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Jelölések és rövidítések
afm
B
dmax
fc,
fc,sp,
h
H/N
HT
HT
I., II., III., IV.
m/m%
m/m0/4%
m/mc%
Ø
S
V/V%
v/c
v/f
v/pc

alagút-folyóméter
 hőterhelési hőmérséklet után számítható Brinke szám (N/H)
maximális szemnagyság [mm]
 hőterhelési hőmérséklet után maradó nyomószilárdság
 hőterhelési hőmérséklet után maradó hasító-húzószilárdság
hossz
hasító-húzó és nyomószilárdság hányadosa (a Brinke szám reciproka)
hőtűrés 20-900 °C között [%×°C]
hőtűrés  °C között [%×°C]
vizsgálati főszakasz jele
tömegszázalék
tömegszázalék a homok frakció tömegére vonatkoztatva
tömegszázalék a cement tömegére vonatkoztatva
átmérő
fajlagos felület [m2/kg]
térfogatszázalék
víz/cement tényező [m/m]
víz/finomrész tényező [m/m]
víz/portlandcement tényező [m/m]

C4AF
CSH
LB
PP-szál
UHPC

tetrakalcium-aluminát-ferrit, klinkerásvány
kalcium-szilikát-hidrát
légbuborékképző adalékszer
polipropilén szál
ultra nagy teljesítőképességű beton (Ultra High Performance Concrete)

Fogalmak
barit
Brinke szám
cementkő
cementpép
fajlagos felület
finomrész
főte
frissbeton levegőtartalma
hőmérsékleti szívósság
hősokk

magas BaSO4 tartalmú anyag a sziderit (FeCO3) pörkölési
meddőjéből
a nyomó- és hasító-húzószilárdság hányadosa [-]
megszilárdult cementpép
cement és cementkiegészítő-anyag vízzel való összekeverés
utáni állapota
egységnyi tömegű szemhalmaz szemeinek felületösszege
[m2/kg]
cement és kiegészítő-anyag együttese
az alagútteret általában „felülről" a benne járók feje fölött
lehatároló, kétdimenziós felület
a frissbetonban lévő levegő mennyisége, mely származhat
tömörítetlenség, ill. légbuborékképző adalékszer
alkalmazásának következtében [V/V%]
a H/N értékek változása a hőmérséklet függvényében
lökésszerűen, hirtelen jelentkező jelentős hőmérsékletd
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különbség, amely a szerkezetet éri
a szerkezetet érő hőmérséklet
az anyag ellenállása a hőteherrel szemben, a relatív maradó
szilárdság-hőfokgörbe függvény jellege, a görbe
alatti terület mérőszámával kifejezve [%×°C] lásd 
ábra
hőterheléses vizsgálatok viszonyítási alappontja, a
laboratóriumi hőmérsékleten tárolt, referenciasorozat szilárdsága [MPa]
a kapillárisokba felszívott víz térfogata a beton
térfogategységében kifejezve [V/V%]
hőterheléses
vizsgálat
után
mérhető
szilárdság
(disszertációmban a laboratóriumi hőmérsékletre
visszahűlt próbatesteken mérhető szilárdságokra
alkalmazom; lásd 3.5 fejezet) [MPa]
hőterheléses vizsgálat utáni maradó szilárdságnak a kiinduló
szilárdsághoz viszonyított értéke [%]
a betonban lévő szabad víz a beton tömegegységében
kifejezve [m/m%]
betonfelület belső gőznyomás hatására történő lokális
tönkremenetele, lepattogzása (lásd 3.6 fejezet)
réteges leválás
a tűz környezetében uralkodó léghőmérséklet-idő
összefüggést ábrázoló göbe, a tüzek jellemzésére
szolgál (lásd 2.1 fejezet)
900 °C-on hőterhelt próbatesteken mérhető maradó
szilárdság

hőteher
hőtűrés

kiinduló szilárdság
látszólagos porozitás
maradó szilárdság

relatív maradó szilárdság
relatív nedvességtartalom
réteges leválás
spalling
tűzgörbe
végszilárdság

Relatív szilárdság *%+

maradó relatív szilárdság a
hőmérséklet függvényében
100,0%

50,0%

a hőtűrés mérőszáma
a görbe alatti terület *%×°C+

0

300
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Hőterhelés hőmérséklet *°C]

 ábra: Hőtűrés értelmezése
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Előszó
1996. november 18-án este 21:48 perckor (kontinentális időszámítás szerint) a 7539es számú teherszállító szerelvény nagysebességgel behajtott az angol szigeteket a kontinenssel
összekötő Csatorna Alagút déli alagút-vágatába. Maga az alagútrendszer az 1990-es évek
egyik legnagyszerűbb mérnöki alkotása, melyet az USA mérnöki kamarája a modern világ hét
csodája közé választott (Reynolds, 1996). A beton tübbingekből épült műtárgyrendszer (I.
ábra) két, egymással párhuzamosan futó egynyomú nagyvasúti alagútból, a köztük futó
szerviz-alagútból valamint a szabályosan, 375 m-es távközökkel elhelyezett összekötő
vágatból áll (Kirkland, 1995). A kiépített vasúti irányító és biztosító berendezések a kor
színvonalának csúcsát képviselték. A belépő szerelvény az 1994-es megnyitás óta már
számtalanszor megtette az utat a francia és az angol partok között oda-vissza, ezen a napon
azonban nem a megszokott rend szerint történtek az események. Az Anglia felé tartó
szerelvényből nem sokkal az alagútportál elhagyása után 1-2 méteres lángcsóvák csaptak ki.
Egy percen belül az automatikus jelzőrendszer elküldte az első vészjelzést. Még négy
vészjelzésre volt szükség, hogy a vonatvezetőt értesítsék a „lehetséges” tűzesetről (Bailey,
2008). A jelzés vételétől további percek teltek el, míg a szerelvény saját tűzjelző-rendszere is
jelezni kezdett. Ekkor, a tűzrendészeti eljárásoknak megfelelően, a szerelvény lassított, majd a
4131 szelvényben lévő keresztvágatnál megállt (21:58). 21:56-kor riasztott elsődleges
beavatkozó csoportok (First Line of Response, FLOR; Allison, 1997) 22:02-kor léptek be a
szervizalagútba a francia ill. egy perccel később az angol oldalon. 22:22-kor beindult a
vészüzemi szellőzőrendszer, és a szerelvény utasait a biztonságos szervizalagútba sikerült
menekíteni, amelyet tűzbiztos ajtókkal zártak le (II. ábra). 22:53 perckor a beavatkozó
csoportok a vonal-alagútban elérték és lokalizálták a tűzfészket, megállapították, hogy a 4163
és a 4201 szelvény közötti vonalszakaszban kiterjedt tűz pusztít. Az elkövetkezendő 5 óra
alatt brit és francia tűzoltók együttes, hősies munkájával sikerült a tűz továbbterjedését
megakadályozni, a tűzfészket lokalizálni, majd az égést elfojtani. Az alagút szellőztetése
(beépített nagy teljesítményű ventilátorokkal) és hűtése (tűzoltó berendezésekkel) egészen
november 20-án 03:00-ig tartott (Comeau és Wolf, 1997). Hála a kor színvonalának
megfelelő tűzjelző és irányítórendszereknek, a gondosan és sűrűn telepített
keresztvágatoknak, a kiválóan felkészített tűzoltó csoportoknak, a balesetben senki sem
vesztette életét vagy szenvedett súlyos sebesülést (Wikipedia, 2008a).
Miután a tűz kialudt, a füstöt kiszellőztették, az alagút léghőmérséklete elviselhetővé
vált, léptek színre az alagutat üzemeltető mérnökök, hogy felmérjék a keletkezett károkat.
Összesen 820 afm-nyi alagútfalazat (III. ábra) szenvedett kisebb-nagyobb károsodásokat a
tűzesetben, melyet három kategóriába soroltak (Bailey, 2008):
Rendkívül súlyosan sérült zóna: mintegy 50 afm hosszon az átlagos tübbing-vastagság
450 mm-ről 170 mm-re csökkent a felület réteges leválása miatt. Egyes
helyeken a lepattogzás mindössze 51 mm-nyi betont hagyott a tübbingben, a
tűz így mind a külső mind a belső vashálót megolvasztotta. A hátűrinjektálás és
a kőzet sérülést nem szenvedett. Ezt a szakaszt azonnali hatállyal, ideiglenesen
megerősítették majd újraépítették (IV. ábra).
Súlyosan sérült zóna: mintegy 290 afm hosszon a betonfelület lepattogzása 50 és
200 mm között volt, a belső vashálót olvasztotta meg a tűz. A szakaszt, a
vasalás és a sérült betonrészek pótlásával javították ki.
Nagymértékben sérült zóna: mintegy 480 afm hosszon a betonfelület lepattogzása
eseti, mélysége nem haladja meg az 50 mm-t. A betonacélok nem kerültek
felszínre. Javításkor elegendő volt a betont pótolni.
Cserére szorult továbbá 1000 fm sínszál, 800 fm elektromos felsővezeték, több
kilométernyi elektromos vezeték, valamint a kiégett vasúti gördülőállomány (V. kép).
I
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Mindemellett megállapították (Kirkland, 2002), hogy az alagút falazat károsodása
ellenére az alagút globális stabilitását a tűz nem veszélyeztette, ugyanakkor felhívták a
figyelmet az alagúttűznek kitett falazat anyagtani és mechanikai viselkedésének pontos(abb)
megismerésének szükségességére. A tűz és a nagy hőmérséklet következtében lejátszódó
fizikai és kémiai változások kutatásának egyik beindítója volt (több más az 1990-es években
lezajlódott jelentős tűzesethez hasonlóan) a Csatorna Alagútban, 1996-ban kitört tűzeset.
A javítások elvégzése után a forgalom 1997 májusában indult meg. A beépített
korszerűsítéseknek (pl. tűzvédő bevonat a falazaton) köszönhetően az alagút tűzbiztonsága
nagymértékben javult. Ezt igazolta a 2008. szeptember 11-én kitört tűzeset is. Ekkor a tűz
jellege és méretei ugyan megközelítették, ill. meg is haladták a 12 évvel azelőtt bekövetkezett
katasztrófát, ugyanakkor a szerkezet károsodásai jelentős mértékben csökkentek (Wikipédia,
2008b; Wright, 2008)

I. ábra: Általános kialakítás (Allison, 1997)
II. ábra: Tűzbíztos zárókapu (Allison, 1997)

III. ábra: Károsodási zónák
(Bailey, 2008)

IV. ábra: Szerkezeti kár a tübbing-gyűrükön
(Allison, 1997)

V. ábra: Kiégett szerelvény
(Allison, 1997)
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Bevezetés, problémafelvetés

A közúti és vasúti alagutakban az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett tűzesetek
felhívták a figyelmet az alagúttüzek veszélyességére. A probléma kutatását indokolta a
közlekedési hálózat folyamatos bővülése, fejlődése, valamint az igény, hogy a műtárgyak
katasztrófa esetén fokozottan ellenállóbbak legyenek a szerkezetet érő rendkívüli hatásokkal
szemben.

1.1

Alagúti katasztrófák, balesetek

A nemzetközi vasúti illetve közúti rendszerek terheltsége az elmúlt évtizedekben
ugrásszerűen megnövekedett. Különös tekintettel igaz ez az áruszállító tehervonatok, illetve
kamionok számára. A szállítás hatékonyságát nagyban növelték az egyre jobban kiépülő
gyorsvasúti, illetve autópálya-hálózati rendszerek, amelyek magassági vonalvezetésének
korlátai miatt hegyvidéki környezetben alagutak, alagútrendszerek megépítésére volt szükség.
Hasonlóan elmondható, hogy a nagyvárosi tömegközlekedési rendszerek esetén, a
megnövekedett utasforgalmi igény kielégítésére a legalkalmasabb lehetőséget a földalattihálózat (vasúti vagy közúti) fejlesztése, illetve kiépítése jelenti.
Ha a közlekedést – legyen az nagyvasúti hálózat, autópálya vagy tömegközlekedés –
alagútba, tehát zárt térbe szorítjuk, a szükséges biztonsági követelmények lényegesen
megnőnek, beleértve ebbe mind az életvédelmi, mind a szerkezet-védelmi követelményeket.
Az üzemszerű működéstől eltérő esetek sorában, veszélyességi szempontból, egyértelműen az
alagúttüzek jelentik az alagútban tartózkodókra és az alagút szerkezetére a legnagyobb
fenyegetést.
A szigorodó biztonsági előírások ellenére a világ alagútjaiban bekövetkező balesetek
és káresemények száma az elmúlt évtizedek statisztikái szerint növekszik. Ennek okai:
 a forgalmi terhelés növekedése, amelynek egyre nagyobb hányadát teszik ki a
tehergépjárművek, kamionok,
 a sebesség növekedése, mely a balesetek esetén az elszabaduló tömeg mozgási
energiáját növeli. Ez a megállapítás különösen a kiépülő, nagysebességű
fővasúti hálózatok esetében állít különleges igényeket az alagút biztonsági
tervezésekor.
 az alagúthosszak növekedése, amelyet a társadalmi, gazdaságossági és
környezetvédelmi igény, illetve a korszerűsödő építéstechnológiai lehetősége
teremt meg. Az alagút hosszával nő az alagútban töltött idő így a balesetek
lehetősége. A mentést, az oltást és a kármentesítést is lényegesen a távolság
nehezíti az alagút kapuzatától.
 a terrortámadások lehetőségének növekedése; a terrorcselekmények következtében,
különösen a nagyvárosi metróhálózatok alagútjai terrortámadások céltáblájává
válhatnak.
Beard és Carvel (2005) alapján 2000. és 2004. között közel 40 komolyabb tűzesetet
jegyeztek fel világszerte (Függelék F.1.1 ábra).
Kiterjedt irodalmi kutatásomból (1842 és 2008 között bekövetkezetett, 188 alagúti
katasztrófa adatai), megállapítottam, hogy a robbanások, tűzesetek, balesetek
következményeképpen mindösszesen 52 esetben követelt a katasztrófa emberéletet. Ez 166 év
alatt összesen 1983 haláleset. A több tényezőre kiterjedő vizsgálat, elemzés megállapította,
hogy a tűzesetek jelentős része műszaki ok vagy okok miatt tört ki: kigyulladt motor,
erőátviteli rendszer, rakomány öngyulladása. Kisebb hányaduk ütközés, elenyésző hányaduk
gondatlanságra (pl. ittas vezetés, alagútüzemi előírások megszegése) vezethető vissza.
Néhány esetben az alagúttűz kiindítója szándékos cselekmény, pl. terrortámadás volt. A
1

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

statisztikai elemzés kivonatos összefoglalása az 1. számú Mellékletben található táblázatban
található. Az elemzés megállapította, hogy az alagúti közlekedés ugyanakkor, fajlagosan
sokkal biztonságosabb, mint a nem alagútban vezetett közlekedés. (Beard és Carvel 2004).
Ennek oka kétségkívül az alagutaknál a komolyabb biztosítási rendszerek, mint
például az előzetes tájékoztató, a füst- és tűzészlelő, az automata-riasztó és –oltóberendezések, a speciális menekülő utak kialakítása stb. Ugyanakkor a zárt és nyitott térben
bekövetkezett balesetek következményei között lényeges különbségeket lehet felfedezni. A
zárt térben fellángoló tűz hő- és füstképzésével a környezetében tartózkodó személyek testi
épségét jobban veszélyezteti, valamint a nagy hőterhelés magának az alagút teherhordó
szerkezetének anyagára is hatással van (Függelék F.1.2-1.5 ábra).
Az alagutakban (zárt térben), a szokásos előfordulásuknál sokkal több, különböző
éghető anyag van jelen. Tűz esetén az éghető anyagok nagy mennyisége, valamint zárt tér
hatására rendkívül gyorsan, nagyon nagy léghőmérsékletek kialakulására van lehetőség
Az alagút szerkezeteit tehát jelentős hőhatás terheli, kitéve a beton minden
alkotóelemét a hő okozta fizikai és kémiai változásoknak. Az alagút falazatában, mely
leggyakrabban valamilyen vasbetonszerkezet (előregyárott tübbing-elem, helyszínen készített
monolit belső héj, lőttbeton biztosítás stb.), a hőmérséklet emelkedés hatására a szilárdságot
lokálisan rontó és a globális stabilitást is veszélyeztető kémiai átalakulások és fizikai
változások következnek be.

1.2

Hazai előírások, tapasztalatok

A hő-, ill. tűzálló betonok általános kérdéseivel foglalkozik a MÉÁSZ ME-04:19:1995
13. fejezete (illetve Ujhelyi, 2005), amely tűzállóság szerint négy csoportba osztja a
betonokat: normálbeton (200 °C alatt), mérsékelten hőálló beton (200-500 °C), hőálló beton
(500-800 °C) és tűzálló beton (800 °C felett). A besorolás alapja a maradó és a hőkezelés
előtti nyomószilárdságok hányadosa. Tűzálló betonok (kémények, kohászati létesítmények,
salakkihordó stb.) készítéséhez aluminátcementet, vagy 450 kspc 20 MSZ 4702-2:1981 ill.
450 tpc 10 MSZ 4702-10:1994 (CEM IIA/S 42,5 ill. CEM IIA/P-42,5 MSZ EN 197-1)
cement felhasználását javasolja. A beton adalékanyagaként, 400 °C felett kizárja a
kvarctartalmú kőzetet, 800 °C és C10 szilárdsági jel felett kizárólag samottzúzalékot ír elő. A
hőterhelés után elvárt nyomószilárdság kb. kétszerese tervezendő. A nagy hőmérsékleten
(600 °C felett) üzemelő szerkezetnél az aluminátcement keramikus kötéseinek kialakításához
lassú, 1000 °C-on felüli első felfűtést ír elő. A lehűtés sebessége max. 50 °C/óra (karcsú
szerkezeteknél 20-30 °C/óra) lehet. A tűzállósági megfelelést 105 °C-on tömegállandóságig
szárított, majd kemencében, 50 °C/óra hőmérsékletemelkedéssel a kívánt hőfokra fűtött és 4
óráig hőn tartott majd lassan kihűtött (max. 20 °C/óra) próbatesteken kell ellenőrizni.
A hirtelen kitört tűz hatásainak figyelembevételére szolgál méretezéskor az
MSZ EN 1992-1-2 (2005), jelenleg még csak angolul elérhető szabvány, amely a
hagyományos beton, betonacél szilárdság-változásával, a szerkezet méretezésével és lokális
tönkremenetelével foglalkozik. A szabvány a magasépítési szerkezetek tűz alatti és tűz utáni
teherbírásának számítására több módszert ajánl. Az alkalmazott szilárdság-csökkenési
összefüggések a nemzetközi szakirodalommal megegyezők.
Magasépítési tüzek betonokra gyakorolt hatását kutatta a BME Építőanyagok és
Mérnökgeológia Tanszékén Lublóy (2008) is. Kísérleteivel tiszta portland- és heterogén
cementekre, hagyományos és könnyű adalékanyagos betonokra, és az acél-beton
együttdolgozásra adott meg összefüggéseket.
Szerkezeti elemek szabványos tűzállóságát (adott hőmennyiség hatására az elem
tönkremenetelének időtartama) az ÉMI Szentendrei Laboratóriuma vizsgálja.
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Alagútszerkezetekre, alagúti betonok hő- és tűzállóságának igazolása Magyarországon
kísérleteket nem végeztek.

1.3

Az értekezés témája

Nagytömegű szerkezetek esetében nincs mód speciális tűzálló, samott adalékos, nagy
aluminát tartalmú cementes (Al2O3 tartalom több mint 75%; Taylor, 1990) beton
alkalmazására. Ennek oka a gyártás és a felfűtés energiaszükséglete, amelynek normálüzemű
felhasználási lehetőségei nincsenek, ill. az aluminátcementes betonok teherbíró képessége, az
acél-beton együttdolgozása, valamint hosszú-távú szilárdsága kedvezőtlen (Hewlett, 1998).
A nagytömegű, megnövelt tűzállóságú betonok készítése jelentős igény. A
hagyományos összetevőjű, tűzállósági szempontból kedvezőbb betonok fejlesztéséhez
elengedhetetlen a tűz egyes összetevőkre gyakorolt hatásának a megismerése.
Kísérleteimben cementpépen és betonon vizsgáltam az egyes összetevőknek a beton
hőtűrésére gyakorolt hatását. A próbatesteket lökésszerű hőmérséklet-emelkedésnek tettem ki
a tűz hatásainak reprodukálására, majd egységesen 120 perces hőn tartás után a próbatesteket
különböző móddal hűtöttem a vizsgálati (labor) hőmérsékletre.
Cementpép-testeken végzett kísérletekkel vizsgáltam a cement fajlagos felületének
(három érték), a víz/cement tényezőnek (kilenc érték) és különböző kiegészítő anyagoknak
(hat féle) a hatását. A kiegészítő-anyagokkal a víz/finomrész (finomrészként a teljes, cementet
és kiegészítő-anyagot tartalmazó kötőanyag-keveréket értve) ill. a víz/portlandcement tényező
(csak a portlandcement-részre vonatkoztatott érték) változásának hatását is vizsgáltam.
Összehasonlítottam a hőterhelés után maradó nyomószilárdságokat és hőtűrést.
Beton próbatesteken (Ø60/120 mm-es és Ø60/60 mm-es henger) vizsgáltam a
víz/cement tényező (három érték), a maximális szemnagyság (két érték), kiegészítő anyagok
(PP-szál és légbuborékképző adalékszer) és különleges adalékanyag (barit, két adagolás)
hatását. Összehasonlítottam a hőterhelés után maradó nyomószilárdságokat, hasítóhúzószilárdságokat, hőtűrést és a hasító-húzó- és nyomószilárdságok arányát. A
próbatesteken, kis méretük miatt csak a tényleges maradó anyag-tulajdonságokat tudtam
mérni, az egyenlőtlen átmelegedés és a réteges leválás „befolyásoló” hatása nélkül.
A kísérleteimben nem foglalkoztam az állandóan nagy üzemi hőmérsékletnek kitett
szerkezetek betonjával. Megjegyzem, eredményeim ezekre a betonokra is értelmezhetőek.
Nem foglalkoztam könnyű-adalékanyagos betonok vizsgálatával, mivel ezeknek az
adalékanyagoknak alagúti felhasználását magas(abb) áruk és nagytömegű felhasználásuk
problémái nehezítik. Szintén nem tértem ki az acélszál-erősítésű betonok vizsgálatára.

1.4

Az értekezés célkitűzései

Értekezésem célja, a nagy tömegben készíthető, alagútfalazatként alkalmazható,
fokozott hőtűrésű betonok egyes alkotóelemeinek és összetevőinek vizsgálata. Az alábbi,
betonok és betonalkotók hőtűrését befolyásoló, kérdésekre igyekeztem választ találni:
Cementköveken elvégzett vizsgálatokkal:
A) A portlandcement fajlagos felületének hatása.
B) A víz/cement tényező (0,12-0,75 között) hatása.
C) Kiegészítő-anyagok fajtájának (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak,
kvarcliszt, barit) és az adagolás mértékének (20-60% között) hatása.
Betonokon elvégzett vizsgálatokkal:
D) Víz/cement tényező és az adalékanyag maximális szemnagyság hatása.
E) PP-szál, légbuborék-képző adalékszer és barit adalékanyag hatása.
F) Hűtés sebességének és módjának hatása.
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Az alagúttüzek természete

Az alagutakban kitört tűzeseteknek speciális jellegé éppen a maga a zárt tér teremti
meg. A forgalom koncentrációjával az éghető anyagok fajlagos mennyisége magasan
meghaladja a szokásos, más szerkezetek környezetében megfigyelhető mennyiséget. További
jelentős tényező a szellőzés, a hő terjedésének gátlása és, ezáltal, a hő-felhalmozódás
jelensége, amely zárt alagutakban különösen veszélyes mértékű. A vastag keresztmetszetű
szerkezetek és az azokat körülvevő kőzet-, illetve talajkörnyezet a felszabaduló
hőmennyiséget csak rendkívül lassan képesek elvezetni. Az égés légterében így gyorsan, igen
nagy gázhőmérséklet alakulhat ki.

