen kívül hagyását a következőkkel indoklom: 
(1) A beton hajlító-húzószilárdsága a 400°C-os hőterhelés, majd lehűlés után jelentős 

mértékben csökken. A jelentős szilárdságcsökkenést a portlandit (Ca(OH)2) bomlása 
okozza (7. 2. ábra).  

(2) A beton kapcsolati szilárdságát a κ tényező függvényében adtam meg A 7. 3. ábrán jól 
látható, hogy a κ tényezőben 400°C-ig minimális, lineárisnak tekinthető csökkenést 
figyelhetünk meg; 400°C és 500°C között egy ugrásszerű csökkenés alakul ki; majd 
500°C-tól ismét lineárisnak tekinthető a csökkenés. A kapcsolati szilárdság 400°C és 
500°C közötti drasztikus csökkenését szintén a portlandit (Ca(OH)2) bomlása 
magyarázza.  
Kísérleteim alapján javaslom az MSZ EN 1992-1-2: 2005 szerinti izoterma módszer 

módosítását a nyomott zónában az eddigiekkel azonosan az 500°C-os hőterhelésnek kitett 
részek elhanyagolása elegendő; a húzott zónában az eddigi 500°C-os határ helyett a 400°C-
kal hőterhelt részek elhagyása szükséges. Az egységesség érdekében javaslom a 400°C-os 
határ felvételét az egész keresztmetszet mentén. 

Nézzük meg, miben és hogyan módosul az általam javasolt, új számítási módszerrel egy 
gerenda méretezése. A gerenda méretezése a módosított számítással kritikus, mivel a 
tűzterhelés ebben az esetben (általában) a húzott övben következik be. Egy 300 mm*160 mm 
keresztmetszetű gerendát vettem például 30, illetve 60 perces tűzteherre vizsgálva 
(7. 4. ábra). A tűzteher a gerendát három oldaláról érte. A 7. 4 ábrán piros vonallal adtam 
meg az 500°C-os izotermának megfelelő vonalat, lila színnel az általam javasolt módosított 
400°C-os izotermát. 

400°C-os hőterhelés után, visszahült állapotban az acélbetéteknél szilárdságcsökkenés 
nem tapasztalható (Felicetti, Meda, 2004), tehát az acélbetéteket és a kapcsolati szilárdságot 
(7. 3. ábra) teljes értékűnek lehet tekinteni, ha a betonkeresztmetszet felmelegedése nem érte 
el a 400°C-ot.  
 A 7. 4. és 7. 5. ábrák szerint az 500°C-os (eddigi) izoterma alkalmazása esetén kisebb 
a szükséges betonfedés értéke, mint a 400°C-os módosított izoterma esetén. A gerendák 
hőterhelt és elhagyandó keresztmetszeti részeinek módosítása, növelése miatt a betonfedések 
növelése szükséges.  
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7. 4. ábra: 30 illetve 60 perces tűzterhelésnek kitett gerenda izotermái  

(MSZ EN 1992-1-2: 2005) 
 

JÖVŐBENI KUTATÁSI CÉLOK 
  

Jelen kutatás, fejlesztését a következő irányokban tartom szükségesnek: 
 
− trassz-és pernyetartalmú cementek vizsgálata hőterhelés után,  
− magmás kőzetből készült beton vizsgálata hőterhelés után, 
− a beton korának és nedvességtartalmának hatása az 50°C és 200°C közötti hőterhelési 

tartományban,  
− pórusvíz tartalom, 
− pórusvíz vándorlás, 
− a hőterhelésnek kitett műanyag száladagolású betonok esetén a szálgeometria hatásának 

további kutatása , 
− CFRP-szalagok és ragasztott rögzítéstechnikai elemek tűz alatti védelmének megoldása. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

Az utóbbi évtizedekben számos épület- és alagútkatasztrófa igazolta, hogy a tűzesetek hatásainak 
kutatása továbbra is szükséges, és aktuális. Tűz esetén a teherhordó szerkezetek teherbírásával 
kapcsolatban több kérdés merülhet fel. Az egyik fő kérdés a tűzteherre való méretezés; a másik fő 
kérdés épületekés azok építőanyagainak tűz utáni használhatósága. Kutatásaim során a második 
kérdéscsoporthoz kapcsolódóan a tűz utáni anyagtulajdonságok kísérleti meghatározásával 
foglalkoztam. A laboratóriumi kísérleteket három szakaszban végeztem el. 

Kísérleteim első szakaszában a különböző cementből készült, cementkő próbatestek 
hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát vizsgáltam. A cement típus és a kiegészítő anyag típus 
hatásának tisztázására cementpép próbatesteket készítettem. A hőterhelés után a repedések számát 
és méretét elemeztem, a maradó nyomószilárdságot kísérletileg határoztam meg, s mindezt 
termoanalitikai elemzéssel egészítettem ki. A kohósalak tartalmú cementek és a kohósalakkal 
kevert portlandcementek vizsgálatával igazoltam, hogy a magas hőmérséklet hatására a 
cementkő felületén megfigyelhető károsodások (repedések száma és mérete) a kohósalak 
tartalom növekedtével csökken, továbbá a maradó nyomószilárdság értéke a kohósalak 
tartalom növekedtével nagyobb marad. 

Kísérleteim második szakaszában a beton hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát, 
hajlító-húzószilárdságát, illetve rugalmassági modulusát vizsgáltam. Megvizsgáltam, hogy a 
cement típus, az adalékanyag és a betonkeverékhez adagolt szálak milyen mértékben, és 
hogyan befolyásolják a beton fizikai, mechanikai és kémiai tulajdonságainak alakulását a 
hőterhelés következtében. A hőterhelés hatására a beton felületén megjelenő repedések száma és 
mérete függ az elért legmagasabb hőmérséklettől, a cement típusától, az adalékanyag típusától és 
az alkalmazott szál típusától. A repedések számát és méretét csökkentik a kohósalak tartalmú 
cementek, és a bizonyos típusú műanyag szálak (rövid, vékony szálak) alkalmazása. A hőterhelés 
miatt bekövetkező nyomószilárdság-csökkenés szintén függ az elért legmagasabb 
hőmérséklettől, az alkalmazott cement típusától, az adalékanyag típusától és kis mértékben az 
alkalmazott száltípusától. Mérései eredményeim szerint a hajlító-húzószilárdság hőterhelés 
hatására bekövetkező csökkenése nagyobb arányú, mint a nyomószilárdság csökkenése. A 
szilárdsági értékeknél tapasztalt különbségeket a beton szerkezetének átalakulása magyarázhatja, 
ezért további vizsgálatokat végeztem a határfelületi jelenségek tisztázására is. 