2.1 A hőteher
A szerkezeti anyagok vizsgálatához meg kell határozni, hogy milyen hőterhelés érheti
az adott anyagot. Ismerni kell a terhelési módok időbeli, illetve – a szerkezet szempontjából
lényeges – térbeli eloszlását.
Egy adott jármű égésekor felszabaduló hőenergia egyértelműen számítható. Putz
(2005) foglalkozott az egyes járműfajták teljes kiégésekor felszabaduló átlagos
hőmennyiséget jellemző, egyenértékű hőteherrel (Függelék F.2.1 ábra). Minden járműre
(alkotóeleminek ismeretében) a felszabadult hőmennyiség meghatározható. Hasonlóképpen
meghatározható a szállított rakomány égésekor felszabaduló energia.
Az „igazi” tűzvédelem már a járművekben felhasznált anyagokkal kezdődik. Egy
korszerű szempontrendszer és szabványok szerint tervezett járműben található éghető
anyagok mennyisége kisebb, így hő valamint (toxikus) füst fejlesztése kevésbé terheli a
szerkezetet és az élő szervezeteket (Blennemann és Girnau, 2005). Ezek időbeli eloszlása is
kedvezőbb (Függelék F.2.2 ábra).
Az alagutak tervezését azonban nem lehet (a ritkább kivételektől eltekintve, pl.
metróhálózatok) egyedi hőterhelések vizsgálatára alapozva elvégezni. A tüzek „pontos”
leírása helyett a szabványos hőmérséklet-eloszlás jellemzésére előírt tűzgörbéket vezettek be.
A járatos tűzgörbéket a 2.1 ábrán tűntettem fel.
Az egyes tűzgörbék különböző vizsgálatok, feltételezések, nemzeti szabványok,
éghető anyag-összetételek és kis- illetve nagyminta-kísérletek eredményéből alakultak
(Promat, 2006):
ISO:
főleg a magasépítésben elterjedt vizsgálati tűzgörbe, amit több nemzetközi és
nemzeti szabvány (ISO 834, BS 476:part 20, DIN 4102, DIN 13501, AS 1530)
is megad. Alapja a tűz környezetében fellelhető éghető anyagok folyamatos
meggyulladása és természetes égése. Az ISO görbe (2.1) egyenlettel írható le:
T C   20  345  log(8  t  min   1)
(2.1)
Maximális hőmérséklete az adott országban előírt tűzterhelési idő alapján
számítható. A csekély hőmennyiség felszabadulásával számoló, szabványos tűz
alkalmazása alagutak tervezésénél nem javasolt. Mint az a diagramról látható,
nem felel meg a gyors hőfelhalmozódást feltételező alagúttűz elméleteknek.
Szénhidrogén: A szénhidrogének égésekor a ISO tűzgörbétől eltérő jelenségeket
tapasztalhatunk. Mind a görbe lefutása, mind a maximális értéke eltér az
általános gyakorlatban alkalmazott ISO tűztől. A szénhidrogének gyorsabb
belobbanása meredekebb emelkedést, míg nagyobb hőfejlesztésük nagyobb
hőmérsékletet eredményez. A görbe (2.2) egyenlettel írható le:



T C   20  1080  1  0,325  e
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2.1 ábra: Műtárgyrendszerre meghatározott lég(gáz) hőmérsékletek valamint a szabványgörbék (Khoury, Anderberg, Both, Felinger, Majorana, és Høj, 2002; Blennemann és
Girnau, 2005; Schneider és Horvath, 2006)
Szénhidrogén (módosított): Az előbbi szénhidrogéntűzzel analóg, a francia előírásokban
szereplő tűzgörbe, mely a maximális hőmérsékletet 1300 °C-ban határozza
meg a fenti 1100 °C-kal szemben. A görbe (2.3) egyenlettel írható le:



T C   20  1280  1  0,325  e

0,167t min 

 0,675  e

2,5t min 



(2.3)
A Szénhidrogén és a Szénhidrogén (módosított) tűzgörbe a petrolkémiai iparból
került át a mérnöki gyakorlatba. Alkalmazásukat alagúttüzek esetén –
különösen közúti alagutaknál – a tűz környezetében felhalmozódó nagy
mennyiségű benzin és gázolaj indokolhatja.
RABT-ZTV: A RABT-ZTV tűzgörbét német kísérletek alapján határozták meg és vezették
be. Az eddigiektől eltérően nem a görbe egyenletét, hanem töréspontjait írták
elő. Eltérő jelleggörbét dolgoztak ki vonatok és gépkocsik esetére (így vasúti
illetve közúti alagutakra). Mindkét görbére jellemző, hogy viszonylag gyorsan,
5 perc alatt eléri a maximális 1200°C-ot, melyet – típustól függően – 25-55
percen keresztül folyamatosan tart. Ezt egy egységesen 110 perc hosszúságú
lehűlési szakasz követi (Függelék F.2.1 táblázat, Függelék F.2.3 ábra).
A német tűzgörbe különösen jól használható tervezéshez és kísérleti
modellekhez lineáris jellege miatt. A görbe továbbá jól követi a kezdeti gyors
emelkedési szakaszt. Ez az egyetlen járatos tűzgörbe, amely pontosan előírja a
lehűlési szakasz tulajdonságait is, ami nem csak a modell, hanem az anyag
maradó tulajdonságainak szempontjából is fontos.
RWS, RijksWaterStaat: A tűzgörbék közül a legnagyobb hőmérsékletet, 1350 °C-ot előírót
Hollandiában dolgozták ki 1979-ben. A görbék közül az alagútban előforduló
tűzkatasztrófák közül hőterhelés szempontjából talán a legveszélyesebbet írja
le. A legrosszabb esetet (worst case scenario), amikor egy 50 m3 üzemanyagot
szállító tartály gyullad ki és 180 perc alatt 3240 GJ-nyi energia szabadul fel. A
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görbére kezdetben gyors, majd folyamatosan lassuló emelkedés, jellemző
csúcsérték majd kis visszaesés utáni stagnálás jellemző (Függelék F.2.2
táblázat).
Attól eltekintve, hogy a kihűlési periódust nem szabályozza (180 perc után
elfogy az éghető anyag), az RWS tűzgörbe az alagúttüzek közel 100%-nak
felső korlátjának tekinthető. Ezt a szabványt használták fel az NFPA 502;
UNI 11076 és ÖNORM (2005) szabvány kidolgozásához.

falazat mélysége [m]

Ha mód van az alagútrendszerben üzemelő járművek pontosabb meghatározására
illetve az éghető anyagok korlátozására, lehetőség van különleges hőmérséklet-idő tűzgörbék
előírására amint az a 2.1 ábrán is látható. A görbék az alagút légterében uralkodó lég-, illetve
gázhőmérséklet maximális, tervezési értékeinek időbeni alakulását mutatják.
A hőmérsékletek térbeli eloszlását is kísérletileg vizsgálták (Richter, 1993).
Megállapították, hogy az alagút légterében a főte környezetében tapasztalható a legnagyobb,
(gyakran az előírt maximális), míg az alagút oldalfalában ennél alacsonyabb
léghőmérsékletek. A Függelék F.2.4-F.2.6 ábrán látható a különböző típusú járművek körül
keletkező léghőmérsékleti keresztmetszeti eloszlás.
A léghőmérséklet-eloszlást az alagút hossztengelyében vizsgálva, megállapítható, hogy
a tűzfészek környezetében uralkodó nagy hőmérséklet a távolsággal rohamosan csökken (2.2
ábra). Az idő múlásával azonban a tűzfészektől távolabbi éghető anyagok is lángra kaphatnak,
aminek következtében a hőmérséklet-eloszlás maximumhelyei térben széthúzódnak, és az
alagút falazatának mind nagyobb szakaszát éri a maximális hőterhelés.
A hőmérséklet-eloszlás (csökkenés) a falazat mélységében is meghatározható,
numerikus, ill. kísérleti (Wetzig, 2000; Putz, 2005; ÖNORM, 2005; Blennemann és Girnau,
2005) módszerekkel (2.3 ábra).

2.2 ábra: A léghőmérsékleti eloszlás az alagút
hossztengelyével párhuzamosan, tűzfészektől
távolodva (Richter, 1993)

2.3 ábra: Keresztmetszeti hőmérsékleteloszlás, RABT tűzgörbe szerinti felfűtés esetén
(Blennemann és Girnau, 2005)
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Az alagúttüzek hatása a vasbeton falazatra

Az alagút szerkezetét érő hatások megállapítása, az alagútban zajló forgalom
típusának, sűrűségének, jellegének, valamint a vonatkozó szabványos és speciális
előírásrendszerekből adódó tűz- és hőterhelés jellegének meghatározása után nyílik lehetőség
az alagút tűzvédelmi tervezésére.

3.1

Tűzvédelem

Egy műtárgy vagy műtárgyrendszer megépítéséhez napjainkban elengedhetetlen a
teljes körű, átgondolt, megfelelően tervezett tűzvédelmi rendszer. Ennek a több tényezős
rendszernek adom rövid áttekintését a Függelék F.3.1 ábráján.
A tűzvédelmi tervezés passzív tűzvédelmi egységének része a szerkezet védelme a tűz
hatásaival szemben, szerkezeti egységének viszonylagos megőrzése az alagútban tartózkodók
számára létfontosságú. A műtárgy szerkezetét is - kellő mértékig - a láng- és hőhatásnak
ellenállónak kell tervezni. Az alagútban lévő személyek meneküléséhez szükséges
műtárgyrészek (összekötő-alagút, menekülőakna stb.) védelme elsődleges fontosságú.
Meggátolandó a tűz átterjedése környező szerkezetekre.

3.2

Vasbeton alagútfalazatok viselkedése tűz esetén

Az alagút szerkezetének betonja viseli az üregnyitás következtében fellépő föld- és
kőzetnyomásokat és az alagút belső szerkezeteiről átadódó terheket. A magasépítési
szerkezetektől eltérően a műtárgyat érő terhelés sem a tűz időtartama alatt, sem azt követően
nem csökken, közel állandó szinten marad. A tűzzel érintett szerkezetnek tehát a rá háruló
igénybevételeket változatlanul kell, illetve kellene viselnie a tűztől függetlenül.
Alagúttűzben a szerkezet károsodásának következményeit Beard és Carvel (2005) a
következő kategóriákba sorolja:
 a tűz következtében a szerkezeti integritás csökkenése vagy megszűnése, ami a
szerkezet összeomlásához vezethet még a mentés teljes végrehajtása előtt;
 a szerkezet jelentős károsodása, ami költséges és elhúzódó rehabilitációs
munkálatokat, illetve az alagút forgalomból való kiesése miatti járulékos
gazdasági károkat (pl. hosszabb, költségesebb terelőút) eredményez;
 a mentő csapatok veszélyes környezetben kénytelenek dolgozni;
 egyéb, másodlagos rendszerek, mint kábelcsatornák, ventilátorok
felfüggesztései, légcsatornák stb. sérülései, melyek a mentéskor szintén
balesetveszélyesek, valamint a kármentés költségeit tovább növelik.

3.3

A vasbeton falazat tűzállósága

A passzív szerkezetvédelemben meg kell különböztetnünk a vasbeton szerkezet
anyagának „saját” védelmét illetve a beton szerkezetre elhelyezett tűzvédő bevonatokat. A
falazat betonjának megóvásához, a tűz falazatra gyakorolt hatásaink mérsékléséhez
elengedhetetlen a betonfalazat hőmérséklet emelkedésekor bekövetkező változásainak
ismerete.
A vasbeton falazat, mint több anyagból álló kompozit rendszer, viselkedését és
hőterhelés miatti teherbírás-kimerülését tájékozató formában a Függelék F.3.2 ábra foglalja
össze.
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A tönkremeneteli okokat vizsgálva, megállapítható, hogy a szerkezeti acélok
viselkedése nagy hőmérsékleten kellőképpen vizsgált és jól meghatározott. Amint az a 3.1
ábrán látható, a betonacél szilárdsága kb. 400 °C-os hőmérsékletnél kezd rohamosan
csökkeni. 1000 °C környezetében mindkét erősítési mód hatása gyakorlatilag nullára csökken.

3.1 ábra: Betonacél relatív szilárdságcsökkenése hőmérsékletemelkedés hatására
(MSZ EN 1992-1-2)
Az acél szilárdságcsökkenésén kívül az acél és beton együttdolgozására is jelentős
hatást gyakorol a hőmérséklet. Irodalmi adatok szerint (ITA, 2004; Naus, 2007, Lublóy 2008)
a beton és acélbetétek közötti tapadás már 400 °C hőmérsékleten jelentősen csökken, míg
600 °C felett a tapadás lényegében megszűnik.

3.4

A beton viselkedése nagy hőmérsékleten

A beton szerkezetében, mikro- és makrostruktúrájában a hő hatására jelentős
változások mennek végbe. A 3.1 táblázatban foglaltam össze a betonban hő hatására
végbemenő kémiai és fizikai változásokat.
3.1 táblázat: Betonban hő hatására végbemenő kémiai és fizikai változások
Hőmérséklet [°C]

Reakció, átalakulás vagy tulajdonság

30-120

a beton pórusaiban lévő víz távozása
az ettringit ( C3 A  3Cs  H 32 ), valamint a monoszulfát

140-180
250-1000
300-tól
373
400-450
573 (575)
750-850
850-1000
1300-1700

( C3 A  Cs  H12 ) vízvesztése (Schneider és Horvath, 2002)
kémiailag kötött vizek felszabadulása
az mikrorepedések számának és a beton porozitásának jelentős
növekedése
(Alonso, Andrade, Castellote és Khoury, 2003; Short és Purkiss, 2004)
a víz hármaspontja, efelett a víz nem lehet folyékony halmazállapotú.
(Alonso, Andrade, Castellote és Khoury, 2003)
a Ca(OH)2 dehidratációja: Ca  OH 2  CaO  H 2O
a SiO2 kristályszerkezeti átalakulása: → SiO2 (5,7%-os térfogatnövekedés) (Beard és Carvel, 2005)
a CaCO3 hőbomlása: CaCO3  CaO  CO2
a CSH hőbomlása
(Khoury, Majorana, Pesavento, és Schrefler, 2002)
beton alkotóinak olvadása (Schneider és Horvath, 2002; Naus, 2007),
kihűlés után amorf szerkezetű anyag marad vissza (Függelék F.3.3 ábra)
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A táblázatból látható, hogy a hőmérséklet emelkedésével a betonban nagymennyiségű
gáz szabadul fel. A dehidratációkor felszabaduló kristályvizek is azonnal gőzzé alakulnak. A
kialakuló jelentős gőz- és gáznyomás a beton szerkezeti egységére hatással van.
Mindezeken kívül Winterberg és Dietze (2004) megállapításai alapján, 500 °C felett az
adalékanyag a kristályszerkezeti változásán kívül hő hatására tágul is (T = 5×10-6 – 12×10-6
1/K, anyagtól függően), ezzel szemben a cementkő hő hatására kis kezdeti duzzadás után
zsugorodik (T = 8×10-6 – 23×10-6 1/K, a nedvességtartalom függvényében).

3.5

Mechanikai jellemzők változása

A hőmérséklet emelkedésével és a beton alkotóelemeinek kémiai változásával
párhuzamosan változnak a mechanikai jellemzői is. A paraméterek változásának hatására a
beton hőterhelési hőmérséklet - maradó szilárdság összefüggése jelentősen változik (Függelék
F.3.4 ábra). Általánosan elmondható, hogy a kifejezetten tűzállónak készített, speciális
adalékanyagú és cementű betonok (Ujhelyi, 2005) kivételével, minden relatív maradó
nyomószilárdság cca. 300 °C hőterhelési hőmérsékletig közel állandó vagy lassan csökkenő
tendenciát mutat. Kisebb (150 °C körüli) csökkenés után egyes esetekben szilárdságnövekedés is bekövetkezhet. 300-350 °C hőterhelési hőmérséklet után folyamatos
szilárdságcsökkenés következik be.
A szilárdsági jellemzők változásának folyamatára és a változás mértékére a következő
tényezők vannak kisebb-nagyobb hatással:
kiinduló szilárdság: hatása másodlagos a maradó szilárdsági jellemzők szempontjából.
A gyakorlatban alkalmazott betonszilárdságok esetén hasonló mértékű
szilárdság-csökkenések jelentkeznek (Schneider és Horvath, 2002; Bamonte,
Cangiano, Felicetti, Gambarova, Billi, Busnelli, és Quaglia, 2007). UHPC
betonok esetén a jelentősen eltérő összetétel és felhasznált anyagok esetén a
szilárdságok hőmérséklet-függő változása eltérő lehet (fib-38; 2007).
víz/cement tényező: hatással van a beton szilárdságának alakulására a hőterheléskor
(Schneider és Horvath, 2002), ugyanakkor Hager és Pimienta (2004) rámutat,
hogy közeli víz/cement tényezők (0,3; 0,4; 0,5) esetén a relatív maradó
nyomószilárdsági jellemzők megegyeznek.
adalékanyag fajtája: nagy hőmérsékleten tapasztalható viselkedése, a betonban lévő
nagy tömeg ill. térfogati hányada miatt, jelentősen befolyásolja a maradó
szilárdságot. Az adalékanyag fajtájától függően eltérések mutatkozhatnak
(3.2-3.5 ábra) a kvarc, a mészkő illetve magmás adalékanyag használata esetén.
Az irodalmi adatok megoszlanak abban a kérdésben, hogy a kvarc
adalékanyagú betonok relatív maradó nyomószilárdsága nagy hőmérsékleten
(400 °C felett) kisebb vagy jelentős mértékben marad el a mészkő és/vagy
könnyű adalékanyagos betonokétól (Neville, 1973; Blundell, Diamond és
Browne, 1976; Khoury, 1992; Schneider és Horvath, 2002; Naus, 2007;
Lublóy, 2008; MSZ EN 1992-1-2). Húzószilárdsági eredmények esetében
adalékanyag-fajtától csak kis mértékben függ a rendkívül gyorsan csökkenő
relatív szilárdság (3.6 ábra; Schneider és Horvath, 2002). A hajlító-húzó- és
nyomószilárdságok arányában Lublóy (2008) 400 °C-on ugrásszerű változást
figyelt meg.
cement típusa: Schneider és Horvath (2002) szerint hatása másodlagos a beton
szilárdságára. A kísérletek alapján a különböző összetételű cementek (tiszta
portlandcement, kohósalak tartalmú cement, trassz-cement) szilárdságra
gyakorolt hatása nem jelentős (3.8 ábra). Lublóy (2008) ugyanakkor a
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kohósalak kedvező hatását mutatta ki heterogén-cementeken, ISO hőterheléssel
800 °C-ig végzett vizsgálataival (3.9 ábra).
maximális szemnagyság: kísérletek alapján kimutatható, de másodrendű hatású a
szilárdság alakulására (Schneider és Horvath, 2002).
mechanikai feszültség: jelentős hatása van a törőteher 20%-t meghaladó hőterhelés
alatti mechanikai terhelésnek (Függelék F.3.5 ábra).
vizsgálati hőmérséklet: hatása jelentős lehet a szilárdságok alakulására A „melegen”
terhelt betonok esetében rendre nagyobb szilárdságok mérhetőek, mint a
visszahűlt próbatesteken (fib-38; 2007; Mindess és Young, 1981 ill. Mindess,
Young és Darwin, 2002; Schneider és Horvath, 2002). A kutatásokkor így a
biztonság javára tértem el a visszahűlt próbatesteken végzett vizsgálattal
(Függelék F.3.6-F.3.7 ábra).
kiindulási nedvességtartalom: a betonszerkezetben lévő vízmennyiség, illetőleg az
abból fejlődő gőz mennyisége jelentős hatást gyakorolhat a beton szerkezeti
egységére és maradó szilárdságára (Peng, Jiang, Zhang és Leng, 2008).
hűtés sebessége: A hűtés sebességének és módjának hatása jelentős lehet különösen az
500 °C hőmérsékletig terjedő tartományban. A kísérletek alapján a gyorsan
hűtött beton szilárdsága kisebb vagy egyenlő, mint a lassan hűtött betoné (3.103.11 ábra; Neville, 1973; CEB-2008, 1991). Az eltérés egyes esetekben 40%-ot
is elérhet. A vízhűtés betonszövet-romboló hatását mutatta ki Peng, Bian, Guo,
Zhao, Peng és Jiang (2008) ill. Bingöl és Gül (2008) is.

3.2 ábra: Beton relatív szilárdságának változása a hőmérséklet és az adalékanyag fajta
függvényében (MSZ EN 1992-1-2)

3.3 ábra: Beton relatív szilárdságának változása a hőmérséklet és az adalékanyag fajta
függvényében Neville (1973) szerint
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3.4 ábra: Beton relatív szilárdságának változása a hőmérséklet és az adalékanyag fajta
függvényében Khoury (1992) szerint

3.5 ábra: Könnyűbetonok maradó relatív nyomószilárdságának alakulása Lublóy (2008)
szerint

3.6 ábra: Tiszta húzókísérletekkor mért maradó relatív húzószilárdságok normál és
könnyűbetonok esetén (Schneider és Horvath, 2002)
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3.7 ábra: A beton hajlító-húzószilárdságának és
nyomószilárdságának aránya a hőterhelés
maximális hőmérsékletének függvényében
(Lublóy, 2008)
3.8 ábra: Cementfajta hatása a beton maradó
nyomószilárdságára Schneider és Horvath (2002)
szerint

3.9 ábra: A cement relatív maradó nyomószilárdságának csökkenése a maximális hőmérséklet
függvényében Lublóy (2008) szerint

3.10 ábra: Lassan és gyorsan hűtött betonok maradó
nyomószilárdsága közötti különbség (CEB 208, 1991)
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Réteges leválás

Fentiek szerint a beton szerkezetét terheli az adalékanyag duzzadása és a cement
zsugorodása miatti relatív alakváltozás-különbség, a pórusokban felgyülemlő
pórusvíznyomás. A felület-közeli rétegekben a nyílt pórusrendszer a nyomást hatékonyan
csökkenti. A felülettől kis mélységben ugyanakkor, ahol már a pórusok kiegyenlítő hatása
nem érvényesül, létrejön egy „vízgőz-gát”. A gőzfelhalmozódás, valamint a beton
szerkezetének hőtágulása felelős a réteges leválás (spalling) jelenségért. Ekkor a beton
felületi rétegei lemezesen leválnak, kiperegnek. A réteges leválás a beton húzószilárdságának
lokális kimerülésekor következik be. (Ezért vizsgáltam külön kísérletsorozattal a
húzószilárdságra vonatkozó hőtűrést). A jelenség nem csak tűz hatására következhet be.
Nagyon hasonló mechanizmus játszódik le a betonfelület fagyaprózódásakor is. (Jelenségek
hasonlósága miatt vizsgáltam a légbuborék-képző adalékszerek beton hőtűrését
befolyásoló hatását.) Amint fagy esetén a kitáguló jég, úgy tűz esetén a gőznyomás által
keltett igénybevételek feszítik le a beton felszínének darabjait (3.12 és Függelék F.3.9 ábra).
A jelenség önmagában nem jelenti a szerkezet tönkremenetelét. Mindössze felületi
rétegekről van szó. Hatása azonban összeadódik az adalékanyag lineáris hőtágulásával. A
réteges leválás jelenségében rejlő legnagyobb problémát és veszélyt a leválással együtt
bekövetkező betonfedés-csökkenés jelenti (Høj, 2000). A betonfedés a „szokásos” feladatán
(erőátadás, korrózióvédelem) kívül tűz esetén az acélbetétet hőszigeteli. 30-40 mm betonfedés
az 1200 °C-os léghőmérsékletet már hatékonyan csökkenti 300-550 °C-os hőmérsékletre
(ÖNORM, 2005; Putz, 2005). A réteges leválás miatt azonban bekövetkezik a betonfedés
csökkenése illetve eltűnése, amint azt a Függelék F.3.9 ábráján bemutatom. A tűzterheléskor
„felszínre” került betonacélok szilárdsági jellemzői rohamosan csökkennek, mivel már semmi
sem akadályozza a nagy hőmérsékletek kialakulását a közvetlenül melegített acélbetétben.
A réteges leválás megelőzésében a nemzetközi gyakorlat a műanyagszál adagolást
tartja a leghatékonyabbnak. Kísérletek (Allen, 2006; Winterberg, és Dietze, 2004; MFPA,
2005) igazolják, hogy az azonos összetételű betonok esetén az, amelyikbe műanyagszálat is
adagoltak sokkal hatékonyabban, gyakorlatilag sérülés nélkül is képes elviselni a tűzterhelést,
mint a száladagolás nélküli keverékek (Függelék F.3.10-F.3.12 ábra). A jelenség
magyarázata, hogy a kiégő műanyag-szálak által biztosított nagyobb átmérőjű „csövekből”
álló többlet kapilláris rendszer segítségével a felhalmozódott gőz és gáz a beton belsejéből
hatékonyabban kivezethető a felszínre.

3.12 ábra: Betonfelület réteges leválásának folyamata (Blennemann és Girnau, 2005)
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Laboratóriumi kísérletek

4.1

Kísérletek áttekintése

Fehérvári Sándor

Az alagúttüzek által okozott lökésszerű hőterhelés betonra gyakorolt hatásainak
vizsgálatát négy fő szakaszra bontva végeztem el.
Az első (I.) főszakaszban a tiszta portlandcementből készült cementkövek hőtűrését a
cementkövek nyomószilárdság-változásának mérésével vizsgáltam. A vizsgálatban három
eltérő őrlésfinomságú tiszta portlandcementet alkalmaztam.
A vizsgálat I./1. szakaszában a három eltérő fajlagos felületű cement viselkedését
vizsgáltam. A vizsgálatok célja a fajlagos felületnek a cementkő hőtűrő képességre gyakorolt
hatásának megállapítása volt.
A I./2. szakaszban eltérő víz/cement tényezővel készített cementpépekkel végeztem
kísérleteket. A vizsgálat célja az eltérő víz/cement tényezőnek a maradó nyomószilárdságra
gyakorolt hatásának megállapítása. További cél a szilárdság változása és a mintákban maradó
Ca(OH)2 mennyisége közötti összefüggés kimutatása volt.
A második (II.) főszakaszban tiszta portlandcementből és kiegészítő-anyagokból
készült cementkövek nyomószilárdsági eredményeit vizsgáltam. Összesen hatféle kiegészítőanyagot alkalmaztam.
A vizsgálatok célja annak meghatározása volt, hogy a különböző kiegészítő-anyagok
adagolástól függően milyen mértékben befolyásolják a cementkő hőtűrő képességét.
A vizsgálatok II./1. szakaszában állandó (a teljes kötőanyag-keverékre
vonatkoztatott) víz/finomrész tényezővel vizsgáltam a keverékeket. A II./2. szakaszban
állandó (csak a tiszta portlandcementre számított) víz/portlandcement tényezőt alkalmaztam.
A harmadik (III.) főszakaszban beton hengereken végeztem hőterheléses
vizsgálatokat.
A III./1. szakaszában a vizsgálat célja a hagyományos betonösszetételek esetén a
változó paramétereknek a beton hőtűrésére gyakorolt hatás meghatározása volt.
A III./2. szakaszban azonos betonösszetételhez adagolt kiegészítők hatását
vizsgáltam. A vizsgálat célja volt, hogy meghatározzam a kiegészítőknek a beton mechanikai
paramétereire gyakorolt hatását.
A vizsgálatok III./3. szakaszában a szokásos betonösszetételtől eltérő speciális
adalékanyag hőtűrő képességre gyakorolt hatását vizsgáltam.
Vizsgálataim negyedik (IV.) főszakaszában különböző betonkeverékek maradó
nyomószilárdságát vizsgáltam kocka alakú próbatesteken különböző hűtési módok hatására.
Öt különböző hűtési mód hatását hasonlítottam össze. A vizsgálat célja annak meghatározása,
hogy a rendkívül lassú valamint az igen gyors hűtési sebesség, illetve a levegő vagy a víz,
mint hűtőközeg milyen hatást gyakorol a betonok hőtűrésére.

4.2

Kísérleti receptúrák

4.2.1 Cementpépek
Az cementpép vizsgálatakor (I.) használt portlandcementek:
CEM I 32,5 RS; CEM I 42,5 R; CEM I 52,5 N (fehér)
Minden cement azonos gyártótól érkezett. Cementek általános jellemzőit a Függelék
F.4.1 táblázata tartalmazza.
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A fajlagos felület hatásának vizsgálatakor (I./1.) mindhárom cementfajtával
foglalkoztam. A cementpép víz/cement tényezője minden esetben 0,3 volt.
A víz/cement tényező hatásának meghatározásakor (I./2.) CEM I 32,5 RS és CEM I
42,5 R jelű cementeket alkalmaztam, tág határok között változtatva a víz/cement tényezőt:
0,120; 0,165; 0,195; 0,240; 0,300; 0,375; 0,462; 0,575 ill. 0,750.
Kiegészítő-anyag vizsgálatakor (II. főszakasz) felhasznált cementfajta egységesen a
CEM I 32,5 RS jelű volt, amelynek adott részét kiegészítő-anyaggal helyettesítettem.
Állandó víz/finomrész tényező elemzésekor (II./1.) a mészkőlisztet és a kohósalakot
vizsgáltam. A teljes finomrész (teljes, cementet és kiegészítő-anyagot is tartalmazó,
kötőanyag) tömegéhez határoztam meg a vízadagolást. Az összetételeket a 4.1 táblázatban
foglaltam össze.
4.1 táblázat: Azonos víz/finomrész tényezővel készült cementpépek
kiegészítő-anyag
fajta
adagolás*
mészkőliszt
20%
mészkőliszt
35%
mészkőliszt
45%
mészkőliszt
60%
kohósalak
20%
kohósalak
35%
kohósalak
45%
kohósalak
60%

v/c

v/f

0,375
0,462
0,545
0,750
0,375
0,462
0,545
0,750

0,300

MSZ EN 197:2000-nek, összetétel
alapján való megfelelés**
CEM II/A-L 32,5
CEM II/B-L 32,5
nincs szabványos megfelelő
nincs szabványos megfelelő
CEM II/A-S 32,5
CEM II/B-S 32,5
CEM III/A 32,5
CEM III/A 32,5

*

a teljes finomrész tömegarányában
a keverékeket nem vizsgáltam MSZ EN 196-1 szerint, a cementjelöléseket csak a tömegszázalékos
összetétel alapján, tájékoztató adatként határoztam meg
**

Állandó (csak a tiszta portlandcement tömegére számított) víz/cement tényező
vizsgálatakor (II./2.) a alkalmazott anyagok: mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt,
baritliszt (dmax= 200 m) és baritliszt (dmax= 50 m). Az összetételi arányokat a 4.2 táblázat
tartalmazza.
4.2. táblázat: Azonos víz/portlandcement tényezővel készült cementpépek
összetétele
Kiegészítő-anyag adagolás, m/m%
20%
35%
45%
60%

v/c
0,300

v/f
0,240
0,195
0,165
0,120

A megfelelő konzisztenciát (230±30 mm), amennyiben szükséges volt, folyósítószerrel
(BASF Glenium 51) állítottam be.
A cementpépek vizsgálataihoz (I. és II.) egységesen 30 mm élhosszúságú
próbakockákat készítettem. A próbatesteket 1 napos korukig tartottam a sablonban, majd 7
napos korukig víz alatt, majd a vizsgálat időpontjáig laborlevegőn tároltam.
A hőterhelés előtt és hőterhelés után is meghatároztam a geometriai méreteket
valamint a próbatest tömegét, majd meghatároztam a szilárdságát (Függelék F.4.1 ábra).
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4.2.2 Betonok
4.2.2.1 Összetétel
Adalékanyagok
A betonösszetevők hőtűrésre gyakorolt hatásának vizsgálatához (III.) összesen 14,
eltérő betonkeveréket állítottam össze. A kísérletek jelentős részéhez kvarc alapú
adalékanyagot használtam fel (dmax = 8 és 16 mm), 2 ill. 3 frakcióból összeállítva (Függelék
F.4.3-4.4 táblázat, Függelék F.4.1 ábra). A barit hatásának vizsgálatához (III./3.) a homok
frakciót helyettesítettem 33 ill. 100%-ban 0/6 mm-es barit anyaggal (Függelék F.4.5-4.6
táblázat, Függelék F.4.2 ábra).
Az alkalmazott barit magas BaSO4 tartalmú, hőkezelésen (730-740 °C) átesett, a
sziderit (FeCO3) pörkölési meddőjéből (Koch, 1985) származó, ércdúsítási melléktermék. A
Rudabánya térségében található meddőhányó rekultivációjakor a betontechnológiai
alkalmazhatóság kísérletei (öntömörödő beton, sugárvédő nehézbeton) már kedvező
eredményt hoztak: Nehme és Balázs (2007) valamint Nehme, Szendrei és Nagy (2008). A
BaSO4 kristályvíz-mentes, nagy olvadáspontú (1580 °C Erdei-Grúz, 1963; vö.: bazalt 11501200 °C, andezit 950-1000 °C Karátson, 1997) ásvány, izzítási vesztesége minimális
(természetes állapotban 2%, tisztítottan 1%), 900 °C-ig nincsen kristályszerkezeti átalakulás
(Bognár, 1987). A felhasznált barit összetételi adatait a Függelék F.4.7 táblázata tartalmazza.
A hűtés hatásának vizsgálatához (IV.) a fentiek (III.) közül kiválasztott 3 receptúrát
használtam fel.
Cementfajta és -adagolás valamint a víz/cement tényező
A betonokhoz egységesen CEM I 42,5 R jelű cementet használtam fel, 400 kg/m3-es
adagolással.
A víz/cement tényező hőtűrésre gyakorolt hatásának vizsgálatához (III./1) a
víz/cement tényező 0,38; 0,45 és 0,55 volt.
A légbuborék-képző adalékszer, PP-szál és barit hőtűrésre gyakorolt hatásának
vizsgálatához (III./2, III./3.) valamint a hűtéses vizsgálatokhoz (IV.) a víz/cement tényező
egységesen 0,45 volt.
Adalékszerek
A betonkeverékek konzisztenciáját, Glenium 51 folyósítószer alkalmazásával
állítottam be. A kisméretű (Ø=60 mm; h=120 mm henger) próbatestek miatt a tervezett
konzisztenciát terüléssel mérve, 500±50 mm-es értékre állítottam be, figyelve a speciális
összetételekre is (pl. nagy mennyiségű PP-szál vagy alacsony víz/cement tényező). Nagy
vízadagolású keverékeknek, folyósítószer nélkül is, a tervezettet meghaladó konzisztenciája
volt.
A légbuborék-képző adalékszer hatásának vizsgálatánál (III./2.) 3 adagolásban
alkalmaztam Micro-Air 107-5 légbuborék-képző adalékszert. Az adagolás 0,15; 0,30 és
0,60 m/mc% (légtartalom 7-9 V/V%) volt.
Felhasznált műanyag-szálak
PP-szál hőtűrésre gyakorolt hatásának (III./2) vizsgálatához a betonkeverékekhez
PP-szálakat adagoltam 0,1; 0,2 ill. 0,5 V/V%-ban (kb. 1, 2 ill. 5 kg/m3). A PP-szálra
vonatkozó adatokat a Függelék F.4.8 táblázatban foglaltam össze.
Az beton-összetételek pontos mennyiségi adatait az 4. számú Mellékletben foglaltam
össze.
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4.2.2.2 Frissbeton vizsgálatok
A frissbeton vizsgálatoknál mértem a konzisztenciát (terüléssel), a testsűrűséget és a
levegőtartalmat. Feljegyeztem a frissbeton hőmérsékletét. A meghatároztam a frissbeton
tényleges légtartalmát.
A frissbeton vizsgálatok eredményeit az 5. számú Mellékletben foglaltam össze.
4.2.2.3 Megszilárdult beton vizsgálata
A próbatesteket 1 napig sablonban, 7 napig víz alatt tartottam, majd a vizsgálatig
laborlevegőn tároltam (vegyes tárolás, MSZ 4798-1:2004). A 14. és 21. nap között méretre
vágtam a próbatesteket.
A beton alkotóinak hőtűrésre gyakorolt hatásainak (III.) vizsgálataihoz Ø=60 mm,
hengeres próbatesteket készítettem. A nyomószilárdsági vizsgálatokhoz 1:2, a hasítóhúzószilárdsági vizsgálatokhoz 1:1 Ø/m arányú hengereket használtam. A nyomószilárdság
meghatározásához felhasznált hengerek bedolgozási felületét párhuzamosra vágtam.
(Függelék F.4.4-F.4.5 ábra).
A szükséges próbatestek nagy száma miatt egy receptúra szerinti beton vizsgálatához
elegendő mennyiséget csak két betonozási alkalommal tudtam elkészíteni. Az
összehasonlíthatóság érdekében 150 mm élhosszúságú próbakockákat és Ø100/200 mm-es
hengereket készítettem. Az összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján azonos szintre
számítottam át az egy receptúrához tartozó keverék szilárdsági eredményeit. A megszilárdult
beton összehasonlító vizsgálati eredményeit az 6. számú Mellékletben foglaltam össze.
A hűtés sebességének és módjának a nyomószilárdságra gyakorolt hatásának
vizsgálatához (IV.) próbakockákat készítettem a szabványos 150 mm-es próbakockák 8-felé
fűrészelésével, 72±3 mm élhosszúsággal (Függelék F.4.5 ábra). Az összehasonlító vizsgálatot
150 mm élhosszúságú próbakockán végeztem. A megszilárdult betonokon elvégzett
vizsgálatok eredményeit az 6. számú Mellékletben foglaltam össze.
Minden betonon végzett kísérletsorozat esetén, elkülönített, a többivel azonos módon
tárolt és utókezelt, majd 65 °C-on, tömegállandóságig szárított próbatesteken határoztam meg
a víztartalmat. Ugyanezeknek a próbatesteknek, tömegállandóságig történő víztelítésével a
látszólagos porozitást. A víztartalmi és látszólagos porozitási adatokat az 6. számú Melléklet
táblázataiban foglaltam össze.

4.3

Hőterheléses vizsgálat

4.3.1 Általános vizsgálat
Minden vizsgálatnál a próbatesteket az adott hőfoklépcsőnek megfelelő, előfűtött,
elektromos kemencébe helyeztem (Függelék F.4.7-F.4.8 ábra). A hőterhelés időtartama
minden esetben 120 perc volt. Ha nem a hűtési mód hatását vizsgáltam (I., II., III.), a
próbatesteket a hőterhelési idő végén a kemencéből kivéve, laborlevegőn (22±3 °C) hagytam
kihűlni. A vizsgált és összehasonlított próbatestek hőtehetlensége közel azonos, a visszahűlés
ideje vizsgálatonként azonosnak tekinthető. A próbatesteket teljes visszahűlés után
vizsgáltam.
4.3.2 Alkalmazott hőfoklépcsők és próbatest darabszámok
A hűtés hatásainak vizsgálatát kivéve (I.-III.) összesen 11 hőfoklépcsőt vizsgáltam. A
vizsgált hőterhelés az összehasonlítás alapját képező laboratóriumi hőmérsékletű,
hőterheletlen próbatestektől a 900 °C hőmérsékletig tartottak (4.2 táblázat). A 2.2 ábrán
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látható, hogy a vizsgált hőmérsékletek a tűz közvetlen környezetét (2-5 m) kivéve, leírják a
kialakuló léghőmérsékleteket.
4.2 táblázat: Vizsgálati hőmérsékletek az I.-III. főszakasz esetén
vizsgálati
hőmérséklet, °C

20

50

100

150

200

300

400

500

600

750

900

Minden hőfoklépcsőn azonos számú próbatestet vizsgáltam, kivéve a hőterhelés
nélküli (20 °C) sorozatot, ahol mindig dupla sorozatot alkalmaztam.
A fajlagos felület hatásának vizsgálataihoz (I./1.) mindhárom cementfajtából
hőfoklépcsőnként 10-10 db, összesen 120-120 db próbatest készült (Függelék F.4.9 ábra).
A víz/cement tényező hatásának vizsgálatához (I./2.) receptúránként és
hőfoklépcsőnként 5-5 db, összesen 60-60 db próbatest készült (Függelék F.4.10 ábra).
Az állandó víz/finomrész tényezős kiegészítő-anyag vizsgálatok esetén (II./1.)
receptúránként és hőfoklépcsőnként 10-10 db, összesen 120-120 db próbatest készült.
Az állandó víz/portlandcement tényezős kiegészítő-anyag vizsgálatoknál (II./2.)
receptúránként és hőfoklépcsőnként 5-5 db, összesen 60-60 db próbatest készült.
A betontechnológia paraméterek hatásának vizsgálatához (III.) minden
hőfoklépcsőhöz 3-3 db nyomószilárdsági hengert és 6-6 db hasító-húzószilárdsági próbatestet
készítettem (Függelék F.4.11 ábra).
A hűtés hatásainak vizsgálatakor (IV.) hőfoklépcsőnként és hűtési módonként 3-3 db
próbatestet készítettem (Függelék F.4.12 ábra).
A felhasznált próbatesteket tartalmazó teljes kísérleti mátrixot az 3. számú
Mellékletben foglaltam össze. Mindösszesen 6445 db, különböző méretű próbatest
eredményeit dolgoztam fel és értékeltem.
4.3.3 Különleges hűtési módok
A hűtési mód hatásainak vizsgálatakor (IV.) mind valóságos mind szélsőséges hűtési
helyzeteket állítottam elő. Az öt hűtési módból három esetben a hűtőközeg levegő, míg két
esetben víz volt. Levegővel való hűtéskor alkalmaztam a más hőterheléses kísérleteimnél
szokásos laborlevegőn való hűtést (Függelék F.4.13 ábra). Az alagúti hőfelhalmozódás és
lassú kiszellőzés modellezésére a lassú hűtést alkalmaztam, amikor a hőterhelő kemencében
tartottam a próbatesteket (zárt ajtókkal) a teljes kihűlésig. Az alagúti szellőzőrendszerek által
keltett hűtő hatást kényszer-légkeverés alkalmazásával modelleztem (Függelék F.4.14 ábra).
A próbatestek körül átlagosan 2,5 m/s sebességgel áramlott a laborlevegő (22±1 °C). Vízzel
történő hűtést két módszerrel vizsgáltam. Beépített vízködoltó (water-mist) berendezések hűtő
hatását vízködszóró kiépítésével modelleztem (Függelék F.4.15-F.4.16 ábra). A hat fúvóka
vízhozama fúvókánként 0,6 g/s, míg a próbatestek szintjén átlagos vízhozama 16,6 g/s×m2. A
leggyorsabb, legradikálisabb hűtési teljesítményű a vízbemártás volt, amikor a kemencéből
kikerülő próbatesteket egy 800 l térfogatú, laborhőmérsékletű vízzel feltöltött kádba
helyeztem (Függelék F.4.17 ábra).
A teljes lehűléshez szükséges idő a 4.1 ábrán látható. A lehűlési sebességgörbék
jellegét szemlélteti a 900 °C-ról történő hűtések hőmérséklet-idő diagramja (4.2 ábra).
Leolvasható, hogy a kényszerlégárammal illetve a vízköddel hűtött próbatestek lehűlése
gyakorlatilag megegyezik. A két eltérő hűtési mód között a hűtés sebessége tekintetében nem,
csak a hűtőközegben van különbség.
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4.1 ábra: Teljes lehűléshez szükséges idő

4.2 ábra: Lehűlés sebességének alakulása 900 °C-on hőterhelt próbatestek esetén
A vizsgálati szakaszokat, az állandó és változó paramétereket, az egyes szakaszokban
mért paramétereket és a vizsgálat célját a 2. számú Mellékletben foglaltam össze.

4.4

Vizsgálatokhoz felhasznált eszközök

A vizsgálatokkor alkalmazott vizsgálóeszközök részletes ismertetése az 6. számú
Mellékletben található.

4.5

Eredmények ábrázolása

Az eredmények feldolgozásakor egy pontban mindig az adott hőfoklépcsőnek, hűtési
módnak stb. megfelelő mintasorozat összes vizsgálati eredmény átlagát vettem alapul. Egy
pont tehát a vizsgálat-típustól függően 3-5-6-10 db eredmény számtani középértékét mutatja.
A feldolgozott eredményeket a hőterhelés-hőmérsékletének függvényében ábrázoltam.
A hőmérséklethez hozzárendelhető a tényleges átlageredmény (valós viselkedés), az
átlageredmények kiindulási értékhez viszonyított mértéke (a görbék lefutásának
összehasonlítására).
Az eredménygörbék összehasonlítására bevezettem a hőtűrést (HT) fogalmát, amely a
relatív maradó nyomószilárdság-változás - hőfok görbe alatti terület mérőszáma. Ezzel egy
számmal (%×°C) jellemezhetővé válik az eredménygörbe, ill. az anyag hőtűrése. A hőtűrést a
teljes görbére és annak egy-egy tartományára is használom, a (még)könnyebb
összehasonlíthatóságért. A hőtűrés számértéke alapján az egyes eredmények rangsorolhatók.
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A tiszta portlandcement fajlagos felülete és a cementpép
víz/cement tényezőjének hatása a cementkő maradó
nyomószilárdságára és kémiai jellemzőire

Kísérleteim I. főszakaszában a tiszta portlandcement hőtűrésével foglalkoztam,
amelynek használata a betonkészítés történetében sokáig egyeduralkodó volt. Számos terület
szakági előírásai a mai napig egyedüli alkalmazható cementfajtaként tartják számon. A CEM I
(MSZ EN 197-1:2000) kategóriába tartozó tiszta portlandcementek klinker tartalma, szabvány
alapján 95-100% között mozog, vizsgálatukkal a heterogén cementek fő (vagy egyetlen)
szilárdságot adó alkotóelemének vizsgálatára van lehetőség.
Kísérleteimmel vizsgáltam a CEM I kategóriába tartozó, különböző őrlésfinomságú
cementeket. Meghatároztam a cementkövek hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságát,
hőtűrését és a hőterhelés után a mintákban található Ca(OH)2 mennyiségét.
Meghatároztam,
I)
hogy a cement fajlagos felülete (cementtípusok: CEM I 32,5 RS S = 304 m2/kg C4AF
tart. 18,9 m/m%; CEM I 42,5 R S = 353 m2/kg C4AF tart. 9,6 m/m% valamint
CEM I 52,5 N fehér S = 452 m2/kg C4AF tart. 0,9 m/m%;) milyen hatást gyakorol
(azonos víz/cement tényezővel) a cementek hőtűrésére.
II)
hogy a cementpép víz/cement tényezője milyen módon változtatja meg a cementkő
hőtűrését. A vizsgálatokat CEM I 32,5 RS valamint CEM I 42,5 R jelű, cementekkel
végeztem.
III)
hogy nagy hőmérsékleten a cementkő szilárdság-változásaiban milyen szerepet játszik
a képződő Ca(OH)2.