Kísérleteim harmadik szakaszában a határfelületi jelenségek változását vizsgáltam a 
hőterhelés következtében. Az adalékanyag- cementkő határfelületének optikai, valamint 
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kvarckavics 
adalékanyagú betonoknál a kvarckavics felületén levő világos árnyalatú réteg portlanditot és kis 
mértékben ettringitet tartalmaz. A beton és a betonacélok határfelületének vizsgálata után a 
kapcsolati szilárdság és a nyomószilárdság hányadosát a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében elemeztem. A megadott függvényen 400°C és 500°C között ugrásszerű, jelentős 
szilárdságcsökkenés következik be. A mechanikai rögzítéstechnikai elemek (erővel vezérelt 
terpesztett csapok) esetén a kapcsolati szilárdság a betonszilárdság alakulását követte. A ragasztott 
rögzítéstechnikai elemek esetén a ragasztó cementtartalmának jelentős hatása van a 
tönkremeneteli módra és a tönkremenetelhez tartozó erőre.  
 Kísérleti eredményeim alapján javaslatot tettem beton, illetve vasbeton keresztmetszetek 
tűzterhelés (magas hőmérséklet) utáni ellenőrzés módásítására. Az MSZ EN 1992-1-2: 2005 
alapján a vasbeton keresztmetszetek tűzterhelés alatti ellenőrzése megoldott, azonban a 
tűzterhelés után lehűlt keresztmetszetek esetén kísérleti eredményeim alapján módosítani 
kell a beton szilárdsági értékeit és a vasbeton keresztmetszetek ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat. 
 Új tudományos eredményeimet öt tézisben foglaltam össze. 
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SUMMARY 

 
 

High number of fire cases in buildings and tunnels in the last decades indicated again the 
importance of fire research. One of the main questions concerns the behaviour during fire. 
The other important question is the usability after fire. My PhD research was related to the 
second group of questions. My laboratory tests have been performed in three phases. 

In the first phase of my research, the residual compressive strength of cement-stone 
made of different types of cements was tested after temperature loading. Effect of type of 
cement and the type of additive were studied on cement mortar specimens. After the 
temperature loading the number and size of the cracks and the residual compressive strength 
were determined in addition to thermo-analytic analyses. Following conclusions were drawn: 
number and size of surface cracks as well as loss of compressive strength due to 
temperature loading decreased by increasing slag content of cement. 

 In the second phase of my research, the residual compressive strength, the flexural 
strength and the Young’s-modulus of the concrete after temperature loading were tested. 
Influence of following parameters was considered: type of cement, type of aggregate and 
type of fibre on the development of physical, mechanical and chemical characteristics of 
concrete as a result of high temperatures. The number and size of cracks appearing on the 
surface of the concrete under the effect of high temperatures depended on the highest 
temperature achieved, the cement type, the aggregate type and the fibre type. The number and 
the size of the cracks decreased by the application of cements with slag content and synthetic 
fibres (short and small diameter fibres). The compressive strength decreased as a result of 
the thermal load depending also on the highest temperature achieved, the type of cement, and 
the type of the aggregate, and to a less extent on the applied type of fibre. According to my 
test results, the relative decrease of the flexural strength is higher than the relative 
decrease of the compressive strength as a consequence of high temperatures. This 
difference indicated the third phase of my research. 

In the third phase of the research, changes involved by the thermal exposure of interfacial 
phenomena have been analysed. Bond between the aggregate and the cement-stone was 
studied with optical as well as scanning electron microscopy. In case of concretes with quartz 
gravel aggregates, a light coloured layer on the surface of the quartz gravel containing 
portlandite and ettringite was observed. After the analysis of the bond between concrete 
and steel the ratio of the bond strength and the compressive strength was analysed in function 
of the maximum temperature of the thermal load. Significant strength reduction was observed 
between 400°C and 500°C. Fastening elements (torque controlled expansion anchors), the 
bond strength followed the tendency of the concrete strength. For bonded fastening elements, 
the cement content of the adhesive had high influence the load bearing capacity 
 On the basis of my test results I made a recommendation for the modification of 
the analysis of remaining load bearing capacity of reinforced concrete cross sections 
after high temperatures. My test results indicated a need for modification of strength 
values and way of application of isothermal lines (EN 1992 1-2: 2005). 
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AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI  
 
A tézis értékű megállapítások kövér betűtípussal, és azok rövid magyarázatai normál 
betűtípussal szerepelnek, a szögletes zárójelben megadott számok a vonatkozó publikációt 
adják meg. 
 
 
1. tézis: A magas hőmérséklet és a cement kohósalak tartalmának hatása a cementkő valamint 

a beton felületén kialakuló repedésképre, illetve a maradó nyomószilárdságra [14] 
 
Kísérletileg igazoltam, hogy magas hőmérséklet hatására, a cement kohósalak 
tartalmának növekedtével a felületen megfigyelhető repedések száma és mérete csökken, 
továbbá a nyomószilárdság relatív csökkenése kisebb, mind megszilárdult cementpép, 
mind kvarckavics adalékanyagú beton esetén.  

A hőterhelés hatására a megszilárdult cementpép próbatestekben kémiai és fizikai 
változások mennek végbe. Ezen változások következményei olyan jelentősek, hogy annak 
nyomai (pl. repedezettsége) jól láthatóak. A hőterhelt próbatesteken megfigyelhető 
repedésképet a 1. ábrán gyűjtöttem össze. 
 