5.1

Fajlagos felület hatása a tiszta portlandcementek hőtűrésére

A fajlagos felület hatásának vizsgálatakor (I./1) a három cementtípus őrlésfinomság
(és így fajlagos felület) tekintetében felöleli a jelenleg kapható tartományt. A 4. fejezet szerint
összesen 360 db 30 mm élhosszúságú próbakockát vizsgáltam. A próbatesteket 11
hőfoklépcsőnek tettem ki 20 és 900 °C között. CEM I 52,5 jelű cementek közül a fehér cement
alkalmazását indokolta a nagy fajlagos felülete és eltérő klinkeres összetétele (C4AF tartalom
~ 0 m/m%, eltérően egy „szokásos” CEM I 52,5 cement 8-10 m/m%-os értékétől).
A hőterheléses vizsgálat után a laboratóriumi léghőmérsékletre (szabad laborlevegőn)
visszahűlt próbatesteken vizsgáltam a maradó nyomószilárdságot. A 10-10 db (illetve a
referenciaszinten – 20 °C-os – vizsgált esetben 20) próbatest nyomószilárdság
átlageredményeinek, valós szilárdságot feltüntető, ill. a 20 °C-os értékhez viszonyított
eredményeit az 5.1.a és 5.1.b ábrán látható diagramokon ábrázoltam.
Megállapítható, hogy a tiszta portlandcementek szilárdság-változása a következő
szakaszokra osztható:
1) Az 50 °C-ról kihűlt próbatestek relatív nyomószilárdsága nagyobb, mint a kiindulási
érték. A jelenség oka: a víztartalom kismértékű csökkenése.
2) 100-150 °C-os tartományból visszahűtve a szilárdság visszaesik a kiinduló értékre
vagy kissé az alá (80-100%). A jelenség oka: az instabil CSH bomlása (lásd 3.1
táblázat).
3) 150 és 300 °C között a kiindulási érték 120-130%-ára növekszik a nyomószilárdság
szilárdság. A jelenség oka: A felszabaduló hidrátvíz a hidratálatlan klinkerekkel
reakcióba lép. A nagy hőmérséklet hatására a reakciósebesség növekszik.
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4) A 300 °C feletti viselkedés döntő a hőtűrés szempontjából. 300 °C felett
szilárdságvesztés következik be. A jelenség oka: előbb a Ca(OH)2, majd a CSH
vízvesztése, szilárdság képző tulajdonságok romlanak.
5) 900 °C-os esetben, cementfajtától függetlenül kb. 20%-os maradó nyomószilárdság
mérhető.
N

v/c = 0,3
Hőterhelési hőmérséklet *°C+

5.1.a ábra: Tiszta portlandcementek maradó nyomószilárdságának változása
v/c = 0,3

N

HT300-900°C
HT

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

5.1.b ábra: Tiszta portlandcementek maradó nyomószilárdságának relatív változása
Megállapítottam, hogy a különböző fajlagos felületű cementek szilárdságcsökkenési
jellege azonos.
Megállapítottam, hogy a hőtűrés (HT) fordítottan arányos a fajlagos felülettel (5.2
ábra). A szilárdsági különbség nagy (300°C feletti) hőmérséklet esetén jelentős, szélső
esetben akár közel négyszeres értéket is felvehet.
Azaz a kis fajlagos felületű cement (CEM I 32,5 RS) rendelkezik a legnagyobb
hőtűréssel 300-900 °C és a legnagyobb relatív szilárdsággal a 400-900 °C között, további
kedvező tulajdonságai (pl. szulfátállóság) mellett ezért rendkívül kedvező cementfajtának
mutatkozoztt. Legkisebb a hőtűrése a legnagyobb fajlagos felületű cementnek
(CEM I 52,5 N). A CEM I 42,5 R jelű cement eredménye a fajlagos felületnek megfelelően a
két szélsőérték között van.
A cementek C4AF klinker ásvány tartalmának növekedtével a hőtűrés növekedése
figyelhető meg. A kis fajlagos felület és a nagy C4AF tartalom mind kisebb hidratációs hőt
eredményeznek
A jelenség magyarázata:
1) A nagyobb fajlagos felülettel csökken a cementszemcsék mérete, csökken a
hidratálatlanul maradó klinker szemcsék mennyisége, nő a kezdeti hidratációs
sebesség, csökken a kialakuló CSH rostok mérete.
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5.2 ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése 20-900°C és 300-900 °C
tartományban
2) A fajlagos felület növekedésével a cementkő szövetszerkezete tömöttebbé válik,
kapillaritása csökken, a kialakuló gáz és gőznyomás szerkezetet romboló hatása
erőteljesebb.
A vizsgálatok alapján a későbbiekben vizsgált kiegészítő-anyagokhoz a legkedvezőbb,
CEM I 32,5 RS jelű cementet alkalmaztam (II.). a hőtűrés meghatározásához, hogy a
kiegészítők viselkedése jobban követhetővé legyen.
Beton vizsgálatokhoz (III. és IV.) ugyanakkor CEM I 42,5 R jelű cement alkalmaztam.
A CEM I 32,5 RS jelű cement gyártását a kísérleteim időszakában szüntette be a gyártó. A
CEM I 42,5 R jelű cement gyártására és forgalmazására még hosszú ideig lehet számítani,
ezért a betonvizsgálatok megállapításainak ipari alkalmazása is lehetséges.
Bebizonyosodott, hogy a CEM I 52,5 N jelű cement hőtűrése olyan kicsi (különösen
400 °C felett), hogy a további kísérleteket ezzel a cementtel nem végeztem.

5.2

Víz/cement tényező hatása a tiszta portlandcementek hőtűrésére

A fajlagos felület hatásának megállapítása után, vizsgáltam, hogy a víz/cement tényező
milyen hatással van a cementkő hőtűrésére (I./2).
A vizsgálatoknál CEM I 32,5 RS és CEM I 42,5 R jelű cementeket használtam. A CEM
I 52,5 N jelű cementtel az 5.1 pont alapján ezt a kísérletsorozatot már nem folytattam le.
Széles határok között (0,120; 0,165; 0,195; 0,240; 0,300; 0,375; 0,462; 0,575 ill.
0,750) változtattam a víz/cement tényezőt. A megfelelő konzisztenciát – amennyiben
szükséges volt – folyósító adalékszerrel állítottam be.
Összesen 18 sorozatot készítettem, sorozatonként 60-60 db próbatesttel.
Hőfoklépcsőnként 5-5 db (illetve a referenciaszinten – 20 °C – vizsgált esetben 10) próbatest
nyomószilárdsági átlageredményeinek abszolút, ill. a 20 °C-os értékhez viszonyított
eredményeit a Függelék F.5.1.a, F.5.1.b, F.5.2.a és F.5.2.b ábráin tüntettem fel. A víz/cement
tényező függvényében ábrázolt maradó nyomószilárdságok (néhány kiemelt hőmérséklet
esetén) az 5.3 és F.5.3 ábrán láthatók.
Nagy hőmérsékleten (500 °C felett) a kis víz/cement tényezős (0,195 alatt) sorozatok a
kemencében felrobbantak (Függelék F.5.4 ábra). Nagy víz/cement tényezős (0,462 felett), és
nagy hőmérsékletről visszahűlt próbatestek nyomószilárdságának megállapítását lehetetlenné
tette, hogy a péptestek kézzel morzsolhatóvá váltak.
A víz/cement tényező – maradó szilárdsági görbék maximumát jelentő, 0,195-esnél
kisebb értékű víz/cement tényezők esetén hidratációs (vízhiány) és (nagy mennyiségű
folyósítószer ellenére is jelentkező) bedolgozhatósági problémák miatt csökken a szilárdság.
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5.3 ábra: CEM I 32,5 RS jelű cementek maradó nyomószilárdságának változása a víz/cement
tényező függvényében (kiemelt görbék)

Víz/cement tényező relatív nyomószilárdság
görbe alatti terület *%+

Az 5.3 és F.5.6 ábrán megfigyelhető, hogy a víz/cement tényező függvényében
feltűntetett maradó nyomószilárdság görbék jellege hasonló. Az 5.4 ábrán látható, hogy
400 °C-ig hasonlók a görbék, majd (a nagy hőmérsékletű próbatestek szétesése/felrobbanása
miatt) kis csökkenés mutatkozik. Megállapítható, hogy a CEM I 32,5 RS jelű cement 400750°C-on egyértelműen kedvezőbb.
4000

CEM I 32,5 R(S)
CEM I 42,5 R

3000
2000
1000

v/c = 0,195-0,750

0
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Hőterhelés hőmérséklete *°C]

5.4 ábra: Tiszta portlandcementek víz/cement tényező relatív nyomószilárdság görbe alatti
terület, víz/cement tényező 0,195-0,750 között
HT; HT300-900°C [%×°C]
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5.5 ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a v/c függvényében
Megállapítottam, hogy a víz/cement tényező és nyomószilárdság összefüggése
(víz/cement tényező törvény), a hőmérséklettől függetlenül állandó jellegűnek tekinthető.
A teljes (20-900 °C közötti) és a nagy hőmérsékleteken (400 °C felett) mért hőtűrése
alapján a CEM I 32,5 RS jelű cement kedvezőbb hőtűrésű, mint a CEM I 42,5 R jelűé
(5.5 ábra).
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Ca(OH)2 szint változása a hőmérséklet emelkedésével

Kísérleteim következő szakaszában (I./3.) termogravimetriai módszerekkel határoztam
meg az összefüggést a többször említett (5.1 és 5.2 pont) közepes hőmérsékleti tartományban
(150-300 °C) tapasztalható szilárdságnövekedés és a cementkőben lezajló kémiai folyamatok
között.
A hőmérséklet emelkedésével nagy mennyiségű fizikailag és kémiai kötött víz
szabadul fel (3.1 táblázat). A felszabaduló vízgőz a cementkő pórusaiban dúsul fel, amíg a
felszínre nem jut. Ekkor a vízmolekulák reakcióba lépnek a még nem hidratált
cementalkotókkal, amikor a klinker ásványok és víz reakciójakor CSH mellett, többek között
Ca(OH)2 keletkezik.
Az 5.2 fejezet próbatesteinek vizsgálata után maradó próbatest-darabokból pormintát
készítettem. A derivatográfban mértem a Ca(OH)2 bomlási hőmérsékletén felszabaduló
anyagmennyiséget. A kiindulási és felszabadult értékekből meghatározható a minta tényleges
Ca(OH)2 tartalma.
Mind a CEM I 32,5 RS jelű, mind a CEM I 42,5 R jelű cementekből 3-3 eltérő
víz/cement tényezővel készített sorozatot vizsgáltam. A víz/cement tényezők:
 0,195: a legnagyobb nyomószilárdságokat eredményező víz/cement tényező érték.
 0,300: általános összehasonlítási alap cementkő-vizsgálatok esetén
 0,750: legnagyobb vízadagolás
A vizsgálatokat (hőfoklépcsőnként 2-2 mintán) 500 °C-ig végeztem. 500 °C felett a
Ca(OH)2 hőbomlása miatt a vizsgálat elvégzése már célszerűtlen.
A kiindulási Ca(OH)2 mennyiséget a Függelék F.5.1. táblázatában tüntettem fel a
kiindulási értékhez viszonyított mennyiségeket az 5.6 és 5.7 ábrán jelenítettem meg. A
Ca(OH)2 relatív szintje és a maradó relatív nyomószilárdságok közötti összefüggést az 5.8
ábrán foglaltam össze.
Megállapítottam, hogy a cementkőben 300 °C-ig folyamatosan növekszik a Ca(OH)2
mennyisége. A Ca(OH)2 szint változása megegyezik a 150-300 °C között tapasztalható
nyomószilárdság-növekedéssel. Kivéve a 0,750, vagyis rendkívül nagy, víz/cement tényezőjű
cementpép esetét, ahol a Ca(OH)2 kis mértékben emelkedik még 300 °C-ig, de a 300 °C-os
szilárdsági csúcs már nem mérhető.
A Ca(OH)2 szint emelkedésének meghatározásával igazoltam, hogy a felszabaduló
fizikailag és kémiailag kötött víz utóhidratációja okozza a cementkövek 150-300 °C közötti
szilárdságnövekedését.
(A jelenség a beton gőzöléséhez ill. autoklávolásához hasonlóan hidratálja a
klinkereket, a szükséges vízgőz ugyanakkor az anyagból szabadul fel.)
CEM I 32,5 R(S)

Ca(OH)2 relatív mennyisége

Ca(OH)2 relatív mennyisége

200%
150%
100%

v/c
0,195
0,300
0,750

50%
0%
0

100
200
300
400
Hőterhelés hőmérséklete *°C]
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5.6 ábra: CEM I 32,5 RS jelű cementek hőterhelés
után maradó Ca(OH)2 relatív mennyiségének
változása a hőterhelés hőmérsékletének függvényében

200%

CEM I 42,5 R
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v/c
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5.7 ábra: CEM I 42,5 R jelű cementek hőterhelés után
maradó Ca(OH)2 relatív mennyiségének változása a
hőterhelés hőmérsékletének függvényében
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5.8 ábra: Ca(OH)2 szint relatív változása és a relatív nyomószilárdságok közötti összefüggés
150-300°C között (jelölés: cementfajtaa / víz/cement tényező)

5.4

Összefoglalás

A tiszta portlandcementek vizsgálatakor három különböző cementen (CEM I 32,5 RS,
CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 N) vizsgáltam a fajlagos felületnek és a víz/cement tényezőnek a
maradó nyomószilárdságra gyakorolt hatását.
1500 db 30 mm élhosszúságú próbakockán a fajlagos felület hatását mindhárom
cementfajtán vizsgáltam. A víz/cement tényező maradó nyomószilárdságra gyakorolt hatását
CEM I 32,5 RS és CEM I 42,5 R jelű cementeken vizsgáltam. Ugyanezen cementfajtákon
határoztam meg a Ca(OH)2 mennyiségének változását a hőterhelt próbatestekben.
A vizsgálati eredmények kiértékelésekor megállapítottam:
360 db próbatest vizsgálatával megállapítottam, hogy a tiszta portlandcementből készült
cementkövek hőtűrése (20-900 és 300-900 °C között egyaránt) fordítottan arányos a
fajlagos felülettel, és egyenesen arányos a C4AF tartalommal. A kisebb fajlagos felület és
a nagyobb C4AF tartalom is kisebb hidratációs hőt eredményez.
1140 db próbatest vizsgálatával igazoltam, hogy a víz/cement tényező-nyomószilárdság
összefüggés (a víz/cement tényező törvény) jellege a hőmérséklettől függetlenül hasonló.
Megállapítottam, hogy hőtűrés szempontjából a CEM I 32,5 RS jelű cement, minden
víz/cement értéknél kedvezőbb, mint a CEM I 42,5 R jelűé.
Termogravimetriai mérésekkel igazoltam, hogy a 150-300 °C között tapasztalható
nyomószilárdság-növekedést a hőmérséklet emelkedésekor felszabaduló fizikailag és
kémiailag kötött vizek által okozott, fokozott sebességű utóhidratáció okozza.
A tiszta portlandcementek eredményei (I). főszakasz alapján meghatároztam, hogy a
kiegészítő-anyag vizsgálatokhoz (II.) CEM I 32,5 RS jelű cementet alkalmazok, mivel ez a
cement bizonyult a hőhatásra legkevésbé érzékenynek.
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Kiegészítő-anyagok hatása a cementkő maradó mechanikai
jellemzőire

Kiegészítő-anyagokkal folytatott kísérleteimben (II. főszakasz) a legkedvezőbbnek
bizonyult cementtípussal (CEM I 32,5 RS) vizsgáltam a különböző kiegészítő anyagként
felhasznált, vagy felhasználható anyagoknak a cementkő hőtűrésére gyakorolt hatását.
Kiegészítő-anyagként alkalmaztam mészkőlisztet, dolomitlisztet, kohósalakot,
kvarclisztet és két, eltérő őrlésfinomságú baritlisztet. Az egyes kiegészítő-anyagokkal
helyettesítettem a teljes finomrész tömegének 20-35-45, ill. 60%-át. Mészkőliszt és kohósalak
vizsgálatakor mind a víz/finomrész (cement és kiegészítő-anyag összes tömege) tényezőt,
mind a (csak tiszta portlandcementre számított) víz/portlandcement tényezőt; a dolomitliszt,
kvarcliszt és a baritlisztek esetén a víz/portlandcement tényezőt állandó értéken tartva, a
víz/finomrész tényező változásának hatását állapítottam meg.
A felhasznált kiegészítő anyagok igen különbözők:
A mészkőliszt adagolásával egy alapvetően inertnek tekintett anyaggal helyettesítettem a
cementtartalom egy részét. A CaCO3 hőbomlásának ismeretében (lásd 3.1 táblázat)
750 °C-ig a maradó szilárdság, mint változó víz/portlandcement illetve víz/finomrész
tényezőjű pépen mért értéken várható, majd számítani lehetett a mészkő kiégésére és
ezáltal a tulajdonságok hirtelen változására.
A dolomitliszt (Ca(Mg)CO3) adagolása esetén a mészkőéhez hasonló tulajdonságú
kiegészítő-anyagot vizsgáltam. A dolomitliszt a mészkőlisztnél mintegy 50 °C-kal
kisebb hőmérsékleten kezdi meg hőbomlását, várható viselkedése ettől függetlenül a
mészkőlisztével azonos.
Kohósalak adagolásakor a rendszerbe egy reakcióképes, nagy őrlésfinomságú anyagot
juttattam be. A finom szemcséjű kohósalak adagolásával a cementkő tömörsége
növelhető. Ezzel párhuzamosan a reakcióképes kohósalak szilárdságnövelő hatása
(azonos v/c tényező mellett) is ismert.
Kvarcliszttel a mészkő- és dolomitlisztekhez hasonlóan, alapvetően inertnek tekintett
anyagot juttattam a rendszerbe. A fajlagos felület növekedésével ugyanakkor a
kvarcliszt reakcióképesség növekszik. Továbbá a nagy hőmérsékleten bekövetkező
térfogat-növekedés megváltoztatja a cementkő belső feszültségállapotát.
Baritliszt (2 eltérő őrlésfinomságú; 200 és 50 m) adagolásával a kiegészítő anyagok
körébe bevontam a rudabányai térségben, nagy mennyiségben, a meddőhányóban
fellelhető magas BaSO4 tartalmú, őrölt adalékanyagot is. Az ércdúsítás
melléktermékeként jelenleg rudabányai meddőhányókban lévő adalékanyag
korábban már hőkezelésen (720-740 °C) esett át. A kísérletekkor két eltérő
őrlésfinomságú keverék vizsgálatát párhuzamosan végeztem el. Az eddig használt
kiegészítő anyagoknál kb. 20%-kal nagyobb sűrűségű összetevő hatására a vizsgált
próbatestek testsűrűsége is növekedett, a változás azonban nem jelentős.
A kiegészítő-anyagok tulajdonságait a Függelék F.6.1 táblázat tartalmazza.
A víz/portlandcement tényező számításánál csak a tiszta portlandcement mennyiségét
vettem figyelembe. Mivel nem alkalmaztam az MSZ 4798-1:2004 5.2.5.2 pontja szerint
figyelembe veendő kiegészítő anyagokat (pernye, szilikapor), a „k” tényezővel (kötőanyag =
cement + k × kiegészítő anyag) sem számoltam.
Meghatároztam, hogy
I)
azonos víz/finomrész tényező (finomrész alatt a teljes kötőanyag-keveréket értve)
esetén milyen hatást gyakorol a cementkő hőterhelés utáni maradó
nyomószilárdságára a növekvő mészkőliszt illetve kohósalak adagolás.
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azonos (csak a tiszta portlandcementre számított) víz/portlandcement tényező esetén
milyen hatást gyakorol a cementkő hőterhelés utáni maradó nyomószilárdságára a
növekvő mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt adagolás.
azonos (csak a tiszta portlandcementre számított) víz/portlandcement tényező esetén
az adagolt két fajta baritliszt hogyan befolyásolja a cementkő hőterhelés utáni maradó
nyomószilárdságát.

Mészkőliszt és kohósalak adagolásának hatása a cementkő maradó
nyomószilárdsági jellemzőire, állandó víz/finomrész tényező esetén

Az állandó víz/finomrész tényezővel végzett vizsgálatokok (II./1 kísérleti szakasz) a
leggyakrabban alkalmazott kiegészítőkre terjedtek ki. Finomrészként, vagyis a vízadagolás
vonatkoztatási alapjaként a teljes kötőanyag-keverék mennyiségét kezeltem. A 4. fejezetben
leírtak szerint 8 sorozatban összesen 960 db, 30 mm élhosszúságú próbakockát vizsgáltam, a
már ismertetett hőmérsékleti tartománynak (20-900 °C) kitéve a próbatesteket.
A hőterhelés után a laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt mészkőliszt tartalmú
próbatestek nyomószilárdságát a 6.1.a, 6.1.b ábrán foglaltam össze. A diagramokon
feltüntettem a referencia, CEM I 32,5 RS jelű cementen mért eredményeket.

mészkőliszt adagolás
v/f = const.=0,3; v/pc = változó
Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.1.a ábra: Mészkőliszt adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/finomrész tényező mellett

mészkőliszt adagolás
v/f = const.=0,3; v/pc = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.1.b ábra: Mészkőliszt adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/finomrész tényező mellett
A kohósalak adagolású cementkövek maradó illetve relatív maradó
szilárdságváltozását a Függelék F.6.1 valamint a 6.2 ábrákon látható diagramokban foglaltam
össze.
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Az állandó víz/finomrész tényezős vizsgálatok nyomószilárdsági eredményeinek
hőtűrése a 6.3 ábrán foglaltam össze.
kohósalak adagolás
v/f = const.= 0,3
v/pc = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.2 ábra: Kohósalak adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/finomrész tényező mellett
v/f = const.=0,3
v/pc = változó

HT [%×°C]
80000
60000
40000
20000
0

kohósalak
0%

[referencia:
CEM I 32,5 R(S)]

20%

35%

mészkőliszt
45%

Kiegészítőanyag-adagolás
(a teljes kötőanyag m/m%-ban)

60%

Kiegészítő-anyag

6.3 ábra: Állandó víz/finomrész tényezőjű, mészkőliszt és kohósalak adagolású cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése
Megállapítható, hogy az állandó víz/finomrész tényezős kísérleteknél a cementkő
viselkedése megváltozik a csak portlandcementes péptesthez képest:
1) A mészkőliszt adagolásának növelésével a kiindulási nyomószilárdság folyamatosan
csökken (80 MPa-ról 39 MPa-ra).
2) Nagy mészkőliszt adagolás esetén (45 és 60%) a 900 °C-os próbatestek a kemencéből
kivéve, 24-48 óra elteltével a CaO rehidratációjakor („mészoltódás”) a térfogatnövekedés hatására spontán szétestek. Szilárdságukat 0 MPa-lal vettem figyelembe.
3) A mészkőlisztes cementkövek hőtűrése jelentősen elmarad a referenciától (100%
CEM I 32,5 RS). 20 m/m%-nál nagyobb adagoláskor kedvezőtlen a cementkő
szilárdsági viselkedése.
4) A kohósalaknál a kiinduló abszolút szilárdság az adagolástól függően stagnál, vagy
kismértékben emelkedik (80 MPa-ról 91 MPa-ra).
5) Megállapítható, hogy a kohósalakos keverékek a referenciához közeli, de annál kisebb
értéket eredményeztek. A 20 és 60 m/m% esetén a különbség nagyobb, míg a 35-45
m/m% esetén kisebb.
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6) 35-45 m/m% kohósalak adagolásakor, 750 °C hőterhelési hőmérsékleten, a
referenciaszintet kis mértékben meghaladó (cca. 10%-os) többlet relatív szilárdságot
mértem.
Megállapítottam, hogy az állandó víz/finomrész (de változó víz/portlandcement)
tényezővel vizsgált mészkőliszt és kohósalakos keverékek hőtűrése kedvezőtlenebb, mint a
referencia, CEM I 32,5 RS jelű cementből készült cementköveké. Megállapítottam, hogy
mészkőliszt adagolás esetén maximálisan 20 m/m%-os értékű lehet a mészkőliszt
tömegaránya a teljes finomrészből. Kohósalak adagolásakor optimális szintnek a 35-45 m/m%
finomrész-tömeg adagolást tekintem, ekkor tapasztaltam a legkisebb negatív eltérést a
referenciától.