 
 

 

  

  

 

   

   
 

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

  a hőterhelés maximális hőmérséklete  
300°C      500°C     800°C 

cement típus kohósalak 
tartalom 

 
0 % 
 
 
 
 
 
16 % 
 
 
 
 
 
41% 
 
 
 
 
 
 
 
66 % 

40 mm  
1. ábra: A cement típus hatása magas hőmérséklet következtében kialakuló felületi repedésekre 

(megszilárdult cementpép próbatestek, v/c=0,43) 
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A 2. ábra mutatja a megszilárdult cementpép próbatestek nyomószilárdságát a 

nyomószilárdság 20°C-on mért értékére vonatkoztatva (fc,T/fc,20) a hőterhelés maximális 
hőmérsékletének és a cement típusának függvényében. A maradó nyomószilárdság 
szempontjából a legjelentősebb különbség a portlandcement (CEM I 52,5 N, kohósalak 
tartalom: 0 m%) és a kohósalak cement (CEM III/B 32,5 N-S, kohósalak tartalom: 66 m%) 
esetén volt észlelhető. A repedésképek alakulása és a nyomószilárdság vizsgálat eredményei 
összhangban vannak egymással. A legtöbb és legerőteljesebb repedést a tiszta portlandcement 
felhasználásával készült próbatestek esetén észleltem, és a szilárdságcsökkenés is ekkor volt a 
legjelentősebb mértékű. A termoanalitikai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, 
hogy a kohósalak tartalom növekedtével a portlandit dehidratációját jelző csúcs területe és a 
mérhető tömegveszteség egyre csökkent. Ez a megállapítás igazolja a hőterhelés 
következtében tapasztalt nyomószilárdság csökkenést. 
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16 m% 
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2. ábra: A megszilárdult cementpép maradó nyomószilárdsága a hőterhelés során elért 
maximális hőmérséklet és a cementtípus függvényében 

 
Beton esetén a magas hőmérséklet változásokat okoz mind a megszilárdult 

cementpépben, mind pedig az adalékanyagban. A kvarckavics 573°C körül 5,7%-os térfogat-
növekedéssel járó átkristályosodása következik be. Lényeges kérdés, hogy a megszilárdult 
cementpép próbatestekénél a kohósalak tartalom növekedésével megfigyelt, kedvező maradó 
nyomószilárdság változást a betonban adalékanyagként használt kvarckavics 
átkristályosodása milyen mértékben és hogyan befolyásolja. A hőterhelt beton próbatesteken 
megfigyelhető repedéseket a 3. és 4.  ábrákon adtam meg, a 5. ábrán a maradó relatív 
nyomószilárdság alakulását adtam meg a hőmérséklet és a cementtípus függvényében. 
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3. ábra: CEM I 52,5 N jelű cementtel készült 

beton repedésképe a 800°C-os 
hőterhelést követően 

4. ábra: CEM III/A 32,5 N jelű cementtel 
készült beton repedésképe a 
800°C-os hőterhelést követően 
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beton CEM I 52,5 N felhasználásával

 
5. ábra: A beton maradó nyomószilárdsága a cementtípustól függően a hőmérséklet 

függvényében  
 
2. tézis: A magas hőmérséklet hatása a könnyűbetonok hőterhelés utáni jellemzőire [6], [8], 

[11], [14] 
 

Kísérletileg igazoltam, hogy 600°C maximális hőterhelésig a duzzasztott agyagkavics 
adalékanyagú könnyűbetonok hőterhelés utáni maradó, relatív nyomószilárdsága 
kedvezőbb, mint a kvarckavics adalékanyagú betonoké. Kísérletileg igazoltam, hogy 
magas hőmérsékleten a habüveg adalékanyagú könnyűbetonok maradó, relatív 
nyomószilárdsága nem tér el jelentősen a kvarckavics adalékanyagú betonokétól.  

Kísérleteimhez két fajta duzzasztott agyagkavicsot és két fajt habüveget használtam: 
duzzasztott agyagkavics1 (Liapor 5N, ρ=2427 kg/m3, ρt=594 kg/m3); duzzasztott 
agyagkavics2 (Liapor 7N, ρ=2469 kg/m3, ρt=771 kg/m3), habüveg1 (geofil, égetési 
hőmérséklet 780°C), habüveg2 (poraver, égetési hőmérséklet 1000°C) 
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Duzzasztott agyagkavics adalékanyagos betonok esetén 600°C-ig felületi repedések 
nem voltak megfigyelhetők. 800°C-ig a próbatestek nagyobb méretű felületek leválása 
jelentkezett (sarkainak leválása). Ez a tönkremeneteli mód 1V% polipropilén száladagolással 
elkerülhető volt. 
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duzzasztott agyagkavics2+1V%PP

 
6. ábra: A duzzasztott agyagkavics és kvarckavics adalékanyagú betonok maradó 

nyomószilárdságának alakulása a hőterhelés maximális hőmérsékletének 
függvényében (cement: CEM I 42,5 N) 

 
A duzzasztott agyagkavics adalékanyagú betonok maradó, relatív nyomószilárdsága a 

két órás hőterhelést követően mintegy 20%-kal nagyobb, mint a kvarckavics adalékanyagúaké 
(6. ábra).  

A csiszolatokról készült fotókon az adalékanyag szemcsék mellett elszíneződött, 
vöröses árnyalatú réteg figyelhető meg. A réteg színéből valószínűsíthető, hogy abban 
vastartalmú vegyületek találhatók, amit energiadiszperz spektrum elemzéssel igazoltam. 
Elektronmikroszkóppal nagyobb felbontású felvételeket is készítettem, a felvételeken jól 
látható, hogy az adalékanyag pórusaiba behatolt a cementpép, és ezáltal teljesen más jellegű 
kapcsolat jött létre, mint a kvarckavics és a cementkő között (7. és  8. ábrák). Az adalékanyag 
és a cementkő eltérő jellegű kapcsolata indokolhatja a maradó relatív nyomószilárdság 
nagyobb értékét. Az adalékanyag nyitott pórusainak a száma döntő szerepet játszik, hiszen 
minél több a nyitott pórus, annál több cementpép tud az adalékanyagba behatolni, és így 
erősebb kapcsolat tud kialakulni. 

A vizsgálataim folyamán megfigyeltem, hogy 800°C-os hőterhelés során a habüveg1 
adalékanyag (Geofil) tovább duzzadt, és a beton felületén kifolyt (9. ábra). A 800oC-os 
hőterheléssel a gyártás során elért maximális hőmérsékletet túlléptem, ezért az adalékanyag 
tovább duzzadt. A habüveg2 (Poraver) adalékanyag esetén, a beton felületén nem figyeltem 
meg elváltozásokat, ebben az esetben a lehetséges maximális méretre duzzasztották az 
adalékanyagot. A próbatestek széthasítása után megfigyeltem, hogy az adalékanyag szemcsék 
megolvadtak, de nem folytak ki a betonfelületére. A nyomószilárdság vizsgálatokat lehűlt 
állapotban végeztem (10. ábra). A magas hőmérsékleten megfolyt adalékszemek változása 
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mindkét esetben arra utal, hogy teher alatti felmelegítés esetén a habüveg és a kvarckavics 
adalékanyagú betonok viselkedése eltérő lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra: Duzzasztott agyagkavics 
adalékanyagú beton optikai 
mikroszkópos felvétele  

8. ábra: Duzzasztott agyagkavics 
adalékanyagú beton 
elektronmikroszkópos felvétele 

 

kifolyt habüveg 1jelű 
adalékanyag szemcse 

9. ábra: Habüveg1 jelű adalékanyagos beton 2 órás 800oC-os hőterhelést követően 
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10. ábra: A habüveg adalékanyagú könnyűbetonok maradó nyomószilárdságának alakulása a 
hőterhelés maximális értékének függvényében (cement: CEM I 42,5 N) 
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3. tézis: A magas hőmérséklet és a műanyag szálak hatása a kvarckavics adalékanyagú 

betonok hőterhelés utáni jellemzőire [7], [10]  
 
Kísérletileg igazoltam, hogy műanyag (polipropilén) szálak alkalmazása esetén, magas 
hőmérséklet hatására a beton felületi elváltozásai függenek a szál geometriai jellemzőitől 
(hossz és átmérő).  

Korábbi kutatási eredményekből ismeretes, hogy műanyag (polipropilén) szálak 
alkalmazása csökkenti a beton felületén magas hőmérséklet hatására megjelenő repedések 
számát és méretét 

Kis átmérőjű (Ø=0,032 mm), rövid (l=18 mm) szálak (esetén várható a legkisebb 
felületi elváltozás (11. ábra). Nagyobb átmérőjű (Ø=1,1 mm), hosszú (l=40 mm) szálak 
esetén a felületközei szálak kifolytak a felületre, a beton felületén lokális kidudorodást, majd 
elszíneződést okozva (12. ábra). 
 
 
 
 

 
 

felületi károsodás           kevesebb repedés 
nem látható            mint a szál nélküli betonnál 

  20°C C

11. ábra: Rövid, kis átmérőjű műanyag szálakkal 
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beton és a betonacél együttdolgozását jelentős mértékben befolyásolja a beton 
húzószilárdsága. Eredményeim megjelenítéséhez a beton nyomószilárdságára vonatkozatott 
érték volt célszerű (13. és 14. ábra). 
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13. ábra: A beton maradó hajlító-húzószilárdságának a nyomószilárdságra vonatkozatott 

értékei a hőmérséklet függvényében 
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száladagolás nélküli kvackavics adalékanyagos beton 

műanyag száladagolású (Ø=0,032 mm, l=18 mm, 1 V%)  kvackavics
adalékanyagos beton 
acél száladagolású (Ø=1,1 mm, l=40 mm, 5 V%) kvackavics
adalékanyagos beton
duzzasztott agyagkavics 1 adalékanyagos könnyűbeton

duzzasztott agyagkavics 2 adalékanyagos könnyűbeton

 
14. ábra: A kapcsolati szilárdságnak a nyomószilárdságra vonatkozatott értékei a hőmérséklet 

függvényében 
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A jelentős szilárdságcsökkenést a portlandit bomlása, illetve a cementkő és 

adalékanyag kontaktzóna szerkezetének változása okozza. A kapcsolati szilárdságnál 
tapasztalt csökkenése független volt az alkalmazott adalékanyagtól és az alkalmazott 
szálaktól.  

Ezen kísérleti eredmények összefüggésbe hozhatóak az izoterma módszer szerkezeti 
teherbírás ellenőrzéssel, annak módosítását igényelve a következők szerint. Az 500°C-os 
izoterma módszer, egy kézi számításra alkalmas módszer, amit az MSZ EN 1992 1-2: 2005 
(B Melléklet) tartalmaz. A módszer lényege, hogy a tűzterhelésnek kitett keresztmetszetek 
teherbírás ellenőrzése során a vasbetonbeton keresztmetszet 500°C feletti hőhatásnak kitett 
részeit nem vesszük figyelembe. A módszer előnye, hogy viszonylag egyszerűen, jó közelítő 
számítást lehet vele végezni. Véleményem szerint ez a számítási módszer módosítással 
alkalmas a már lehűlt beton keresztmetszet méretezésére is.  

Az izoterma módszer lehűlt vasbeton keresztmetszetek teherbírásának 
ellenőrzéséhez a következő módásításokat javaslom: a húzott zónában az 500°C-os 
hőterhelésnek kitett keresztmetszeti részek figyelmen kívül hagyása nem elégendő. 
Kísérleti eredményeim alapján a húzott zónában már a 400°C feletti részeket a számítás 
során figyelmen kívül kell hagyni. A nyomott zónában az 500°C-os hőterhelésnek kitett 
keresztmetszeti részek figyelmen kívül hagyása jó megoldás lehűlt állapotban is. 
 
5. Tézis: Rögzítéstechnikai elemek alkalmazhatósága a hőterhelés hőmérsékletének 

függvényében [13] 
 
Kísérletileg kimutattam, hogy beragasztott rögzítéstechnikai elemek esetén, a beton 
nyomószilárdságán kívül a ragasztóanyag cement tartalma is befolyásolja a 
tönkremeneteli hőmérsékletet és a tönkremeneteli módot, továbbá a tönkremenetelhez 
tartozó erőt. 

Kísérleteimhez vinilészter-cement ragasztóanyag keveréket használtam, mérési 
eredményeim igazolták, hogy a ragasztóanyag cementtartalmának növelése és a vinilészter 
tartalom csökkentése a kihúzási teherbírás növekedését eredményezi 300°C-os hőterhelésig 
(15. ábra). 
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15. ábra: A ragasztott csapok maximális terhelhetősége a hőmérséklet függvényében  
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SCIENTIFICALLY NEW RESULTS OF PhD THESIS 
 
The scientifically new results are given in bold characters and their explanations are given in 
normal characters. The number in brackets indicate the corresponding own publications. 
 