6.2

Mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt és barit adagolásának
hatása azonos víz/portlandcement tényező esetén a cementkő hőterhelés
utáni maradó nyomószilárdsági jellemzőire

Az állandó víz/portlandcement tényezős vizsgálatokkal (II./2) arra kerestem választ,
hogy az adagolt kiegészítő-anyagok hogyan változtatják meg a cementkő hőterhelés utáni
maradó nyomószilárdságát.
Kísérleteimben kiegészítő-anyagként felhasználtam mészkőlisztet, dolomitlisztet,
kohósalakot, kvarclisztet és két, eltérő őrlésfinomságú baritlisztet. Összesen 24 sorozat,
1920 db., 30 mm élhosszúságú próbakockát vizsgáltam 11 hőfoklépcsővel (20 és 900 °C
között).
Hőterhelés után a laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt próbatestek
nyomószilárdságának teljes hőtűrése a 6.4 ábrán, a 300-900 °C közötti értékét a 6.8 ábrán
tüntettem fel. A kísérleteknél többször előfordult, hogy az egy hőfoklépcsőbe tartozó összes
próbatest a hőterhelés alatt felrobbant, lehetetlenné téve a nyomószilárdság meghatározását.
Az abszolút és a relatív szilárdságokat a Függelék F.6.2-F.6.7 ábrán tüntettem fel.
A kiértékeléskor megállapítottam:
1) A mészkőlisztet tartalmazó cementkövek 35 és 45 m/m%-os adagolás esetén 500 °C,
míg 20 és 60 m/m%-os adagolás esetén 750 °C felett semmisültek meg. (6.4; Függelék
F.6.2.a és F.6.2.b ábra)
2) A mészkőliszt tartalmú péptestek hőtűrése jelentősen elmarad a referencia-értéktől. A
dolomitliszt a mészkőliszthez hasonló, de kedvezőtlenebb viselkedést mutatott.
3) A dolomitot tartalmazó próbatestek 400 és 600 °C-os hőmérséklet felett robbantak fel.
(6.4; Függelék F.6.3.a és F.6.3.b ábra)
4) Kohósalakkal a kiinduló szilárdságok jelentősen növekedtek, a fajlagos felület
növekedésének vízelvonó, és a kohósalak szilárdságnövelő hatása miatt.
5) A kohósalak tartalmú próbatestek hőtűrése minden adagolás esetén elmaradt a
referencia-értéktől. (6.4; Függelék F.6.4.a és F.6.4.b ábra)
6) A kvarcliszttel készült próbatestek nyomószilárdsági maximuma mindig megközelíti
vagy meg is haladja a 120%-os relatív szintet. (6.4, 6.5 és Függelék F.6.5 ábra)
7) Kvarcliszt adagolásakor a jellemző szilárdságcsökkenés a referencia-görbénél nagyobb
hőmérsékleten, 400 ill. 500 °C-on következik be (6.5 ábra).
8) A kvarcliszt tartalmú próbatestek közül 750 °C-on három, míg 900 °C-os terhelési
szinten már mind a négy görbe a referencia felett haladt. A 35 és 45 m/m%-os
adagoláskor 900 °C után maradó szilárdsága meghaladja a 40%-ot, ami több mint
kétszerese a referencia szintnek. (6.5 ábra)
9) Kvarcliszt tartalmú próbatestek hőtűrése azonos vagy kedvezőbb mint a referenciaérték.
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v/pc = const.=0,3
v/f = változó

HT [%×°C]
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barit 1
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60%

6.4 ábra: Állandó víz/portlandcement tényezőjű kiegészítő-anyagot tartalmazó cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése
10) Barit1 adagolású keverékek esetén a szilárdságok alakulása jelentősen megváltozott
(6.6 ábra). 35 m/m%-osnál nagyobb adagolási értéknél 600 °C-ig közel konstans
szilárdságot mértem. 400 °C felett a 35 m/m% vagy nagyobb barit1 adagolással készül
cementkövek kedvezőbb, vagy azonos viselkedést mutattak a referencia-görbével. (6.4
és F.6.6 ábra)
11) Barit2
adagolású keverékeknél
tapasztaltam a
legkedvezőbb
maradó
nyomószilárdságot és hőtűrést, amely 35-60 m/m% adagolás esetén a referenciát
jelentősen meghaladja.
12) A végszilárdság mind a barit1 mind a barit2 adagolású keverékek esetén kedvezőbb,
mint a referencia-érték (6.6 és 6.7 ábra)
13) A teljes hőtűrés, a 300-900 °C közötti hőtűrés, valamint ezek aránya alapján számított
állandó víz/portlandcement tényezőjű pépekre számított sorrend a Függelék F.6.1F.6.3 táblázatán látható.
14) A kiegészítő-anyagok egyes adagolásaihoz tartozó összehasonlító diagramokat a
Függelék F.6.8-F.6.11 ábráján jelenítettem meg.
Az állandó víz/portlandcement tényezővel végzett vizsgálatok eredményeiből
megállapítottam,
 a mészkőliszt és a dolomitliszt adagolású próbatestek hőtűrő képessége messze
alulmarad a referencia-cementen mért viselkedéstől. Nagy hőmérsékleten (500 °C
felett) a felszabaduló gázok a próbatestek felrobbanásához vezettek. A mészkő- és
dolomittartalom kedvezőtlenül befolyásolja a cementpép hőtűrő képességét.
 kohósalak adagolású próbatesten a cementkövek viselkedése a referencia-értékeknél
kedvezőtlenebb.
 kvarcliszt adagolásakor a referencia-értéket meghaladó a hőtűrés. 900 °C-on az eltérés
közel kétszerese a referencia próbatesten mért relatív értékeknek. A kvarcliszt
térfogat-növekedése 573 °C-on kedvező sajátfeszültségi rendszert eredményez,
meggátolva a próbatestek tönkremenetelét.
 mindkét őrlésfinomságú barit adagolása kedvező szilárdság-csökkenési jelleget
eredményez. Barit1-el 600 °C-ig közel konstans, míg Barit2-vel a referencia-görbénél
jelentősen kedvezőbb a viselkedés, melyet a barit korábbi hőkezelése magyaráz.
30

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

 az összehasonlításakor megállapítottam, hogy a kvarcliszt és a barit2 adagolása
javítja a hőtűrést. Barit1 adagolás szintén kedvező viselkedést eredményez. Kohósalak
adagolása esetén a referenciánál kedvezőtlenebb, míg mészkőliszt és dolomitliszt
kifejezetten kedvezőtlen viselkedést eredményezett.
kvarcliszt adagolás
v/pc = const.=0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.5 ábra: Kvarcliszt adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényező esetén
barit1 adagolás
v/pc = const.=0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.6 ábra: Barit1 adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényező esetén
barit2 adagolás
v/pc = const.=0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

6.7 ábra: Barit2 adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényező esetén
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v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

HT300-900°C [%×°C]

60000
50000
40000
30000
20000

kvarcliszt
barit 2
barit 1
kohósalak

10000
0
[referencia:
CEM I 32,5 R(S)]

0%

mészkőliszt

20%

35%
45%
Kiegészítőanyag-adagolás
(a teljes kötőanyag m/m%-ban)

dolomitliszt
60%

Kiegészítő-anyag

6.8 ábra: Állandó víz/portlandcement tényezőjű kiegészítő-anyagot tartalmazó cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése 300-900 °C között

6.3

Összefoglalás

Kiegészítő anyagok vizsgálataiban különböző anyagokat alkalmaztam: mészkőliszt,
dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt, baritliszt, utóbbit két eltérő őrlésfinomsággal. Állandó
víz/finomrész (mészkő és kohósalak) és állandó víz/portlandcement tényezővel vizsgáltam a
maradó nyomószilárdságokat.
A finomrész számításkor a teljes kötőanyag-tömeget vettem figyelembe. A kiegészítőanyag arányának növekedtével a cementre számított víz/portlandcement tényező is
emelkedett.
Az állandó víz/portlandcement tényezős kísérletekkor a tényezőbe nem számítottam be
a latens hidraulikus kötőanyagokat. A víz/finomrész tényező a kiegészítő-anyag arányának
növekedésével együtt csökkent.
2880 db 30 mm élhosszúságú próbakocka vizsgálata alapján megállapítottam:
960 db próbatest vizsgálata alapján kísérletileg igazoltam, hogy állandó víz/finomrész
tényezővel készített, mészkőliszt ill. kohósalak adagolású cementpép-próbatestek maradó
nyomószilárdsága hőterhelés hatására kedvezőtlenebb, mint a vizsgálat referenciájaként
szolgáló, tiszta CEM I 32,5 RS jelű cementből készülteké.
1920 db próbatest alapján kísérletileg igazoltam, hogy az állandó víz/portlandcement
tényezővel és kiegészítő-anyaggal (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt és barit)
készített cementpép-próbatestek közül - az adagolás mértékétől függetlenül -, a kvarclisztes
és a baritos próbatestek maradó nyomószilárdsága a teljes hőterhelési tartományban
általában kedvezőbb, mint a vizsgálat referenciájaként szolgáló tiszta CEM I 32,5 RS jelű
cementből készülteké. A kohósalakos péptestek hőtűrése elmarad a referencia értéktől. A
mészkő és dolomitliszt tartalmú cementkőé ugyanakkor jelentősen kisebb, mint a
referencia próbatesteken mérhető.
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Betonösszetevők hatása
mechanikai jellemzőkre

a

hőterhelés

Fehérvári Sándor

után

maradó

A beton alagútfalazatok hőterheléses kutatásainak III. főszakaszában a beton egyes
összetevőinek a maradó mechanikai jellemzőkre gyakorolt hatását vizsgáltam.
Kísérleteimben meghatároztam a maximális szemnagyság és a víz/cement tényezőnek
a maradó szilárdsági jellemzőkre gyakorolt hatását. Vizsgáltam a légbuborék-képző
adalékszer és a PP-szál adagolásának a maradó szilárdsági jellemezőkre gyakorolt hatását.
Vizsgáltam továbbá a 0/6 mm-es baritnak (Baritmix I), mint homok-kiegészítő, illetve
homok-helyettesítő anyagnak a hatását a maradó mechanikai jellemzőkre.
Összesen 14 különböző összetételű betont vizsgáltam. A alkalmazott változó és
állandó vizsgálati paramétereket a 7.1 táblázatban foglaltam össze. A betonösszetételek
összefoglalása a 4. fejezetben és a 4. számú Mellékletben található.
7.1 táblázat: Kísérletekhez használt betonkeverékek adatai
Kísérleti szakasz
Keverék jele
Kísérleti állandó

Kísérleti változó
Tárolási mód
Vizsgált jellemző
Felfűtési
hőmérséklet

Betonkeverékek
III./2.
III./3.
E7-E12
E13-E14
cementfajta: CEM I 42,5 R
cementadagolás: 400 kg/m3
adalékanyag: kvarc alapú
dmax: 16 mm
dmax: 16 mm
víz/cement tényező: 0,45
dmax (8, 16 mm)
LB (0,15; 0,3; 0,6 m/mc%)
0/6 mm barit adagolás
v/c (0,38; 0,45; 0,55)
PP-szál (0,1; 0,2; 0,5 V/V%) (33% és 100% homok)
vegyes tárolás (MSZ 4798-1:2004)
1 hétig vízben, majd laborkörülmények között
nyomószilárdság (Ø=60 mm h=120 mm henger)
hasító-húzószilárdság (Ø=60 mm h=60 mm henger)
a hőterhelés után visszahűlt próbatesteken (kb. 20 °C)
11 hőfoklépcső:
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 900 °C
III./1.
E1-E6

A CEM I 42,5 R jelű cement alkalmazását indokolta (bár hőtűrése nem a
legkedvezőbb, 5. fejezet) a felhasználási gyakorlat, valamint, hogy ezt a cementet jelenleg és
feltételezhetően a jövőben is folyamatosan gyártják, ellentétben a CEM I 32,5 RS jelűvel.
Összesen 1512 db próbatest hőtűrését vizsgáltam. A szilárdságok összehasonlítására
(150 mm élhosszúságú próbakocka; Ø=100 mm h=200 mm próbahenger) valamint a beton
nedvességtartalmának és látszólagos porozitásának meghatározásához további 280 db
próbatestet használtam fel.
A hőterheléses vizsgálatok próbaestjeinek kis méretét (Ø60/120 mm ill. Ø60/60 mm)
az indokolta, hogy a réteges leválás, kialakuló gőznyomás, egyenlőtlen felmelegedés az
eredményeket ne befolyásolja. Hengeres próbatestekkel a szerkezetből kifúrt magminták
szilárdsága jobban összehasonlítható.
Mértem a maradó nyomószilárdságot és a maradó hasító-húzó szilárdságot.
Meghatároztam a hasító-húzó- és a nyomószilárdság hányadosát, H/N érték, - ez a Brinke
szám (Gálos és Vásárhelyi, 2006) reciprokának felel meg - és az anyag szívósságára utal. Az
összehasonlításhoz felhasználtam a relatív szilárdsági görbékből származtatott hőtűrést is.
A hasító-húzószilárdságok vizsgálata a réteges leválás miatt elsődleges fontosságú,
mivel a beton húzószilárdságának lokális kimerülése eredményezi a tönkremenetelt. A beton
tiszta húzószilárdságához a hasító vizsgálattal meghatározható húzószilárdság közelebb áll,
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mint hajlító-vizsgálat eredménye (Palotás, 1981). Ezért vizsgáltam a hasítóhúzószilárdságokat kísérleteimben.
A betonszerkezet tűzeset utáni javíthatósága miatt vizsgáltam, hogy a hasítóhúzószilárdság mekkora hőmérsékletig haladja meg a tiszta húzószilárdsághoz ajánlott
1,5 N/mm2-es értékhez tartozó mintegy 2,0 N/mm2-es hasító-húzószilárdsági határt (Palotás,
1981).
A kísérletekkel meghatároztam, hogy milyen hatással van a beton hőtűrésére:
I) a maximális szemnagyság ill. a szemeloszlás változása,
II) a víz/cement tényező változása,
III) a légbuborék-képző adalékszer és a PP-szál adagolása és az adagolás mértéke,
IV) a homok-helyettesítőként alkalmazott 0/6 mm-es barit.
Az összehasonlításhoz készített 150 mm élhosszúságú próbakockák és a vizsgált
Ø60/120 mm-es hengerek nyomószilárdságának összefüggését a Függelék F.7.1 ábráján
adtam meg. Szintén meghatároztam a referencia próbakockákon a nyomószilárdságtestsűrűség összefüggést (Függelék F.7.2 ábra), ami az ismert összefüggések (pl. Ujhelyi,
2005) szerint alakult.

7.1

A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a beton
hőtűrésére

A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság a beton hőterhelés után maradó
szilárdságára gyakorolt hatását (III./1.) 3 víz/cement tényező, 2 maximális szemnagyságú
adalékanyaggal, összesen 6 receptúra felhasználásával vizsgáltam. Az értékelést a hőterhelés
után maradó nyomó- és hasító-húzószilárdságok valamint a származtatott H/N érték (reciprok
Brinke szám) és a hőtűrések alapján végeztem el.
A vizsgálatkor a 900 °C-on vizsgált próbatestek a hőterhelést követő 24-48 órán belül
spontán szétestek (Függelék F.7.3-M.7.4 ábra), vagy kézzel morzsolható állapotba kerültek.
Megfigyeltem, hogy az adalékanyag (elszíneződésétől eltekintve) sértetlen maradt, nem esett
szét, nem robbant fel. A tönkremenetel a cementkőben, illetve az adalékanyag és a cementkő
közötti tapadási zónában következett be. A nyomó- és hasító-húzószilárdságokat a szétesett
próbatesteknél 0 MPa-lal vettem figyelembe.
A laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt próbatestek nyomószilárdsági eredményeit a
7.1.a és a 7.1.b ábrán foglaltam össze. A 7.2 ábrán a hőtűrést ábrázoltam.
legkedvezőbb nyomószilárdság

v/c / dmax
nyomószilárdság
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

7.1.a ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
maradó nyomószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság)
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relatív nyomószilárdság
0,55

0,45

0,38

v/c / dmax
terület
=
HT (hőtűrés)

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

7.1.b ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
relatív maradó nyomószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság)
Hőtűrés a relatív maradó nyomószilárdság alapján

HT[%×°C]

60000

maximum

40000
20000
16mm
dmax
8mm

0
0,38

0,45
víz/cement tényező

0,55

7.2 ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a beton
nyomószilárdságának hőtűrésére
A 7.1 ábrán látható, hogy nagy különbség van az egyes receptúrák szerinti betonok
abszolút szilárdságai között, amit az eltérő összetétel indokol. A hőtűrés összehasonlítására
alkalmasabbak a kiinduló szilárdsághoz viszonyított, azaz a relatív értékek és az azokból
származtatott jellemzők.
Megállapítottam:
1) A beton próbatestek nyomószilárdság-változása a hőterhelési hőmérséklet
függvényében három szakaszra osztható. Konstans, vagy közel konstans kezdeti
szakaszt gyors szilárdságvesztés követ. Nagy hőmérsékleten ismét lassan csökken a
maradó szilárdság. A maradó nyomószilárdság nagy (600 °C feletti) hőterhelési
hőmérsékleten a kiinduló érték töredéke (kb. 10-20%).
2) A víz/cement tényező csökkenésével a próbatestek kiinduló abszolút szilárdsága,
minden várakozásnak megfelelően, növekedett. Legkedvezőbb a 0,38 víz/cement
tényezőjű, dmax = 16 mm beton volt, alacsony vízadagolása és kedvező adalékanyag
váza miatt.
3) A relatív maradó nyomószilárdságok gyors szilárdságvesztési tartományának kezdete
is kitolódik a víz/cement tényező csökkenésével. A különbség kb. 1-1 vizsgált
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hőfoklépcsővel megegyező hőmérséklet. Ezt támasztja alá a hőtűrés csökkenésének
mértéke is a víz/cement tényező növekedésével.
4) Mind a relatív görbék lefutása mind a hőtűrés mértéke bizonyítja, hogy a maximális
szemnagyságnak - a kiinduló szilárdságokban okozott eltérések ellenére - nincs hatása
a relatív viselkedésre.
A laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt próbatestek hasító-húzószilárdsági
eredményeit a 7.3.a és a 7.3.b ábrán foglaltam össze. A hőtűrést a 7.4 ábrán tüntettem fel.
legkedvezőbb hasító-húzószilárdság

2,00 N/mm

2

hasító-húzószilárdság
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3
Hőterhelési hőmérséklet *°C+

7.3.a ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
maradó hasító-húzószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság)
relatív hasító-húzószilárdság

120%

0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
0,45 / 16mm
0,55 / 16mm
helyettesítő fv.

Relatív maradó hasítóhúzószilárdság *%+

100%
80%
60%

helyettesítő
függvény

40%
20%

CEM I 42,5 R; 400 kg/m3
terület
=
HT (hőtűrés)

0%
0

100

200

300
400
500
600
700
Hőterheléshőmérséklet
hőmérséklete
*°C]
Hőterhelési
*°C+

800

900

7.3.b ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
relatív maradó hasító-húzószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális
szemnagyság)
Megállapítottam:
1) A kiinduló abszolút hasító-húzószilárdságok függnek a víz/cement tényező értékétől és
a maximális szemnagyságtól. Legkedvezőbb a 0,38 víz/cement tényezőjű, 8 mm
maximális szemnagyságú beton volt, kis vízadagolása és homogénebb
szövetszerkezete miatt. Víz/cement tényezőtől függően 220-420 °C-ig a szilárdság
nagyobb, mint 2,0 N/mm2 (javításhoz előírt minimum húzó-szilárdságból számított
hasító-szilárdság).
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HT [%×°C]

Hőtűrés a relatív maradó hasító-húzószilárdságok alapján
60000

maximum

40000
20000
16mm

0
0,38

8mm dmax
0,45
víz/cement tényező

0,55

7.4 ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a beton hasítóhúzószilárdságának hőtűrésére
2) A relatív maradó hasító-húzószilárdságok változásai közel azonosnak tekinthető. A
relatív maradó hasító-húzószilárdsági viselkedést nem befolyásolta az adalékanyag
maximális szemcsemérete.
3) A hasító-húzószilárdság leírására a (7.1) egyenlet szerinti bilineáris közelítés
alkalmazható. A közelítő-függvényt a 7.3.b ábrán feltüntettem.

f c , sp ,
f c , sp ,20C

1 ha   200C




ha 200C    600C
1,5 
400

0 ha   600C

   20C;900C 

(7.1)

A laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt próbatesteken elvégzett nyomószilárdsági és
hasító-húzószilárdsági vizsgálatok eredményeiből származtatott H/N érték abszolút változását
a Függelék F.7.5, míg a relatív értékeit a 7.5 ábrán foglaltam össze.
Megállapítottam:
1) A H/N érték változása, mind a valós mind a relatív értékeket tekintve, közel
azonosnak mondható, függetlenül a víz/cement tényező változásától vagy a maximális
szemcsemérettől.
2) Kis hőmérsékleten állandónak tekinthető értékek után a H/N érték (reciprok Brinke
szám) csökkeni kezd, vagyis a beton hőmérsékleti szívóssága csökken, a ridegsége nő.
3) A H/N érték (reciprok Brinke szám) változásának leírására a (7.2) egyenlet szerinti
bilineáris közelítés alkalmazható. A közelítő-függvényt a 7.5 ábrán feltüntettem
1 ha   250C

1

B

5
ha 250C    750C
 
(7.2)
1
 4 1000
B20C
   20C;750C 
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0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 8mm
0,45 / 16mm
0,55 / 16mm
0,38 / 16mm
helyettesítő fv.

160%
140%
120%
100%
80%
60%

helyettesítő fv.

40%

H/N diagram

20%
0%
0

100

CEM I 42,5 R, 400 kg/m3

200
300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

7.5 ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni relatív
maradó H/N érték (reciprok Brinke szám) változására (jelölés: víz/cement tényező /
maximális szemnagyság)
Henger alakú próbatesteken megállapítottam, hogy a víz/cement tényező
növelésével a nyomószilárdság gyors csökkenése egyre alacsonyabb hőmérsékleten indul
meg.
Megállapítottam, hogy a hasító-húzószilárdságokra valamint a származtatott H/N
érték (azaz reciprok Brinke szám) alakulására nincs hatással a víz/cement tényező
változása.
A maximális szemcseméret (és így a szemeloszlás változás) a relatív viselkedésre
és a hőtűrésre vonatkozóan nem okozott kimutatható hatást.
A hasító-húzószilárdságságok és a H/N érték (a reciprok Brinke szám) relatív
alakulásának változása is egy-egy bilineáris közelítéssel írható le.