New result 1: Effect of elevated temperatures and slag content of the cement on the surface 

cracks and on the residual compressive strength of cement stone as well as of 
concrete [14] 

 
Number and size of surface cracks as well as loss of compressive strength due to elevated 
temperature decreased by increasing slag content of cement both for cement stone and 
for concrete with quartz aggregate  

Temperature loading on cement stone specimens caused chemical and physical 
transformations leading to surface cracking. Development of surface cracks as a result of the 
elevated temperature is demonstrated in Figure 1.  
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igure 1 Effect of the cement type on the development of surface cracks as a result of the 
elevated temperature (cement stone specimens, w/c=0,43) 
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In Figure 2 the compressive strength of the cement stone specimens is presented related to 
he compressive strength measured at 20°C (fc,T/fc,20) as functions of the maximum 
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temperature and the cement type. The highest reduction of the compressive strength was 
recorded by using Portland cement (CEM I 42,5 N with no slag content), while the lowest 
reduction was observed by using CEM III/B 32,5 N (slag content 66 m%). In case of CEM 
III/B 32 N cement the residual compressive strength was 40% lower than in case of the 
Portland cement after temperature loading of 800°C. Development of surface cracks and the 
test results of the compressive strength are in accordance. The greatest number of surface 
cracks and the most intensive cracking were observed by using Portland cement. The strength 
decrease was also the most significant in case of using Portland cement. Loss of mass 
(measured by termoanalysis) decreased by increasing the slag content of cement between 
300°C to 600°C. This observation support the results on the decrease of compressive strength. 
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Figure 2 Residual compressive strength of cement stone with different cement types (strength 
values are related to strength values of 20°C) 

 
In case of concrete, high temperatures may lead to changes both in the cement stone and in 

the aggregates. Recrystallization of quartz results in 5.7% expansion at about 573°C. It is an 
important question if the favourable influence of slag content in cement observed on cement 
stone specimens is valid also for concretes. What is the additional influence of the 
recystalisation of the aggregates? In Figures 3 and 4 the development of surface cracks after 
temperature loading is demonstrated. Compressive strength measurements on concretes made 
of quartz gravel aggregates and different types of cement are presented in Figure 5 as a 
function of the maximum temperature. 

 

 2



PhD THESIS  POST-HEATING BEHAVIOUR OF  
 Éva Lublóy          Supervisor: Prof. Gyögy L. Balázs               CONCRETE MATERIALS 
 

  
Figure 3 Crack in concrete from CEM I 52,5 

N cement after temperature loading 
with 800°C 

Figure 4 Crack in concrete from CEM III/A 
32,5 N cement concrete after 
temperature loading with 800°C 
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Figure 5 Residual compressive strength of the concrete as a function of temperature and the 

type of cement   
 
New result 2: Effect of high temperature on the characteristics of lightweight concrete after 

temperature loading [6], [8], [11], [14] 
 

Up to 600°C maximum heat exposure the residual compressive strength of lightweight 
concrete with expanded clay gravel aggregate is more favourable than that of concrete 
with quartz gravel aggregate after temperature loading. After temperature loading the 
residual, relative compressive strength of lightweight concretes with expanded glass 
aggregate does not significantly differ from that of concretes with quartz gravel 
aggregates. 

Two types of expanded clay aggregates and two types of expanded glass aggregates 
were used: expanded clay aggregate1 (Liapor 5N, ρ=2427 kg/m3, ρt=594 kg/m3); expanded 
clay aggregate2 (Liapor 7N, ρ=2469 kg/m3, ρt=771 kg/m3), expanded glass aggregate1 
(geofil, maximal temperature during production 780°C), expanded glass aggregate 2 (poraver, 
maximal temperature during production 1000°C). 
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In case of concretes with expanded clay aggregate no cracks were observed up to 
600°C.  

The residual compressive strength of concretes with expanded clay aggregate was 20% 
higher after heating the specimens up to 800°C and then cooled down to room temperature as by 
concrete with quartz gravel aggregate (Figure 6).  
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Figure 6 Change of residual compressive strength of concrete with expanded clay aggregate 

and quartz gravel aggregate after exposing the concrete to high temperature, 
measured at room temperature (cement: CEM I 42,5 N) 

 In case of expanded clay aggregate the cement paste penetrates into the external pores 
of the aggregate of porous structure producing a red layer. This layer most probably contains 
ferrous compounds that I certified by using energy disperse spectrum analysis. With electron 
microscopy I shown also recordings with higher resolution (Figures 7. and 8.). The different 
characters of the contact zones between the aggregates and the cement stone may justify the 
higher residual compressive strength values. The number of the open pores of the aggregate 
has a decisive role, since the higher is the number of the open pores the more cement mortar 
can penetrate into the aggregate, thus a stronger connection can be developed.  

During my experiments I observed that exposed to 800°C temperature loading, the 
expanded glass1 (Geofil) further expanded compared to its production size, and even flown to 
the surface of the concrete (Figure 9).  

For the aggregate expanded galss2 (Poraver) I did not observe flow on the surface of 
the concrete, in this case, the aggregate was originally expanded to the possibly maximum 
size. After splitting the specimens I observed that the aggregate particles suffered flow within 
the specimen. Compressive strength tests have been performed at room temperature. Flown 
lightweight aggregates particles indicated that the behaviour of concretes with expanded glass 
and quartz gravel aggregate may be different if heated under loading (Figure 10). 
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Figure 7 Concrete with expanded clay gravel 
aggregate (optical microscopy) 

Figure 8 Concrete with expanded clay gravel 
aggregate (Concrete with expanded 
clay gravel aggregate (electron 
microscopy)) 

  
 

Figure 9 Concrete with expanded glass1 aggregate after to a 2-hour at 800oC  
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Figure 10 Change of residual compressive strength of concrete with expanded glass and 

quartz gravel after exposing the concrete to high temperature, measured at room 
temperature (cement: CEM I 42,5 N) 
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New result 3: Effect of high temperature and synthetic fibres on the characteristics of 

concretes with quartz gravel aggregates after thermal exposure [7], [10] 
 
By adding synthetic (polypropylene) fibres surface deformations of concrete as a 
consequence of elevated temperature depend on the geometrical characteristics (length 
and diameter) of the fibre. 

Spalling of concrete cover can be decreased by the application of synthetic fibres. 
Considerable surface deformations were not observed up to 800°C in concretes with short 
(l=18 mm) fibres of small diameter (Ø=0.032 mm) (Figure 11). Large diameter (Ø=1.1 mm), 
long (l=40 mm)  fibres close to the surface flowed  to the surface (up to 300°C) then burnt 
(from 400°C) by giving colour on the surface (Figure 12). Signs of burning could be seen on 
the concrete surface in Figure 12. 
 
            no visible surface deformation 

 

 
         less cracks than in case of  

         concrete without fibres 

  

  20°C  800°C 

Figure 11 Concrete with short polypropylene fibres of small diameter 
 
 

 
 
 
 

              
 

        150°C  200°C        300°C    400°C                     800°C 

without considerable  melted fibres  signs of burning  
surface deformation 

20°C exposed to 200°C 
exposed to 400°C 

Figure 12 With long polypropylene fibres of large diameter 
 

New results 4: Change of flexural strength and bond strength under the effect of temperature 
and modification of the 500oC isotherm method  

 
Between 400°C and 500°C a significant strength reduction took place in flexural 
strength related to compressive strength, as well as in bond strength related to 
compressive strength. In the temperature ranges 20°C to 400°C es well as 500°C to 
800°C the strength ratios decreased approximately linearly. 

My test results suggest that the flexural strength of the concrete with quartz gravel 
aggregate is more sensitive to high temperatures than its compressive strength (Figure 13.). 
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Ordinate of Figure 13. indicates concrete flexural strength related to concrete compressive 
strength as a function of the temperature. 
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Figure 13 fc,fl,T /fcm,T  as a function of maximum temperature 
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Figure 14: τbmax,T /fcm,T  as a function of maximum temperature 

 
 

Major strength decrease was caused by decomposition of the portlandite or the change 
of the contact-zone of the cement stone and the aggregate.  

The Standard EN 1992 1-2: 2005 (Eurocode 2: Design of concrete structures- Part 1-2: 
General rules- Structural fire design, Annex B) contains a method for manual calculations 
witch in called as 500°C isotherm method. According to this method, by checking the load 
bearing capacity of the cross sections exposed to elevated temperatures, the parts of the 
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reinforced concrete cross-sections affected by heat exceeding 500°C are not taken into 
consideration. The method offers the advantage of an approximate calculation that can be 
performed in a relatively simple way. In my opinion, this method is appropriate for the post-
heating analysis of the cross sections.  

Based on my test results by using the isotherm method I suggest the following 
modifications: (1) concrete parts in the tension zone exceeding 400°C should be assumed 
not to contribute to the tensile capacity. One the other hand (2) compressed zones with 
exceeding of 500°C is a good solution to be neglected by the calculation of load bearing 
capacity. 
 
New result 5: Applicability of bonded anchors at high temperature  
 
My test results suggest that in case of bonded anchors, in addition to the compressive 
strength of the concrete, the cement content of the bonding material also influences 
failure temperature, failure load and failure mode. 

In my tests I used vinyl ester-cement bonding material. My test results indicated that 
increasing the cement content and decreasing the vinyl ester content bonding material resulted 
the influence of tensile bearing capacity up to 300°C (Figure 15).  
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Figure 15 Peak loads of the bonded anchors in function of temperature 
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MELLÉKLETEK



1. Melléklet: A betonacélok és a feszítőhuzalok jellemzői

B 60.50 felületi kialakítása BSt500felületi kialakítása

betonacél jele bordaszélesség (mm) bordamagasság (mm) borda tengelytávolság 
(mm)

B 60.50 1,2 0,84 7,2
BSt 500 1,2 0,62 11,5

M1. 1. ábra: Betonacélok geometriai jellemzői  (MSZ 339)

"A-A metszet"                                       "B-B metszet"

M 1. 2. ábra: Trohoid csavarbordázatú feszítőhuzalok geometriai jellemzői

:

ii



2. Melléklet: A cementek maradó nyomószilárdsága 

cement típus
max. 
hőterhelés(°C)

CEM I 52,5 N CEM I 42,5 N CEM II/A-S 42,5 N CEM II/B-S 32, 5 R CEM III/A 32,5 N CEM II/B-M (V-L) 32,5 N CEM III B 32,5 N-S

20 1 1 1 1 1 1 1

50 0,899363 0,798254 0,969828 0,873754 0,99241 0,669661 0,989305

150 0,723567 0,655674 0,728448 0,702658 0,815939 0,750499 0,821747

300 0,864968 0,694471 0,844828 0,835548 0,918406 0,627745 0,926916

500 0,359236 0,353055 0,45977 0,475083 0,557875 0,424152 0,688057

800 0,107006 0,118332 0,135057 0,20598 0,311195 0,282435 0,411408
M2. 1. táblázat: A cement maradó nyomószilárdsága a maximális hőmérséklet és a cement típus függvényében (v/c=0,43)

cement típus
max. hőterhelés (°C)

cement cement+ kohósalak adalék cement+ kvarcliszt adalék cement+ mészkőliszt 
adalék

20 1 1 1 1

50 0,798254 0,979141 0,812775 0713401

150 0,655674 0,811043 0,720264 0,618102

300 0,694471 0,892025 0,827093 0,760486

500 0,353055 0,415951 0,385463 0,550773

800 0,118332 0,365644 0,161894 0,312362
M2. 2. táblázat: A maradó nyomószilárdság a maximális hőmérséklet és a kiegészítő anyag típusának függvényében (v/c=0,43)



3. Melléklet: A beton maradó szilárdsági értékei

M3. 1. táblázat: A beton maradó nyomószilárdsága a maximális hőmérséklet és  a cement típus függvényében (v/c=0,43)