7.2

Légbuborék-képző adalékszer és PP-szál adagolásának hatása a beton
hőterhelés után maradó szilárdsági jellemzőire

Speciális kiegészítőnek a beton hőtűrésére gyakorolt hatását vizsgáló (III./2.)
kísérleteimben PP-szálat és légbuborék-képző adalékszert alkalmaztam.
A PP-szál adagolása a beton réteges leválással szembeni ellenállásának javítása
érdekében nemzetközileg elfogadott gyakorlat (lásd 3. fejezet). A PP-szál kiégésével létrejövő
kapillár-rendszer csökkenti a felület közelében felgyülemlő, nagynyomású gőzt. A kiégő
műanyag-szálak által létrehozott üregek ugyanakkor törésmechanikai szempontból
kedvezőtlenek, repedésindítók. Vizsgáltam, hogy a kiégő PP-szálak hogyan befolyásolják a
maradó szilárdsági jellemzőket. A kísérleteknél három PP-szál adagolást alkalmaztam. A
nemzetközi gyakorlat tűzvédelmi szempontból 0,1 és 0,2 V/V%-os (~1-2 kg/m3) PP-szál
adagolást ír elő. Az 0,5 V/V%-os (~5 kg/m3) adagolással a jelenségek további vizsgálatát
elősegítő értéket vettem fel. A kisméretű próbatestek miatt a PP-szál igazi funkcióját
(gőznyomás levezetése) kifejteni nem tudja. A kísérleti cél a PP-szálnak a hőterhelés utáni
mechanikai viselkedésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.
A légbuborék-képző adalékszer jellemzően a beton fagyállóságának javítását
szolgálja, tűzállóság növelő hatását még nem vizsgálták. Mivel a tűz hatására bekövetkező
réteges leválás és a fagyhámlás hasonló tönkremeneteli aprózódást mutat, érdemesnek
tartottam légbuborék-képző adalékszert is alkalmazni. Vizsgáltam, hogy a bevitt, jelentős
mennyiségű légbuborék hatására hogyan változik meg a beton hőtűrése. A légbuborék-képző
adalékszert a 0,15; 0,3 és 0,6 m/mc%-ban adagoltam, ez 7-9 V/V%-os légtartalmat
eredményezett.
38

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

Kísérleteimet a már eddig is ismertetett módon végeztem (lásd 4. fejezet és 7.1 pont).
A vizsgált kiegészítőket a 7.1 pont E4-es jelű (0,45 víz/cement tényezőjű; 16 mm-es
maximális szemnagyságú) betonreceptúrához adagoltam. A hat sorozatban elvégzett
vizsgálatokkor ismét tapasztaltam, hogy a 900 °C-on hőterhelt próbatestek a kemencéből
kivéve 24-48 óra leforgása alatt spontán szétestek.
A laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlten vizsgált, PP-szál és légbuborékképző
adalékszer adagolású betonok maradó nyomószilárdságát a Függelék F.7.6 és relatív értékeit a
7.6 ábrán foglaltam össze. A nyomószilárdságok hőtűrését a 7.7 ábrán ábrázoltam. A
diagramokon feltüntettem a receptúrák alapjaként szolgáló E4-es jelű összetétel szerinti beton
eredményeit is.
Relatív maradó nyomószilárdság
[%]

120%

Relatív nyomószilárdság

0,45 / 16mm
referencia
PP 0,1
PP 0,2
PP 0,5
LB 0,15
LB 0,3
LB 0,6
helyettesítő fv.

PP-szál és LB

100%
80%
60%
40%

helyettesítő fv.

20%

megj.: légtartalom az LB
adagolással növekszik ~7-9V%

0%
0

100

200

v/c = 0,45
dmax= 16 mm
CEM I 42,5 R, 400 kg/m3

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700
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7.6 ábra: A PP-szál és légbuborékképző adalékszer adagolásának hatása a beton hőterhelés
utáni relatív maradó nyomószilárdságára (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás
m/mc%)
Megállapítottam:
1) A PP-szál adagolásakor a kiinduló abszolút nyomószilárdságok kissé nagyobbak a
referencia próbatestekénél. A maradó szilárdságok görbéi a PP-szál adagolás
mennyiségétől függetlenül, egymáshoz rendkívül közel futnak. A maradó
nyomószilárdság relatív változására a PP-szál adagolás mértéke nincs hatással (0,1-0,5
V/V% adagolás esetén), az eredménygörbék azonosnak tekinthetők.
2) A légbuborék-képző adalékszer adagolásakor a maradó nyomószilárdságok kiinduló
értékei, a várakozásoknak és a nagy légtartalomnak megfelelően csökkentek. A relatív
maradó szilárdságok már 100 °C-os hőterhelési hőmérséklettől 75-80%-os szintre
csökkennek. 100-300 °C hőterhelési hőmérséklet között konstansnak tekinthető
szilárdságokat eredményezett mindhárom légbuborék-képző adalékszer adagolás. A
maradó nyomószilárdság relatív változására nincs hatással a légbuborék-képző
adalékszer adagolása, az eredménygörbék azonosak.
3) PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolásakor a nyomószilárdságok hőtűrése
azonosnak tekinthető.
4) A görbesereg leírására a (7.3) egyenlet szerinti lineáris összefüggés alkalmazható. A
közelítő-függvényt a 7. 5 ábrán feltüntettem
A PP-szál alkalmazásával a közepes hőmérsékleti tartományban (200-500 °C) a
maradó nyomószilárdságok kisebbek, mint a referencia értékek. A PP-szálak kiégése
(~160°C) után maradó „mesterséges” kapilláris rendszer rontja a beton teherviselő képességét.
A műanyag-szál adagolása ugyanakkor megelőzi, vagy hátráltatja a réteges leváláshoz
szükséges gőznyomás létrejöttét a szerkezetben.
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Hőtűrés a maradó relatív nyomószilárdságok alapján
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7.7 ábra: A PP-szál és légbuborékképző adalékszer adagolásának hatása a beton
nyomószilárdságának hőtűrésére (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)


ha   800C
1 
f c ,
 800

(7.3)
f c ,20C  0 ha   800C
   20C ;900C 
A laboratóriumi hőmérsékletre visszahűlt állapotban vizsgált PP-szál és
légbuborékképző adalékszer adagolású betonok maradó hasító-húzószilárdságát a Függelék
F.7.7, a relatív eredményeit a 7.8 ábrán foglaltam össze. A hasító-húzószilárdságának
hőtűrését a 7.9 ábrán ábrázoltam. A diagramokon feltüntettem a referencia, E4-es jelű beton
eredményeit.
Megállapítottam, hogy sem a maradó hasító-húzószilárdság relatív változásának
jellegére, sem a hasító-húzószilárdsági hőtűrésre nincs érzékelhető hatással a kiegészítő (PPszál, légbuborék-képző adalékszer) adagolása. A relatív viselkedés leírására a (7.1) közelítés
alkalmas. A közelítő-függvényt a 7.8 ábrán feltüntettem.
A hasító-húzó- és nyomószilárdságokból származtatott H/N érték (reciprok Brinke
szám) változását a Függelék F.7.8 ábráján, relatív értékeinek alakulását a 7.10 ábra
tartalmazza. A diagramokon láthatók a referencia, E4-es jelű beton eredményei is.
Megállapítottam, hogy a H/N érték, azaz reciprok Brinke szám relatív változásának
leírására alkalmas a (7.2) egyenlet helyettesítő függvénye, vagyis a kiegészítők adagolásának
nincs módosító hatása.
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0,45
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7.8 ábra: A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni relatív
maradó hasító-húzószilárdságára (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)
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Hőtűrés a maradó relatív hasító-húzószilárdságok alapján
v/c = 0,45
dmax= 16 mm
CEM I 42,5 R
400 kg/m3
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7.9 ábra: A PP-szál és légbuborékképző adalékszer adagolásának hatása a beton hasítóhúzószilárdságának hőtűrésére (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)
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7.10 ábra: A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni
relatív maradó H/N értéka (reciprok Brinke szám) változására (jelölés: PP-szál adagolás
V/V%; LB adagolás m/mc%)

7.3

0/6 mm-es barit adagolás hatása a beton hőterhelés utáni maradó
szilárdsági jellemzőire

A cementpépek kiegészítő-anyagaként kedvező eredményeket mutató, korábban
hőkezelésen már átesett 0/6 mm-es frakciójú barit, felhasználásával végeztem kísérleteket
(III./3.), hogy megállapítsam az így készült beton hőterheléssel szembeni ellenállását.
Két eltérő receptúra szerinti betont vizsgáltam. Az első esetben (E13 jelű beton) a 0/4
mm-es homoktartalom 33%-át helyettesítettem a 0/6 mm-es barit frakcióval. A második
esetben (E14 jelű beton) a teljes homokfrakció helyett 0/6 mm-es barit frakciót alkalmaztam.
A maradó nyomószilárdságokat a Függelék F.7.9, a relatív változását a 7.11 ábra
tartalmazza. A nyomószilárdsági hőtűrést a 7.12 ábrán tűntettem fel.
A nyomószilárdságok hőtűréséből látható, hogy a 0/6 mm-es barit adagolás
növelésével a beton hőtűrő tulajdonsága csökken. Ugyanakkor nagy hőmérsékletek esetén
(500 °C felett) a hőtűrés kedvezőbb.
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A relatív maradó hasító-húzószilárdságok változását a 7.13 ábrán ábrázoltam (az
abszolút szilárdságokat feltüntető görbék a Függelék F.7.10 ábráján találhatók). Nagy
hőmérsékleteken (500 °C felett) markáns többletszilárdság mérhető.
A 2,0 MPa-os határt a referencia-értéknél nagyobb (380-400 °C) hőmérsékletig
meghaladja a hasító-húzószilárdság.
A H/N érték elemzésekor az eddigiektől eltérő következtetésre jutottam. A H/N érték
változását a Függelék F.7.11 ábrája, relatív értékeit a 7.14 ábra tartalmazza. A nyomó és
hasító-húzószilárdság aránya 0/6 mm-es barit adagolásakor 500 °C-ig közel állandó szinten
marad. Csak 500 °C felett kezdődik meg a beton ridegedése. A görbék jellemzésére a (7.4)
bilineáris összefüggés alkalmas, melyet a 7.14 ábrán feltüntettem.
1 ha   500C

1

B


ha 500C    750C
 2 
(7.4)
1
 500
B20C
   20C;750C 
A legkedvezőbb öt-öt abszolút maradó nyomó- ill. hasító-húzószilárdságú betonok
eredménygörbéit a Függelék F.7.12 ill. F.7.13 ábrán adom meg.
referencia

relatív maradó nyomószilárdság
0/6 mm-es barit
adalékanyagos beton
v/c = 0,45; dmax= 16 mm
3
CEM I 42,5 R, 400 kg/m

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

7.11 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a hőterhelés utáni relatív maradó
nyomószilárdságának változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban)
Hőtűrés a maradó nyomószilárdságok alapján
v/c = 0,45; dmax= 16 mm
CEM I 42,5 R, 400 kg/m3
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7.12 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a beton nyomószilárdságának hőtűrése (jelölés:
barit adagolás m/m0/4%-ban)
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7.13 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a hőterhelés utáni relatív maradó hasítóhúzószilárdságának változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban)
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7.14 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a maradó H/N érték, azaz a Brinke szám
reciprokának relatív változására

7.4

Összefoglalás

Az különböző betontechnológiai paraméterek és betonadalékok hőterhelés után
maradó szilárdságokra gyakorolt hatását vizsgáltam.
Összesen 1512 db próbatestet vizsgáltam. Ø60/120 mm-es hengeren a maradó
nyomószilárdságot és Ø60/60 mm-es hengeren a hasító-húzószilárdságot értékeltem. További
280 próbatestet vizsgáltam az összehasonlító szilárdság, víztartalom és látszólagos porozitás
meghatározásához.
A vizsgálatoknál állandó paraméter volt a cementtartalom (400 kg/m3) és a
cementtípus (CEM I 42,5 R). Vizsgáltam a víz/cement tényező, a maximális szemnagyság, a
PP-szál és a légbuborék-képző adalékszer hőtűrésre gyakorolt hatását. Kísérleteket végeztem
továbbá a 0/6 mm-es, korábban hőkezelt, barit, mint homok-helyettesítő adalékanyag
alkalmazhatóságára vonatkozóan a hőtűrésre gyakorolt hatás szempontjából.
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Eredményeim értékelésekor a következő megállapításokat tettem:
Megállapítottam, hogy a víz/cement tényező növelésével a nyomószilárdság csökkenése
egyre kisebb hőmérsékleten indul meg.
A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolású próbatestek abszolút és relatív
maradó nyomószilárdsága, az adagolás mértékétől függetlenül, a hőmérséklet
növekedtével, lineárisan csökken.
Kvarc adalékanyagú betonok esetén a hasító-húzószilárdságok, és a H/N értékei (azaz a
Brinke számok reciprokai) a hőmérséklet emelkedésével csökken: ez a csökkenés egy-egy
bilineáris közelítéssel írható le. A csökkenés független a víz/cement tényezőtől, a
maximális szemnagyságtól, a PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolásától.
A javíthatósághoz szükségesnek tekinthető, 1,5 MPa-os tiszta húzószilárdsághoz tartozó
2,0 MPa hasító-húzószilárdság értéket a betontechnológiai paraméterektől függően mintegy
250-450 °C hőmérsékletig megtartják a betonok.
A dmax (és ezzel együtt a szemeloszlás változása) nem okozott kimutatható hatást a relatív
maradó szilárdságokban. Abszolút értékben a legkedvezőbb hasító-húzószilárdság a
dmax=8 mm, a legnagyobb nyomószilárdság a dmax=16 mm-hez tartozott; v/c= 0,38 volt
mindkét esetben.
0/6 mm-es korábban hőkezelt barit adagolása esetén a maradó relatív nyomó- és hasítóhúzószilárdságok, nagyobb, 500 °C feletti hőmérséklet esetén a referencia értéknél
kedvezőbbek. A”szívósságra” jellemző H/N érték változása jelentősen kedvezőbb a csak
kvarc adalék anyagos betonokénál: mert a barit adagolású beton 500 °C-ig megtartja
kezdeti szívósságát, és csak ezután kezd ridegedni.
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A hűtés módjának hatása a beton maradó mechanikai
jellemzőire

A beton alagútfalazatok hőterheléses kísérletsorozatának részeként (IV. kísérleti
főszakasz) vizsgáltam, hogy a szerkezet visszahűlésének sebessége és módja hogyan
befolyásolja a maradó mechanikai jellemzőket.
Öt, különböző hűtési mód: a levegőn történő hűtések (hűtés laborlevegőn, hűtés
kényszerlégárammal, lassú hűtés), illetve a vízhűtések (hűtés vízköddel, hűtés vízbemártással)
hatását hasonlítottam össze. Mindegyik hűtési mód előfordulhat alagúttüzek esetén. Működő
biztosító-berendezések esetén a kényszerlégárammal és vízköddel történő hűtési mód a
leggyakoribb. Nagy alagúthosszaknál, az oltóberendezések tönkremenetelekor, ugyanakkor,
lassú kihűléssel kell számolni.
Három betonreceptúrát alkalmaztam a 7. fejezetben ismertetett betonösszetételek
közül. Vizsgáltam PP-szál adagolású (0,1 V/V% ~ 1 kg/m3), légbuborék-képző adalékszer
adagolású (0,3 m/mc% ~ 10 V/V% levegőtartalom) betonokat, valamint etalonként a
kiegészítők adagolása nélküli 0,45 víz/cement tényezőjű, 16 mm-es maximális szemnagyságú
keveréket (E4 jelű összetétel).
Összesen 6 hőfoklépcsőben (20, 150, 300, 450, 600, 900 °C), hőfokonként és hűtési
módonként 3-3, összesen 235 db, 72 mm élhosszúságú próbatestet vizsgáltam. Az
összehasonlító szilárdságok valamint a kiindulási relatív nedvességtartalom és látszólagos
porozitási értéket további 38 próbatestet vizsgáltam.
A kis méretű próbatestekkel az egyenlőtlen átmelegedés és kihűlés maradó
szilárdságot befolyásoló hatását minimalizáltam.
Az összehasonlítást a hőterhelés után maradó nyomószilárdságok és a
nyomószilárdságok hőtűrése alapján végeztem el.
Meghatároztam,
I)
hogyan változik a beton hőterhelés után maradó nyomószilárdsága a hűtés
sebességének függvényében.
II)
kimutatható-e a jelentősen eltérő visszahűlési sebesség hatása a maradó
nyomószilárdságok esetén.
III)
milyen hatása van a maradó nyomószilárdságra azonos visszahűlési sebesség esetén a
hűtőközegnek.

8.1

Általános megállapítások

Szemmel látható szerkezeti károsodás, a hűtési módtól függetlenül, még a 600 °C-on
hőterhelt próbatesteken sem volt jelentős. A mészégetési hőmérsékletről, 900 °C-ról
hűtötteken már jelentős szerkezeti károk keletkeztek. A levegőn hűtött próbatestek felszínén
(mindhárom hűtési módnál) repedések jelentek meg (Függelék F.8.1 ábra), megkezdődött, de
még nem fejeződött be a próbatestek szétesése, a törőerő a próbatesteken még mérhető volt.
Vízköddel hűtött próbatesteken gyorsan növekvő repedések jelentek meg, amelyek a beton
darabokra esését eredményezték (Függelék F.8.2 ábra). Vízbemártáskor minden próbatest
alkotóelemeire esett szét (Függelék F.8.3 ábra), ekkor maradó szilárdság nem értelmezhető.

8.2

Különböző hűtési módok után maradó nyomószilárdságok értékelése

A hőterhelés és az egyes hűtési módok utáni relatív maradó nyomószilárdságokat a 8.1
– 8.3 ábrán tüntettem fel. A valós maradó nyomószilárdságok ábrázolása ebben az esetben
szükségtelen, mivel egy adott betontípus esetén a kiinduló szilárdságok megegyeznek. A
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diagramokon feltüntettem, a léptékének megfelelően a CEB-208 (lásd 3. fejezet) hűtési
sebesség-maradó szilárdságra vonatkozó értékeit.
Kiemelten kezeltem a két szélsőséges hűtési sebesség (vízbemártás, ill. lassú hűtés)
valamint az azonos visszahűlési sebességgel rendelkező eltérő hűtőközegű (kényszerlégáram
és vízköd) hűtési módokat.
Az eredménygörbék vizsgálatakor megállapítottam:
1) Mintegy 550 °C-os hőterhelés felett a görbék egymáshoz közel haladnak. Kisebb
hőmérsékletek esetén általában nagyobb szórást figyeltem meg.
2) A két szélsőséges hűtési módnál (lassú hűtés, vízbemártás) nagyobb, de lokális
különbségektől eltekintve, viszonylag közeli szilárdságokat mértem. A 450-600 °C-on
hőterhelt próbatesteken a legnagyobb maradó szilárdsági eredményt a vízbemártással
hűtött próbatesteken mértem.
3) A vízköddel és a kényszerlégárammal hűtött próbatesteken, az azonos lehűlési
sebességtől függetlenül is, megfigyelhető eltérés a kis hőmérsékleti tartományban.
4) Kisebb hőmérsékleti tartományban sem egyértelműsíthető az eltérés a gyorsan és
lassan (lassabban) lehűlő próbatestek között, ellentétben a CEB-208 Bulletin
ajánlásaival.
CEB
lassú hűtés

Etalon
CEB
gyors hűtés

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

8.1 ábra: Etalon betonok relatív maradó nyomószilárdságának változása a hőterhelési
hőmérséklet és a hűtési mód függvényében (CEB-208 eredmény-görbével)
CEB
lassú hűtés

PP-szál
CEB
gyors hűtés

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

8.2 ábra: PP-szál adagolású betonok relatív maradó nyomószilárdságának változása a
hőterhelési hőmérséklet és a hűtési mód függvényében (CEB-208 eredmény-görbével)
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CEB
lassú hűtés

CEB
gyors hűtés
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8.3 ábra: Légbuborék-képző adalékszer adagolású betonok relatív maradó
nyomószilárdságának változása a hőterhelési hőmérséklet és a hűtési mód függvényében
(CEB-208 eredmény-görbével)
A 8.4 ábrán összefoglalva tüntettem fel az egyes hűtési módok és betonreceptek esetén
a nyomószilárdságok hőtűrését. Ugyanezen az ábrán ábrázoltam a CEB ajánlásai szerinti lassú
és gyors hűtési tartományok középértékeiből származtatott nyomószilárdsági hőtűrését is.
Egyértelműen látható, hogy a CEB lassú és gyors hűtési görbéje is nagyobb hőtűréssel
rendelkezik, mint a vizsgálati eredmények. Mérési eredményeim hőtűrései sem mutatnak
monoton csökkenő tendenciát a hűtési sebesség növekedésének függvényében. A hőtűrések
minimumát a vízköddel és a kényszerlégárammal hűtött, vagyis a gyakorlatban legnagyobb
valószínűséggel alkalmazott hűtési módok adják.
HT [%×°C]

Maradó nyomószilárdságok hőtűrése

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

PP
LB
Etalon

Hűtési mód

azonos sebesség
disszertációhoz tartozó kísérletek

8.4 ábra: A maradó nyomószilárdságok hőtűrése a hűtési mód függvényében, összevetve a
CEB ajánlásaival
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Összefoglalás

A hűtési mód, a lehűlés sebessége és a hűtőközegnek a beton hőtűrésére gyakorolt
hatásának vizsgálatakor két hűtőközeget, összesen öt eltérő lehűlési módot alkalmaztam.
Etalon, PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolású betonokon, 235 db kb. 72 mm
élhosszúságú próbakockán értékeltem nyomószilárdságokat. Az irodalmi hivatkozásokkal
(CEB-208) is összevetettem az eredményeket.
A hűtési módok összehasonlításából, a visszahűlt próbatestek szilárdsága alapján
megállapítottam, hogy a CEB 208 bulletinje túlbecsüli a lassú hűtés előnyeit, mert
vizsgálati eredményeim szerint lényegi eltérés nem áll fenn a gyorsan, ill. lassan hűtött
próbatestek maradó szilárdságai között.
Vizsgálva a betonok hőtűrését megállapítottam, hogy a két szélsőséges hűtési mód
(lassú hűtés és vízbemártás) nyomószilárdságának hőtűrése között jelentős különbség nem
tapasztalható, míg az azonos lehűlési sebességgel rendelkező, de eltérő hűtési módok között
(vízköddel és kényszerlégárammal hűtött próbatestek) is mértem eltérést. A hűtési sebesség és
a maradó szilárdságok hőtűrése között egyértelmű összefüggés kísérleteim alapján nem
mutatható ki.

48

PhD értekezés

9.