M3. 2. táblázat: A beton maradó nyomó- és a hajlító-húzószilárdsága a maximális hőmérséklet függvényében (v/c=0,43)

cement típus
max. hőterh.(°C) CEM I 42,5 N CEM II/A-S 42,5 N CEM III/A 32,5 N CEM III/B 32,5 N-S

20 1 1 1 1

50 0,894246 0,896226 0,965392 0,989362

150 0,883359 0,811321 0,87796 0,887234

300 0,818040 0,862264 0,868852 0,953191

400 0,749611 0,816981 0,861566 0,925532

500 0,741835 0,773585 0,846995 0,861702

600 0,570762 0,622642 0,626594 0,657447

800 0,230171 0,301887 0,373406 0,439787

vizsgálat típusa
max. hőterh.(°C) hajlító-húzószilárdság nyomószilárdság

20 1 1
50 0,82649 0,894246

150 0,721014 0,883359
300 0,65318 0,81804
400 0,591787 0,749611
500 0,277778 0,741835
800 0,018116 0,230171



vizsgálat típusa
max. hőterh.(°C) nyomószilárdság rugalmassági modulus

20 1 1
50 0,894246 0,980952
150 0,883359 0,861261
300 0,818040 0,676963
400 0,749611 0,603861
500 0,741835 0,504505

M3. 3. táblázat: A beton maradó nyomószilárdsága és a rugalmassági modulusa a maximális hőmérséklet függvényében (v/c=0,43)

adalékanyag 
típusa
max. 
hőterhelés.(°C)

kvarckavics 
adalékanyag 
(M1)

duzzasztott 
agyagkavics1 
adalékanyag 
(M6)

duzzasztott 
agyagkavics2 
adalékanyag 
(M7)

habüveg1 
adalékanyag
(M8)

habüveg2 
adalékanyag
(M9)

duzzasztott 
agyagkavics1 
adalékanyag +1% 
műanyagszál (M10)

20 1 1 1 1 1 1
50 0,894246 1,064795 1,058712 0,889256 1,00277
150 0,883359 1,021598 1,007576 0,836364 0,825623 0,966759
300 0,818040 0,987041 0,92803 0,806612 0,911357
400 0,749611 0,920086 0,909091 0,753719
500 0,741835 0,87257 0,867424 0,641322 0,647687 0,819945
600 0,570762 0,637149 0,585227 0,626039
800 0,230171 0,38000 0 0,195041 0,217082 0,34349

M3. 4. táblázat A könnyűbetonok maradó nyomószilárdságának alakulása a maximális hőmérséklet függvényében(v/c=0,43)



adalékanyag típusa
max. hőterhelés(°C)

kvarckavics adalékanyagú beton 
(M1)

duzzasztott agyagkavics1 
adalékanyagú beton (M6)

duzzasztott agyagkavics2 
adalékanyagú beton (M7)

20 1 1 1
50 0,976 0,96 0,98
150 0,87 0,86 0,88
300 0,78 0,85 0,79
400 0,6 0,67 0,62
500 0,51 0,6 0,58

M3. 5. táblázat: A könnyűbeton maradó rugalmassági modulusa a maximális hőmérséklet függvényében (v/c=0,43)

szál típusa
max. hőterh.(°C)

száladagolás nélkül 
(etalon, M1)

műanyag szál 1 m%
(M 11)

műanyag szál 8 m%
(M15)

acélszál
(M16)

20 1 1 1 1
50 0,859621 0,835949 0,856918 0,932224
150 0,911672 0,736091 0,811321 0,773635
200 0,987382 0,773181 0,904088 0,744341
300 0,829653 0,783167 0,827044 0,73502
400 0,780757 0,813124 0,820755 0,711052
500 0,705047 0,743224 0,680818 0,719041
600 0,578864 0,564907 0,529874 0,51265
800 0,233438 0,282454 0,20283 0,211718

M3. 6. táblázat: A szálerősítésű betonok maradó nyomószilárdságának alakulása a hőmérséklet függvényében (v/c=0,43)

szál típusa szál adagolás nélkül műanyag szál 8 m% műanyag szál 1 m% acélszál



(etalon, M1) (M15) (M 11) (M16)
max. hőterh.(°C)

20 1 1 1 1
50 0,789855 0,939306 0,991189 0,887077
150 0,743961 0,927264 0,975037 0,874948
200 0,714573 0,924855 0,920705 0,846926
400 0,65318 0,823699 0,726872 0,834379
500 0,390499 0,434971 0,485071 0,662693
600 0,277778 0,375723 0,403818 0,358637
800 0,018116 0,057563 0,053842 0,050188

M3. 7. táblázat: A szálerősítésű betonok hajlító-húzószilárdsága a hőmérséklet függvényében

szál típusa
száladagolás nélkül 

(etalon, M1)
műanyag szál 1 m%

(M 11)
acélszál
(M16)

max. 
hőterh.(°C)

20 1 1 1
50 0,98 0,98 0,99
150 0,87 0,868 0,99
300 0,79 0,59 0,73
400 0,6 0,5 0,64
500 0,5 0,45 0,55

M3. 8. táblázat: A szálerősített beton maradó rugalmassági modulusának alakulása a hőmérséklet függvényében



4. Melléklet: Az EDS-elemzés eredményei

 

M4. 1.ábra: EDS-spektrum az adalékanyagról

Elt. Line Intensity
(c/s)

Error
2-sig

Atomic
Wt %

Conc Units

C Ka 10.65 0.923 13.800 9.130 wt.%
O Ka 550.70 6.637 65.885 58.062 wt.%
Na Ka 13.88 1.054 0.375 0.475 wt.%
Mg Ka 60.77 2.205 0.903 1.209 wt.%
Al Ka 656.23 7.245 6.612 9.827 wt.%
Si Ka 1,041.87 9.129 9.801 15.162 wt.%
S Ka 12.30 0.992 0.089 0.157 wt.%
K Ka 96.96 2.785 0.466 1.003 wt.%
Ca Ka 333.96 5.169 1.564 3.454 wt.%
Ti Ka 15.71 1.121 0.074 0.195 wt.%
Fe Ka 78.39 2.504 0.431 1.326 wt.%

100.000 100.000 wt.%



M4. 2. ábra: EDS-spektrum az adalékanyag-cementkő határfelületéről

Elt. Line Intensity
(c/s)