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

Összefoglalás

A közúti és vasúti közlekedés fejlődésével párhuzamosan az egész világon egyre több
alagút épül. A gazdasági igényeknek és a technológiai lehetőségeknek köszönhetően az
alagúthossz, az alagútban megengedett maximális sebesség ugrásszerűen megemelkedett.
Mindezek miatt az alagutakban bekövetkező katasztrófák száma, az egyre szigorodó
biztonsági előírások ellenére - szintén növekszik.
Az alagutakban, tehát zárt térben bekövetkező katasztrófák lényegesen különböznek a
felszíni, „nyitott” balesetektől. Az baleset környezetében nagy koncentrációban gyúlékony,
jól éghető anyagok vannak. A tűz begyulladása után további hátrányt jelent a zárt tér, a
szellőzés hiánya. A gyors hőkibocsátás és a hőakkumuláció miatt az alagúti léghőmérséklet
rendkívül gyorsan elérheti és meghaladhatja az 1000 °C-os hőmérsékletet.
A hatalmas hőmennyiség közvetlenül terheli az alagút teherhordó szerkezetét, amelyre
a talaj- ill. kőzetnyomás a tűz alatt és után is változatlanul hat. A műtárgy állékonyságának
megőrzése érdekében elsődleges fontosságú a teherhordó szerkezetek lökésszerű hőterheléssel
szembeni ellenállásának biztosítása, az ellenállási szint javítása.
A hőtűrés javítása érdekében ismerni kell a felhevülő-kihűlő betonban lezajló fizikai és
kémiai folyamatokat. A hőmérséklet emelkedésével, egy adott hőfoksávban a betonban lévő
fizikailag és kémiailag kötött víz felszabadul, gőzzé válik. Más alkotók is gázképződéssel járó
hőbomláson mennek keresztül. Az alkotók bomlásának következtében csökken az anyag
szilárdsága.
A beton hőmérséklet-emelkedésekor tapasztalható szilárdságcsökkenést számos kutató
vizsgálta az elmúlt évtizedekben.
Kutatásomban közel 6500 db cementkő és beton próbatestet vizsgáltam, hogy
megállapítsam a beton egyes alkotóelemeinek az anyag hőtűrésére gyakorolt hatását. A
próbatesteken lökésszerű hőmérséklet-emelkedéssel (előfűtött kemence) reprodukáltam a tűz
hatásait. A hőterhelés hőmérsékletét 11 hőfoklépcsőben vizsgáltam 20 és 900 °C között.
Irodalmi adatok alapján ezzel a hőmérséklet-tartománnyal az alagúttűznek kitett betonokat érő
hőterhet - a tűz közvetlen környezetébe eső néhány méteres szakasz betonfelszín közeli
centimétereinek kivételével - teljesen le lehet írni. Az egységesen 120 perces hőntartás után a
próbatesteket különböző sebességgel és móddal hűtöttem a vizsgálati (labor) hőmérsékletre.
Összehasonlítottam a próbatesteken mért szilárdságok (nyomó- ill. hasítóhúzószilárdság) és ezek hányadosának (H/N érték, azaz a reciprok Brinke szám) abszolút és a
kiindulási értékhez viszonyított relatív változását. A változási jelleggörbék minősítésére
bevezettem a hőtűrés fogalmát, mely a relatív maradó szilárdság-hőfokterhelés összefüggést
leíró görbe határozott integrálja (%×°C). Így a kísérleti eredménygörbék összehasonlíthatóvá,
rangsorolhatóvá váltak.
Cementpép-testeken (30 mm élhosszúságú próbatest) végzett kísérletekkel vizsgáltam
a cement fajlagos felületének (három érték), a víz/cement tényezőnek (kilenc érték, 0,12 és
0,75 között) és különböző (hat féle) kiegészítő anyagoknak a hatását. A kiegészítő-anyag
kísérletekkel mind a víz/finomrész tényező (finomrészként a teljes, cementet és kiegészítőanyagot tartalmazó kötőanyag-keveréket értve) mind a víz/portlandcement tényező (csak a
portlandcement részre vonatkoztatott érték) változásának hatását vizsgáltam.
Beton próbatesteken (Ø60/120; Ø60/60 mm-es hengerek) vizsgáltam a víz/cement
tényező (három érték), a maximális szemnagyság (két érték), kiegészítő anyagok (PP-szál
és légbuborékképző adalékszer, három-három adagolás) és különleges adalékanyagok
(barit, két adagolás) hatását. A próbatesteken kis méretük miatt csak a tényleges maradó
tulajdonságokat mértem, az egyenlőtlen átmelegedés és a réteges leválás befolyásoló hatása
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nélkül. 72 mm élhosszúságú beton próbakockákon vizsgáltam öt különböző hűtési mód
hatását a maradó nyomószilárdságra.
A cementpép és beton bedolgozáshoz szükséges konzisztenciát folyósítószerrel
állítottam be.
A kíséreltekben nem foglalkoztam az állandóan (tartósan) nagy üzemi hőmérséklet
hatásával. Nem vizsgáltam könnyű-adalékanyagos betonokat sem és nem tértem ki az
acélszál-erősítésű betonok vizsgálatára.
Vizsgálatokkal a következőkre kerestem választ:
Cementköveken elvégzett vizsgálatok esetén:
A) A portlandcement fajlagos felületének hatása.
B) A víz/cement tényező (0,120-0,750 között) hatása.
C) Kiegészítő-anyagok fajtájának (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt,
barit) és az adagolás mértékének (20-60% között) hatása.
Betonokon elvégzett vizsgálatok esetén:
D)
Víz/cement tényező és maximális szemnagyság hatása.
E) PP-szál, légbuborék-képző adalékszer és barit adalékanyag hatása.
F) Hűtés sebességének és módjának hatása.
A) Tiszta portlandcementekkel folytatott vizsgálataimmal megállapítottam, hogy a
cementkő hőtűrése (HT) a cement fajlagos felületével fordított arányban áll (9.1-9.2 ábra).
360 db próbatest eredményei alapján a (legkisebb fajlagos felületű) CEM I 32,5 RS jelű
cementnek a legjobb a hőtűrése mind a teljes (20-900 °C), mind a nagy hőmérsékleti (300900 °C) tartományban. Így a CEM I 32,5 RS cement egyéb kedvező tulajdonságai mellett
(szulfátállóság, kis hőfejlesztés) hőtűrés szempontjából is igen kedvező. A legnagyobb
fajlagos felületű cement (CEM I 52,5 N) hőtűrése a legkedvezőtlenebb. A vizsgált harmadik
cement (CEM I 42,5 R) fajlagos felület és hőtűrés szempontjából is az előző két cement
között van.
A nagyobb fajlagos felülettel csökken a cementszemcsék mérete, a hidratálatlanul
maradó klinkerek mennyisége, nő a kezdeti hidratációs sebesség, csökken a kialakuló CSH
rostok mérete. A fajlagos felület növekedtével a cementkő szövetszerkezete tömöttebbé válik,
kapilláris porozitása csökken és így a kialakuló gáz és gőznyomás könnyebben kifejti
szerkezetet romboló hatását. A cementek C4AF (lassú hidratációjú klinkerásvány)
tartalmának növekedtével a hőtűrés növekedése figyelhető meg. A kisebb fajlagos felület és
a nagyobb C4AF tartalom a kisebb hidratációs hőre utal.
v/c = 0,3

HT

HT300-900°C

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

9.1. ábra: Tiszta portlandcementek maradó relatív nyomószilárdságának változása
(az 5.1.b ábárval azonos)
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9.2 ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a 20-900°C ill. 300-900 °C
tartományban (az 5.2 ábrával azonos)
B) A fajlagos felületnek a hőtűrésre gyakorolt hatását tisztázván a továbbiakban a két,
kedvezőbbnek bizonyult cementfajtával (CEM I 32,5 RS és CEM I 42,5 R) kilenc féle
víz/cement tényezővel, széles határok között (0,120 és 0,750) vizsgáltam a cementkő
hőtűrését. 1140 db próbatest vizsgálatából megállapítottam, hogy a víz/cement tényező és a
nyomószilárdság közötti összefüggés a hőmérséklettől függetlenül állandó jellegű (9.3 ábra).
A cementfajták közötti, a fajlagos felületeknél tapasztalt különbséget minden víz/cement
tényezőnél kimutattam (9.4 ábra).
Maradó nyomószilárdság
[MPa]
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9.3 ábra: CEM I 32,5 RS jelű cementek maradó nyomószilárdságának változása a víz/cement
tényező függvényében (kiemelt görbék) (az 5.3 ábrával azonos)
A tiszta portlandcementeknél megfigyelhető, hogy 150-300 °C között a maradó
nyomószilárdság kevés kivételtől (pl. nagy víz/cement tényező) eltekintve növekszik.
Termogravimetriai mérésekkel vizsgáltam három víz/cement tényező (0,195; 0,3; 0,75)
esetén ebben a tartományban hőterhelt próbatestekben a Ca(OH)2 mennyiségének változását.
A 9.5 ábrán foglaltam össze a maradó nyomószilárdság és Ca(OH)2 mennyiség relatív
változásának összefüggését. Megfigyelhető (a különösen nagy vízfelesleggel készített
cementpépek kivételével) a szilárdság növekedése és a Ca(OH)2 mennyisége között
összefüggés van. A kísérlettel igazoltam, hogy a szilárdságnövekedés oka a hőmérséklet
emelkedésével felszabaduló kötött vizek fokozott sebességű utóhidratációs hatása, ami
Ca(OH)2-ot eredményez.

51

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

HT; HT300-900°C [%×°C]

80000

CEM I 32,5 R(S)
CEM I 42,5 R

60000

HT

40000
20000

HT300-900°C

0
0,100

0,200

0,300

0,400
0,500
0,600
Víz/cement tényező *-]

0,700

9.4 ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a víz/cement tényező
függvényében (az 5.7 ábrával azonos)
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9.5 ábra: Ca(OH)2 szint relatív változása és a relatív nyomószilárdságok közötti összefüggés
150-300°C között (jelölés: cementfajta / víz/cement tényező) (az 5.10 ábrával azonos)
C) Kiegészítő anyag vizsgálatánál öt különböző anyagot használtam: mészkőlisztet,
dolomitlisztet, kohósalakot, kvarclisztet, baritot, utóbbit két eltérő őrlésfinomsággal.
Egységesen a legkedvezőbb, CEM I 32,5 RS jelű cementet alkalmaztam. A kiegészítőanyagok adagolásának hatását két esetben, mészkőnél és kohósalaknál állandó víz/finomrész
tényezővel (finomrész alatt a teljes kötőanyag mennyiséget értve) is vizsgáltam. Az összes
kiegészítő-anyag hatását ellenőriztem állandó víz/portlandcement tényezővel (csak a tiszta
portlandcement-rész tömegére vonatkoztatott vízmennyiséggel). A heterogén cementnek
tekinthető kötőanyagban a teljes tömeg 20, 35, 45 ill. 60 %-át a kérdéses kiegészítő-anyaggal.
Összesen 2880 db, 30 mm élhosszúságú próbakockát vizsgáltam.
Az állandó víz/finomrész tényezőjű pépek vizsgálatakor megállapítottam, hogy a
mészkőliszt és kohósalak tartalmú péptestek hőtűrése, az adagolás mértékétől függetlenül
kedvezőtlenebb, mint a tiszta portlandcementé (9.6 ábra). Mészkőliszt adagolása 20% felett
jelentősen kedvezőtlen, kohósalak adagolása 35-45% között a legkevésbé káros.
Állandó víz/portlandcement tényezőjű pépek vizsgálatok összefoglaló hőtűrési
eredményei a 9.7 ábrán láthatók. Megállapítottam, hogy - az adagolás mértékétől függetlenül a kvarcliszt és a barit adalékos próbatestek a referencia-értéknél kedvezőbb hőtűrésűek. A
kohósalak hőtűrése kis mértékben, míg a mészkő és dolomitliszt hőtűrése jelentősen
elmarad a referenciától. Nagy hőmérsékleten a kvarcliszt és mindkét barit adagolás
különösen kedvező maradó szilárdságokat eredményezett.
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v/f = const.=0,3
v/pc = változó
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9.6 ábra: Állandó víz/finomrész tényezőjű, mészkőliszt és kohósalak adagolású cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése (a 6.3 ábrával azonos)
Kvarcliszt esetében a kedvező viselkedés magyarázata a nagy hőmérsékleten újrastrukturálódó szerkezet, ami az 573 °C-on létrejövő térfogat-növekedése miatt hőtűrés
szempontjából előnyös feszültségállapotot hoz létre. Barit esetében az adalékanyag korábbi
hőkezelése okozza a kedvező hatást. A mészkő és dolomitliszt jelentős gázfejlesztése
rombolja a próbatesteket és kis hőtűrést eredményez.
Barit adagolása esetén a szilárdsági viselkedés jellege is megváltozik. A kisebb
fajlagos felületű baritnál 600 °C-ig közel változatlan szilárdságot kaptam.
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó
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9.7 ábra: Állandó víz/portlandcement tényezőjű, kiegészítő-anyagot tartalmazó cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése (a 6.4 ábrával azonos)
D) Az egyes betontechnológiai paramétereknek és betonadalékoknak hőterhelés után
maradó szilárdsági jellemzőkre gyakorolt hatását 14 sorozaton, összesen 1512 db próbatesten
vizsgáltam. További 280 próbatest szolgált az összehasonlító szilárdság, víztartalom és
látszólagos porozitás meghatározásához.
Ø60/120 mm-es hengereken maradó nyomószilárdság és Ø60/60 mm-es
hengereken hasító-húzószilárdság mérésével értékeltem az eredményeket.
Először a víz/cement tényező (0,38; 0,45 és 0,55) valamint a maximális szemnagyság
(dmax = 8 ill. 16 mm) megváltoztatásának hatását vizsgáltam összesen hat sorozattal. Majd a
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PP-szál (0,1; 0,2; 0,5 V/V% ~ 1, 2, 6 kg/m3) és a légbuborék-képző adalékszer (0,15; 0,3;
0,6 m/mc% ~7-9 V/V% légtartalom) adagolásának a beton hőtűrésére gyakorolt hatását
kutattam. A PP-szál adagolása a réteges leválás megelőzésére szolgáló nemzetközileg
elfogadott eljárás. A légbuborék-képző adalékszer adagolása hőtűrési céllal még nem kutatott
eljárás. A vizsgált próbatestek méretét ugyanakkor úgy választottam meg, hogy csak a
tényleges maradó szilárdságokat tudjam mérni, a réteges leválás „zavaró” hatásától mentesen.
Vizsgáltam a 0/6 mm-es barit, mint homok-helyettesítő adalékanyag alkalmazhatóságát
ishőtűrési szempontból.
Az eredményeket a maradó hasító-húzószilárdságok (Ø60/60 mm-es hengeren),
nyomószilárdságok (Ø60/120 mm-es hengeren), a két szilárdság hányadosa (H/N érték,
azaz a Brinke szám reciproka, az anyag szívósságára utal) alapján hasonlítottam össze.
Vizsgáltam a szilárdságok hőtűrését. Az egyes receptúrák szerinti betonok abszolút
szilárdsága között nagy különbség figyelhető meg, így az összehasonlítás miatt szükséges volt
a relatív jellemzők használatára.
A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság változásának a beton hőtűrésére
gyakorolt hatását vizsgálva megállapítottam, hogy a relatív maradó nyomószilárdságok gyors
csökkenése a víz/cement tényező csökkenésével, a beton kedvezőbb szövetszerkezetének
köszönhetően, kb. egy-egy hőfoklépcsővel nagyobb hőmérsékleten indul meg (9.8 ábra). A
maximális szemnagyság változása nem okozott kimutatható hatást. v/c / dmax
relatív nyomószilárdság

0,55

0,45

0,38

terület
=HT (hőtűrés)
CEM I 42,5 R; 400 kg/m

3

9.8 ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
relatív maradó nyomószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság)
(azonos a 7.1.b ábrával)
E) A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer tartalmú betonok maradó relatív
nyomószilárdsági görbéje, a kiinduló abszolút szilárdságok eltéréseinek ellenére, közel azonos
lefutású, lineáris helyettesítő függvénnyel közelíthető (9.10 ábra, 9.1 egyenlet).


ha   800C
1 
f c ,
 800

(9.1)
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9.10 ábra: A PP-szál és légbuborékképző adalékszer adagolásának hatása a beton hőterhelés
utáni relatív maradó nyomószilárdságára (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás
m/mc%) (azonos a 7.6 ábrával)
Közönséges kvarc adalékanyagos betonok relatív hasító-húzószilárdsága,
függetlenül a víz/cement tényezőtől, a maximális szemnagyságtól, a PP-szál és
légbuborék-képző adalékszer adagolásától azonos jellegű és bilineáris helyettesítő
függvénnyel közelíthető (9.11 ábra, 9.2 egyenlet). Az abszolút hasító-húzószilárdság, a
betontechnológiai paramétertől függően, mintegy 250-450 °C-ig meghaladja, a
javíthatósághoz ajánlott, 2,0 MPa-os határt (a 1,5 MPa-os tiszta húzószilárdsághoz tartozó
érték).
relatív hasító-húzószilárdság

100%

CEM I 42,5 R, 400 kg/m3
kvarc adalékanyag

Relatív maradó hasítóhúzószilárdság *%+

120%

80%
60%

helyettesítő függvény

40%
20%
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0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
0,45 / 16mm
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PP 0,5
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9.11 ábra: A víz/cement tényező, a maximális szemnagyság, a PP-szál és a légbuborék-képző
adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni relatív maradó hasító-húzószilárdságra
(jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%) (a 7.3.b és 7.8 ábra tartalma)
1 ha   200C




ha 200C    600C
f c , sp ,
1,5 
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0/6 mm-es barit adalékanyagos betonok nyomószilárdsági hőtűrése összességében
kissé kedvezőtlenebb, mint a referencia-érték, ugyanakkor, nagy hőmérsékleteken (500 °C
felett) a hőtűrés kedvezőbb (9.12 ábra). A hasító-húzószilárdságoknál egyértelmű a 0/6
mm-es barit helyettesítés kedvező hatása (9.12-9.13 ábra).

9000

HT500-900°C [%×°C]

8000

nyomószilárdság hőtűrése
hasító-húzószilárdság hőtűrése
relatív H/N értékek átlaga

v/c = 0,45; dmax= 16 mm
CEM I 42,5 R, 400 kg/m3
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Hőtűrés a maradó nyomószilárdságok és hasítóhúzószilárdságok alapján ill. a relatív H/N érték
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9.12 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a beton nyomószilárdságának, hasítóhúzószilárdságának hőtűrése (500-900 °C) és a relatív H/N értékek átlagára (500-750 °C)
(jelölés: barit adagolás az m/m0/4%-ban)
120%

referencia:
0/6 mm-es barit
adalékanyagos beton

80%

relatív maradó hasító-húzószilárdság
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9.13 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a hőterhelés utáni relatív maradó hasítóhúzószilárdságának változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban) (azonos a 7.13 ábrával)
A hasító-húzó- és nyomószilárdságok hányadosa (H/N érték, a Binke szám
reciproka), a beton szívósságának mértéke kvarc adalékanyagos betonok esetén hasonló,
250 °C-ig konstans, majd „ridegedő” jellegű, amit szintén bilineáris helyettesítő
függvénnyel lehet közelíteni (9.14 ábra; 9.3 egyenlet). Barit adagolásakor azonban
megváltozik a viselkedés, 500 °C-ig a beton megtartja eredeti szívósságát és csak ezután
kezd ridegedni (9.12 és 9.15 ábra, 9.4 egyenlet). A 0/6 mm-es barit adagolásával a réteges
leválás kiindítója (a hasító-húzószilárdság kimerülése, a beton ridegedése) később, csak
nagyobb hőmérsékleten következik be, mint a csak kvarchomokot tartalmazó betonoknál.
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9.14 ábra: A víz/cement tényező, a maximális szemnagyság, a PP-szál és a légbuborék-képző
adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni relatív maradó H/N értékre, (azaz a
reciprok Brinke számra) (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%) (a 7.3.b és
7.8 ábra tartalma)
140%
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9.15 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a maradó H/N érték, azaz a Brinke szám
reciprokának relatív változására (azonos a 7.15 ábrával)
1 ha   250C

1

B

5
ha 250C    750C
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 4 1000
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1 ha   500C
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1
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(9.4)

F) A hűtési módnak a beton maradó nyomószilárdságára gyakorolt hatását öt eltérő
lehűlési móddal (lassú hűtés, hűtés laborlevegőn, hűtés kényszerlégárammal, hűtés
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vízköddel ill. hűtés vízbemártással) és két hűtőközeggel (levegő és víz) vizsgáltam. A
hűlési sebesség széles határok között változott (pl. 900 °C-ról 20 °C-ra lassú hűtés esetén
4500 perc míg vízbemártással 30 perc). Háromféle recept szerinti betonnal végeztem
vizsgálatot (etalon; 0,1 V/V% PP-szál adagolású és 0,3 m/mc% légbuborék-képző adalékszer
adagolású). Összesen 235 db 150 mm-es próbakockából kifűrészelt, kb. 72 mm élhosszúságú
próbakocka nyomószilárdságát vizsgálva értékeltem a kihűlés utáni maradó
nyomószilárdsági jellemzőket. Az irodalmi hivatkozásokkal (CEB-208, 1991) is
összevetettem az vizsgálati eredményeket, várható volt, hogy jelentős eltérés lesz a lassan és
gyorsan hűtött próbatesteken mért maradó nyomószilárdság között.
A 9.16 ábrán látható, hogy a CEB lassú és gyors hűtési görbéje nagyobb hőtűrést
feltételez, mint az a vizsgálati eredményeimmel igazolható. Vizsgálataim hőtűrés-felülete
nem mutat - a hűtési sebesség növekedésével - monoton csökkenő tendenciát. A felület
minimumát a vízköddel és a kényszerlégárammal hűtött, vagyis a gyakorlatban
legnagyobb valószínűséggel alkalmazott hűtési módok adják.
Maradó nyomószilárdságok hőtűrése

HT [%×°C]
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

PP
LB
Etalon

Hűtési mód
azonos sebesség
disszertációhoz tartozó kísérletek

9.16 ábra: A maradó nyomószilárdságok hőtűrése a hűtési mód függvényében, összevetve a
CEB ajánlásaival (azonos a 8.6 ábrával)
A visszahűlt próbatestek szilárdságának összehasonlításából megállapítottam, hogy a
CEB túlbecsüli a lassú hűtés előnyeit, mert a gyorsan ill. lassan hűlt próbatestek maradó
szilárdsága között lényegi eltérés nem áll fenn. A két szélsőséges hűtési mód (lassú hűtés és
vízbemártás) hőtűrése között jelentős különbség nem tapasztalható, az azonos hűlési
sebességű, ugyanakkor eltérő hűtőközegű (vízköddel és kényszerlégárammal hűtött
próbatestek) nyomószilárdságai között is van eltérés. A hűtési sebesség és a maradó
szilárdság között egyértelmű összefüggés nem kimutatható.
A hűtési módtól függetlenül, a 600 °C-on hőterhelt próbatesteken sem volt szemmel
látható szerkezeti károsodás. A 900 °C-ról hűtötteken már jelentős szerkezeti károk
keletkeztek. A levegőn hűtött próbatestek felszínén (mindhárom hűtési módnál) repedések
jelentek meg. Vízköddel hűtött próbatesteken gyorsan növekvő repedések jelentek meg.
Vízbemártáskor minden próbatest alkotóelemeire esett szét.
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10. Új tudományos eredmények
A megfogalmazott új tudományos eredményeket 5 tézisben foglaltam össze. A
megállapításokat tartalmazó publikációimat [szögletes zárójelben] adom meg.
1. TÉZIS: HŐTŰRÉS
A betonalkotók hatásának összehasonlítására bevezettem a hőtűrés fogalmát, amely a relatív
maradó szilárdság [%]–hőterhelési hőmérséklet [°C] diagram határozott integrálja [%×°C].
A hőtűrést mind a teljes hőmérsékleti tartományra, mind annak egy-egy szakaszára is
értelmeztem. A bevezetett érték alapján az eredmények rangsorolására is lehetőség nyílik. [9,
11, 13, 14, 15, 16]

2. TÉZIS: PORTLANDCEMENTEK HŐTŰRÉSE
2.1. altézis: Cementköveken végzett kísérleteim eredményei alapján megállapítottam, hogy
a vizsgált, forgalomban lévő tiszta portlandcementek hőtűrése a fajlagos felület csökkenésével
és a C4AF tartalom növekedésével javul függetlenül a hőmérséklet-tartománytól és a
víz/cement tényezőtől. [4, 7, 9, 10]
2.2. altézis: Portlandcementpép-testeken végzett kísérleteim eredményei alapján
megállapítottam, hogy a 300 °C körüli lokális nyomószilárdsági maximumot a hő hatására
felszabadult, addig fizikailag és kémiailag kötött víz és a részben hidratálatlan cement közti
utóhidratáció okozza. [9, 10]