Error
2-sig

Atomic
Wt %

Conc Units

C Ka 20.84 1.291 17.529 11.756 wt.%
O Ka 328.04 5.123 67.332 60.156 wt.%
Mg Ka 32.19 1.605 0.608 0.826 wt.%
Al Ka 129.87 3.223 1.618 2.438 wt.%
Si Ka 631.57 7.108 6.145 9.637 wt.%
S Ka 38.08 1.745 0.276 0.494 wt.%
K Ka 15.13 1.100 0.076 0.167 wt.%
Ca Ka 1,207.43 9.828 6.225 13.933 wt.%
Fe Ka 29.16 1.527 0.190 0.593 wt.%

100.000 100.000 wt.%



5. Melléklet: A kapcsolati szilárdság alakulása a hőterhelés hatására

beton 
típusa

kvarckavics adalékanyag (M1) duzzasztott agyagkavics1 adalékanyag 
(M6)

duzzasztott agyagkavics2 adalékanyag 
(M7)

max. 
hőterh.(°C)

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

20 1 1 1 1 1 1
50 0,859621 0,858220 1,0648 1,054556 1,058712 1,03056
150 0,911672 0,864660 1,0216 0,946592 1,007576 0,98078
300 0,829653 0,745501 0,98704 0,916451 0,928030 0,82146
500 0,701047 0,297421 0,87257 0,189038 0,867427 0,20469
600 0,578864 0,202214 0,63715 0,098596 0,585227 0,06905
800 0,232438 0,058010 0,38140 0 0 0

M5. 1. a) táblázat: A relatív nyomószilárdság és a relatív kapcsolati szilárdság alakulása a hőmérséklet függvényében

beton 
típusa

kvarckavics adalékanyag (M1) műanyag szál 1 m% (M12) acélszál (M16)

max. 
hőterh.(°C)

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

relatív 
nyomószilárdság

relatív kapcsolati-
szilárdság

20 1 1 1 1 1 1
50 0,859621 0,858222 0,835949 0,858585 0,932240 0,8772
150 0,911672 0,864660 0,736090 0,685102 0,773635 0,7030
300 0,829653 0,745501 0,783167 0,680264 0,744341 0,6392
500 0,701047 0,297421 0,743224 0,159234 0,735020 0,3156
600 0,578864 0,202214 0,564970 0,087639 0,512650 0,1814
800 0,232438 0,058010 0,282454 0 0,211718 0,0512

M5. 1. b) táblázat: A relatív nyomószilárdság és a relatív kapcsolati szilárdság alakulása a hőmérséklet függvényében



5. melléklet: A kapcsolati szilárdság alakulása a hőterhelés hatására

beton típusa
max. hőterh.(°C)

kvarckavics adalékanyag 
(M1)

acélszál (M16) műanyag szál 1 m% (M 11) duzzasztott agyagkavics1 
adalékanyag (M6)

duzzasztott 
agyagkavics2 
adalékanyag (M7)

20 0,40 0,39 0,32 0,32 0,33
50 0,39 0,37 0,33 0,33 0,33
150 0,38 0,36 0,30 0,30 0,33
300 0,36 0,34 0,28 0,27 0,30
500 0,17 0,11 0,07 0,07 0,08
600 0,14 0,081 0,05 0,05 0,04
800 0,10 0,04 0 0 0

M5. 2. táblázat: A κ tényező alakulása a hőmérséklet függvényében

relatív elmozdulás
max. 
hőterh.(°C
)

0,05 0,10 0,15 0,20

20 16,424 21,78 24,52 26,30
300 12,798 15,79 18,65 20,82
400 10,142 13,24 15,48 17,19
600 0,9398 1,802 2,861 3,604
800 0,4099 0,6435 0,8094 0,9474

M5. 3. táblázat: A relatív elmozduláshoz tartozó kapcsolati feszültség a hőmérséklet függvényében betonacélok estén



beton 
típusa

kvarckavics adalékanyag (M1) duzzasztott agyagkavics1 adalékanyag (M6)

max. 
hőterh.(°C
)

BSt 500 B60.50 BSt 500 B60.50

20 0,41 0,40 0,34 0,32
50 0,41 0,39 0,34 0,33
150 0,405 0,38 0,33 0,30
300 0,39 0,36 0,32 0,27
400 0,38 0,36 0,31 -
500 0,14 0,17 0,04 0,07
800 0,09 0,10 0,02 0,00

M5. 4. táblázat: A relatív bordafelület hatása

beton típusa

duzzasztott 
agyagkavics1 
adalékanyag (M6)

kvarckavics adalékanyag 
(M1)

max. 
hőterhelés(°C)

20 0,0837 0,1037
100 0,0821 0,1012
150 0,0817 0,1000
300 0,0832 0,0983
600 0,0325 0,0520
800 0,000 0,0290

M5. 5. táblázat: A feszítőpászmák κ tényezője 



betét típusa
max. hőterhelés.(°C)

acélhuzal szénszálas huzal

20 1 1

50 0,8504 0,6992
75 0,7932 0,6312
100 0,7347 0,5306
200 0,7581 0,2456

M5. 6. táblázat: A CFRP-huzalok és az acélhuzalok kapcsolati szilárdsága a hőmérséklet függvényében (betonfedés 30 mm)

M5. 7. táblázat: CFRP-szalagokkal megerősített gerendák estén F max a hőmérséklet függvényében

betonminőség M1 keverék M 2 keverék
max. 

hőterhelés(°C)
beütött vinilészter 

ragasztóval
hibrid 

ragasztóval
beütött vinilészter 

ragasztóval
hibrid 

ragasztóval
20 19,625 22,98 21,91 20,37 23,00 22,92
150 18,19 22,77 20,00 19,60 23,00 21,40
300 20,31 17,07 21,33 20,33 20,16 22,25

M5. 8. táblázat: A rögzítéstechnikai elemek maximális kihúzó ereje a hőmérséklet függvényében

hőterhelés időtartama
max. hőterhelés (°C)

1 órás melegen 1 órás lehűlve 16 órás melegen 16 órás lehűlve

20 42,91 42,91 42,91 42,91
40 52,16 70,36
60 52,43 63,07 45,38 62,15
80 38,28 28,24 36,95