3. TÉZIS: KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA A CEMENTKŐ HŐTŰRÉSRE
Cementkő próbatesteken végzett kísérletim eredményei alapján megállapítottam, hogy a
cement egy részét helyettesítő kiegészítő anyag felhasználásával a tiszta portlandcement
esetéhez viszonyítva a hőtűrés:
 jelentősen kedvezőtlenebb mészkőliszt és dolomitliszt kiegészítő anyaggal,
 kissé kedvezőtlenebb kohósalak kiegészítő anyaggal,
 kedvezőbb (különösen nagy, 500 °C-ot meghaladó hőmérsékleten) korábban hőkezelt
baritliszt és kvarcliszt kiegészítő anyaggal. [7, 8, 9, 10]

4. TÉZIS: BETONOK HŐTŰRÉSE
4.1. altézis: Betontechnológiai tényezők hatása a hőtűrésre
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a víz/cement tényező csökkenésével a beton
nyomószilárdságának hőtűrése javul, valamint a beton nagyobb hőterhelési hőmérsékletig
megtartja a kezdeti szilárdságát.
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a kvarc adalékanyagos betonok esetén a
víz/cement tényezőtől, a maximális szemnagyságtól, a PP-szál tartalomtól továbbá a
légbuborék-képző adalékszer adagolástól függetlenül közelítőleg azonos a hasítóhúzószilárdság hőtűrése, valamint a beton húzó- és nyomószilárdságának aránya. [11, 12, 13,
15]

59

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

4.2. altézis: Baritadagolás hatása a beton hőtűrésére
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy javul a beton nyomó- és hasítóhúzószilárdságának hőtűrése valamint a húzó- és nyomószilárdság hőterhelés utáni aránya a
műszakilag fontos, 500 °C feletti hőmérsékleti tartományban, ha az adalékanyag homok
frakcióját 0/6 mm-es szemnagyságú korábban hőkezelt barittal helyettesítjük. [11, 12, 13, 15]
4.3. altézis: Tűzeset utáni javíthatóság
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a beton tűzeset utáni maradó hasítóhúzószilárdsága nagyobb hőterhelési hőmérsékletig meghaladja a javíthatósághoz ajánlott
1,5 N/mm2-es tiszta húzószilárdsághoz tartozó 2,0 N/mm2-t, és így a károsodott alagútfal
javítható marad, ha kedvező betontechnológiai paramétereket (pl. kis víz/cement tényezőt)
alkalmazunk. [11, 12, 13, 15]

5. TÉZIS: A KIHŰLÉS/KIHŰTÉS MÓDJÁNAK HATÁSA A HŐTŰRÉSRE
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a hűtési módnak a hőtűrés csökkenésére
gyakorolt hatását és a hűtési sebességek különbözőségéből származó eltérést a CEB-208
Bulletin ajánlása a biztonság kárára alulbecsüli, ill. magát a hőtűrést túlbecsüli. A lassan,
laborlevegőn, kényszerlégárammal, vízköddel, ill. vízbemártással hűtött kisebb méretű
próbatestek kihűlési sebessége és hőtűrése közötti összefüggés kísérletileg nem volt
kimutatható. [6, 14, 16]
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11. Eredmények alkalmazhatósága
A kísérleteimben használt eljárások, a vizsgálati módszerek a betonok hőtűrésének
meghatározásához kellően biztonságos alapot nyújtanak. Eltérő méretű próbatesttel is
elvégezhető az összehasonlítás és rangsorolás, a beton és cementkő hőtűrésének
meghatározása a hőtűrési értékek kiszámításával.
Eredményeim alapján, az alagútfalazatok hőtűrésével kapcsolatban megállapítottam:
a. kisebb fajlagos felületű, nagyobb C4AF tartalmú cement alkalmazása
kedvezőbb.
b. nagy mészkőliszt és dolomit-tartalmú kötőanyagok használata kerülendő.
c. kohósalak adagolása kis mértékben rontja a cement hőtűrési tulajdonságait.
d. barit és kvarcliszt adagolása műszaki előnyt jelent.
e. kisebb víz/cement tényezővel készülő betonok nyomószilárdságának hőtűrése
kedvezőbb.
f. a kiinduló hasító-húzószilárdságok ismeretében a hőtűrési viselkedés jól
becsülhető.
g. légbuborék-képző adalékszer alkalmazása előnyös lehet a réteges leválás
megelőzésére.
h. barit adalékanyag javítja a beton hőtűrését.

12. Jövőbeni kutatási irányok
Eredményeim alapján a következő kutatási irányok kidolgozása hozhat még
tudományos és műszaki eredményeket:
 portlandcement klinkeres összetétele és hőtűrése közötti kapcsolat pontos
definiálása, a C4AF tartalom hatásának megállapítása;
 cementkövön vizsgált paraméterek meghatározása habarcsvizsgálatokkal;
 kvarcliszt és barit kiegésztő-anyagként történő alkalmazásának további
kutatása, különös tekintettel a tűzálló habarcsok kialakítására;
 légbuborék-képző adalékszer adagolású betonok vizsgálata réteges leválás
szempontjából;
 vasbeton-lemezek vizsgálata egyoldali tűzteherre, a maradó szilárdsági
jellemzők és a réteges leválás szempontjából;
 nagyminta kísérletek (pl. teljes tübbing-elem), a tűz időbeni alakulásának
pontos modellezésével;
 valós méretű kísérletek elvégzése, adott feladat-specifikus előírások alapján
(lásd pl. kísérleti alagút: Hagerbach Versuch-Stolen, Sargans, Svájc).
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FÜGGELÉK AZ 1. FEJEZETHEZ

F.1.1 ábra: Alagúttüzek a világban 2000-2004
(Beard és Carvel, 2005)

F.1.2 ábra: Tűzkár hamburgi autópálya-alagútban, 1968. (Haack, 2002)

F.1.3 ábra: Tűz a Szent Gotthard alagútban, 2001. 10. 24. (Schlüter, 2004)
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F.1.4: Tűzkár a Mont Blanc alagútban, 1999. 03. 24. (Haack, 2002)

F.1.5 ábra: Tűzkár a Csatorna Alagútban, 1996. 11. 18. (Haack, 2002)
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FÜGGELÉK A 2. FEJEZETHEZ

F.2.1 ábra: Egyenértékű hőterher az egyes járműcsoportoknál (Putz, 2005)

F.2.2 ábra: Kis- és nagy éghetőségű járművek hőleadása (Blennemann és Girnau, 2005)
F.2.1 táblázat: RABT-ZTV tűz-görbe jellemző pontjai (Promat, 2006)
RABT-ZTV (vasút)
t (min)
T (°C)
0
15
5
1200
60
1200
170
15
RABT-ZTV (közút)
t (min)
T (°C)
0
15
5
1200
30
1200
140
15

iv
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F.2.2 táblázat: RWS, RijksWaterStaat tűz-karakterisztika jellemző pontjai (Promat, 2006)
t (min)
T (°C)
0
20
3
890
5
1140
10
1200
30
1300
60
1350
90
1300
120
1200
180
1200

F.2.3 ábra: Ellenőrzött kísérleti tűz Németországban (1998.) (Haack, 2002)

F.2.4 ábra: Maximális levegő hőmérsékletek a
falazat mentén, vonatszerelvényen kitört tűz
esetén (Richter, 1993)

F.2.5 ábra: Maximális levegő hőmérsékletek a
falazat mentén, metrószerelvényen kitört tűz
esetén (Richter, 1993)

F.2.6 ábra: Maximális levegő hőmérsékletek a falazat mentén, eloszlása közúti járművön
kitört tűz esetén (Richter, 1993)
v
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FÜGGELÉK A 3. FEJEZETHEZ

F.3.1 ábra: Tűzvédelmi tervezés folyamatábrája (Beard és Carvel, 2005 alapján)
Teherbírási határállapot elérése
Acél és beton
közötti tapadás
csökkenése
Húzott zónában
bekövetkező
tönkremenetel

Keresztmetszet
csökkenés réteges
leválás következtében

Acélbetét szilárdsági
határértékeinek elérése

Szerkezet nyírási tönkremenetele

Beton nyomószilárdságának
kimerülése
Nyomott zóna
tönkremenetele

Szerkezet tönkremenetel

F.3.2 ábra: Tűztehernek kitett vasbetonszerkezet elméleti tönkremeneteli módjainak
sematikus ábrája (Blennemann és Girnau, 2005)

F.3.3 ábra: Megolvadt beton (Weitzg, 2000)

vi
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F.3.4 ábra: Különböző betonkeverékek maradó nyomószilárdsága a hőterhelés függvényében
(összesítő ábra, különböző összetételű és méretű, tűzgörbe szerint fűtött és hűtési sebességű,
de kihűlt állapotban vizsgált próbatest esetén) (Høj, 2006)

F.3.5 ábra: Törőteher 40%-ával terhelve melegített és vizsgált, terheletlenül melegített és
vizsgált valamint terheletlenül melegített és kihűlve vizsgált próbatestek relatív szilárdsági
értékei Schneider és Horvath (2002) szerint

F.3.6 ábra: A Beton melegen illetve visszahűlt állapotban vizsgált nyomószilárdsága, a
rugalmassági modulusa és színének változása a hőmérséklet emelkedésével (Mindess és
Young, 1981)
vii
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F.3.7 ábra: Törőteher 20%-val terhelve melegített és terheletlenül melegített próbtestek
melegen és visszahűlt állapotban vizsgált maradó nyomószilárdsága (fib-38, 2007)

F.3.8 ábra: Betonfelület réteges leválása (Wetzig, 2000)

F.3.9 ábra: Betonfelület és felszínre került vasalás a Csatorna Alagútban kitört tűz után
(Blennemann és Girnau, 2005)
viii
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F.3.10 ábra: Száladagolás nélküli (balra) és 2 kg/m3 műanyag-szál adagolású (jobbra) beton
elemek közvetlen tűzterhelés után (Allen, 2006)

F.3.11 ábra: Száladagolás nélküli (fent) és 2 kg/m3 műanyag-szál adagolású (lent)
betonelemek közvetlen tűzterhelés után (MFPA, 2005)

ix
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F.3.12 ábra: Kiolvadt polipropilén-szál által képzett kapilláris mikroszkópos felvétele
(Winterberg, és Dietze, 2004)

x
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FÜGGELÉK A 4. FEJEZETHEZ
F.4.1 táblázat: Cement-tulajdonságok
Cement fajta
Tulajdonság
sűrűség (g/mℓ)
fajlagos felület (m2/kg)
28 napos nyomószilárdság (MPa)
C3S
Klinker ásványos
C2S
összetétel
C3A
(m/m%)*
C4AF
szabad CaO (m/m%)
28 napos hidratációs hő (J/g)**
*

CEM I 32,5 RS

CEM I 42,5 R

3,23
304,0
43,7
70,7
5,0
0,0
18,7
0,37
384,0

3,06
353,0
54,5
65,5
8,7
7,0
9,6
0,52
406,8

CEM I 52,5 N
3,17
452,0
63,2
67,7
9,1
12,5
0,9
0,51
447,0

Bogue szerint számítva
Holcim (2008) szerint a klinker ásványos összetétel alapján számítva

**

F.4.2 táblázat: Kiegészítőanyag-tulajdonságok
Tulajdonság
Kiegészítő-anyag
mészkőliszt
dolomitliszt
kohósalak
kvarcliszt
barit 1
barit 2

sűrűség
(g/mℓ)

fajlagos felület
(m2/kg)

fajhő
(J/kg×K)

2,68
2,89
2,98
2,62
3,20
3,25

407
450
417
315
188
359

840
920
750
810
560
560

F.4.3 táblázat: Frakciók keverési arányai, 8 mm-es maximális szemnagyság esetén
Frakció
OH 0/4
OK 4/8
Szemeloszlási görbe

Keverési arány, %
50
50
100

Finomsági modulus
4,38
6,83
5,61

F.4.4 táblázat: Frakciók keverési arányai, 16 mm-es maximális szemnagyság esetén
Frakció
OH 0/4
OK 4/8
OK 8/16
Szemeloszlási görbe

Keverési arány, %
45
25
30
100

Finomsági modulus
4,38
6,83
7,86
6,04

F.4.5 táblázat: Frakciók keverési arányai, 33%-os barit-adagolás esetén
Frakció
OH 0/4
OK 4/8
OK 8/16
Barit 0/6
Szemeloszlási görbe

Keverési arány, %
35
20
30
15
100

Finomsági modulus
4,38
6,83
7,86
4,35
5,91

F.4.6 táblázat: Frakciók keverési arányai, 100%-os barit-adagolás esetén
Frakció
OK 4/8
OK 8/16
Barit 0/6
Szemeloszlási görbe

Keverési arány, %
20
30
50
100

xi

Finomsági modulus
6,83
7,86
4,35
5,90
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Összes áthullott anyag mennyisége,
m%

100%
90%

dmax = 8 mm-es keverék
szemeloszlási görbéje

80%
70%

m = 5,61

60%

C

50%

B

40%
30%

A - határgörbe

20%
10%
0%
0,0625
0,063

0,125

0,25

0,5
1
2
Szemnagyság, mm (log)

4

8

16

F.4.1 ábra: dmax = 8 mm-es frakció szemeloszlási görbéje
Összes áthullott anyag mennyisége, m%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

dmax = 16 mm-es keverékek
szemeloszlási görbéi
csak Kvarc adalékanyag m =6,04
33 m0/4% 0/6 mm-es barit tartalmú
m = 5,91
100 m0/4% 0/6 mm-es barit tartalmú
m = 5,90

C
B

40%
30%

A - határgörbe

20%
10%
0%
0,0625
0,063

0,125

0,25

0,5

1
2
4
Szemnagyság, mm (log)

8

16

F.4.2 ábra: dmax = 16 mm-es frakciók szemeloszlási görbéi
F.4.7 táblázat: Barit (Baritmix I) összetevői
Összetevő
BaSO4
vasoxidok
Ca(Mg)CO3
egyéb (Cu, Pb)

m/m%
35
32
28
5

F.4.8 táblázat: Polipropilén-szál adatai (BASF adatszolgáltatás)
Tulajdonság
anyagi összetétel
anyagsűrűség
átmérő
hossz
átlagos darabszám
olvadáspont

Jellemző érték
100 % PP
0,98 g/mℓ
0,032 mm
18 mm
220 × 106 db/kg
160 °C

xii

32
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F.4.3 ábra: 30 mm élhosszúságú próbakockák nyomószilárdsági vizsgálata

F.4.4 ábra: Nyomószilárdsági vizsgálat 60 mm átmérőjű, 1:2 Ø/h arányú hengereken

F.4.5 ábra: Hasító-húzószilárdsági vizsgálat 60 mm átmérőjű, 1:1 Ø/h arányú hengereken

xiii

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

F.4.6 ábra: Nyomószilárdsági vizsgálat 72 mm élhosszúságú próbakockákon

F.4.7. ábra: Próbatestek a kemencében

F.4.8. ábra: Vizsgálókemencék

F.4.9 ábra: 120 db-os, előkészített sorozat

F.4.10 ábra: 60 db-os, előkészített sorozat

xiv
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F.4.11 ábra: Betonalkotók hatásának vizsgálatához előkészített fél-sorozat (egy betonozási
alkalommal készült próbatestek)

F.4.12 ábra: Hűtési mód hatásának vizsgálatához előkészített sorozat

F.4.14 ábra: Hűtés kényszerlégárammal
F.4.13 ábra: Hűtés laborlevegőn

xv

PhD értekezés

F.4.15 ábra:
Hűtés vízköddel

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

F.4.16 ábra:
Vízköd-fúvóka

xvi

Fehérvári Sándor

F.4.17 ábra:
Vízbemártás
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FÜGGELÉK AZ 5. FEJEZETHEZ

Maradó nyomószilárdság *MPa+

120

v/c:

CEM I 32,5 R(S)

0,120
0,165
0,195
0,240
0,300
0,375
0,462
0,545
0,750

100
80
60
40
20

Nyomószilárdság

0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.5.1.a ábra: CEM I 32,5 RS jelű cement maradó nyomószilárdságának változása a
hőmérséklet és a víz/cement tényező függvényében

v/c:

Reltaív maradó nyomószilárdság *%+

160%

CEM I 32,5 R(S)

140%

0,120
0,165
0,195
0,240
0,300
0,375
0,462
0,545
0,750

120%
100%
80%
60%
40%
20%

Relatív nyomószilárdság

0%
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.5.1.b ábra: CEM I 32,5 RS jelű cement relatív maradó nyomószilárdságának változása a
hőmérséklet és a víz/cement tényező függvényében

xvii
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Maradó nyomószilárdság *MPa+

120
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v/c:

CEM I 42,5 R

0,120
0,165
0,195
0,240
0,300
0,375
0,462
0,545
0,750

100

Nyomószilárdság
80
60
40
20
0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.5.2.a ábra: CEM I 42,5 R jelű cement maradó nyomószilárdságának változása a hőmérséklet
és a víz/cement tényező függvényében
CEM I 42,5 R

Relatív maradó nyomószilárdság *%+

140%

v/c:
0,120
0,165
0,195
0,240
0,300
0,375
0,462
0,545
0,750

120%
100%
80%
60%
40%
20%

Relatív nyomószilárdság
0%
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.5.2.b ábra: CEM I 42,5 R jelű cement relatív maradó nyomószilárdságának változása a
hőmérséklet és a víz/cement tényező függvényében
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120
Maradó nyomószilárdság *MPa+

hőterhelés hőmérséklete:
20
150
300
500
900

100

CEM I 42,5 R
80
60
40
20
0
0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
0,6
Víz/cement tényező *-]

0,7

0,8

F.5.3 ábra: CEM I 42,5 R jelű cementek maradó nyomószilárdságának változása a víz/cement
tényező függvényében (kiemelt görbék)

F.5.4 ábra: Nagy hőmérsékleten, a vizsgálat alatt szétrobbant próbatestek
F.5.1 táblázat: Kiindulási, 20 °C-os mintákban mért Ca(OH)2 tartalom [m/m%]
cement jele
CEM I 32,5 RS

CEM I 42,5 R

7,2
11,6
17,1

7,3
11,8
18,0

v/c
0,195
0,300
0,750
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FÜGGELÉK A 6. FEJEZETHEZ
v/f = const.= 0,3
v/pc = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.1 ábra: Kohósalak adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/finomrész tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.2.a ábra: Mészkőliszt adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.2.b ábra: Mészkőliszt adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra
állandó víz/portlandcement tényezővel
xx
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v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.3.a ábra: Dolomitliszt adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.3.b ábra: Dolomitliszt adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra
állandó víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.4.a ábra: Kohósalak adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
xxi
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v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.4.b ábra: Kohósalak adagolás (m/m%) hatása a relatív maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.5 ábra: Kvarcliszt adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.6 ábra: Barit1 adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
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v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.7 ábra: Barit2 adagolás (m/m%) hatása a maradó nyomószilárdságra állandó
víz/portlandcement tényezővel
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.8 ábra: 20 m/m% kiegészítő-anyag adagolású keverékek relatív maradó nyomószilárdsága
állandó víz/portlandcement tényező esetén
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.9 ábra: 35 m/m% kiegészítő-anyag adagolású keverékek relatív maradó nyomószilárdsága
állandó víz/portlandcement tényező esetén

xxiii
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v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.10 ábra: 45 m/m% kiegészítő-anyag adagolású keverékek relatív maradó
nyomószilárdsága állandó víz/portlandcement tényező esetén
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

Hőterhelési hőmérséklet *°C+

F.6.11 ábra: 60 m/m% kiegészítő-anyag adagolású keverékek relatív maradó
nyomószilárdsága állandó víz/portlandcement tényező esetén

xxiv

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

F.6.1 táblázat: Állandó víz/portlandcement tényezővel készült pépek teljes hőtűrés (HT)
alapján számított sorrendje
Kiegészítő
barit 2
barit 2
kvarcliszt
barit 2
kvarcliszt
barit 1
barit 1
kvarcliszt
CEM I 32,5 RS
barit 2
kvarcliszt
barit 1
kohósalak
barit 1
kohósalak
kohósalak
mészkőliszt
kohósalak
dolomitliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
dolomitliszt

Adagolás
60%
45%
45%
35%
35%
60%
45%
60%
0%
20%
20%
35%
20%
20%
60%
45%
60%
35%
20%
20%
45%
35%
35%
60%
45%

HT (%×°C)
79062
78978
78647
78622
77297
76559
76278
73481
73235
71834
71438
67061
63915
62729
61427
58610
58418
54078
52181
49020
44008
42616
39361
38472
37775

HT300-900°C (%×°C)
50332
50572
50642
48679
48825
48430
46632
44908
44503
42497
43200
40416
37361
34115
35075
31872
31564
27681
25720
23835
19901
18276
15104
12689
12614

fc,20°C (MPa)
72,84
93,37
90,42
84,45
97,27
61,96
77,82
70,35
79,36
94,28
85,97
83,39
99,11
85,15
95,44
103,57
94,25
110,24
104,95
100,94
107,49
104,01
102,86
81,48
106,34

F.6.2 táblázat: Állandó víz/portlandcement tényezővel készült pépek 300-900 °C közötti
hőtűrés (HT) alapján számított sorrendje
Kiegészítő
kvarcliszt
barit 2
barit 2
kvarcliszt
barit 2
barit 1
barit 1
kvarcliszt
CEM I 32,5 RS
kvarcliszt
barit 2
barit 1
kohósalak
kohósalak
barit 1
kohósalak
mészkőliszt
kohósalak
dolomitliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
dolomitliszt

adagolás
45%
45%
60%
35%
35%
60%
45%
60%
0%
20%
20%
35%
20%
60%
20%
45%
60%
35%
20%
20%
45%
35%
35%
60%
45%

HT (%×°C)
78647
78978
79062
77297
78622
76559
76278
73481
73235
71438
71834
67061
63915
61427
62729
58610
58418
54078
52181
49020
44008
42616
39361
38472
37775

xxv

HT300-900°C (%×°C)
50642
50572
50332
48825
48679
48430
46632
44908
44503
43200
42497
40416
37361
35075
34115
31872
31564
27681
25720
23835
19901
18276
15104
12689
12614

fc,20°C (MPa)
90,42
93,37
72,84
97,27
84,45
61,96
77,82
70,35
79,36
85,97
94,28
83,39
99,11
95,44
85,15
103,57
94,25
110,24
104,95
100,94
107,49
104,01
102,86
81,48
106,34
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F.6.3 táblázat: Állandó víz/portlandcement tényezővel készült pépek a teljes és a 300-900 °C
közötti hőtűrés (HT) aránya alpján megállapított sorrendje
Kiegészítő

adagolás

kvarcliszt
barit 2
barit 2
barit 1
kvarcliszt
barit 2
barit 1
kvarcliszt
CEM I 32,5 RS
kvarcliszt
barit 1
barit 2
kohósalak
kohósalak
barit 1
kohósalak
mészkőliszt
kohósalak
dolomitliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
mészkőliszt
dolomitliszt
dolomitliszt

45%
45%
60%
60%
35%
35%
45%
60%
0%
20%
35%
20%
20%
60%
20%
45%
60%
35%
20%
20%
45%
35%
35%
45%
60%

𝑯𝑻𝟑𝟎𝟎−𝟗𝟎𝟎°𝑪
𝑯𝑻
0,644
0,640
0,637
0,633
0,632
0,619
0,611
0,611
0,608
0,605
0,603
0,592
0,585
0,571
0,544
0,544
0,540
0,512
0,493
0,486
0,452
0,429
0,384
0,334
0,330

xxvi

fc,20°C (MPa)
90,42
93,37
72,84
61,96
97,27
84,45
77,82
70,35
79,36
85,97
83,39
94,28
99,11
95,44
85,15
103,57
94,25
110,24
104,95
100,94
107,49
104,01
102,86
106,34
81,48
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FÜGGELÉK A 7. FEJEZETHEZ
50
45

y = 21,866ln(x) - 54,402
R² = 0,6737

Hengerszilárdság [Mpa]

40
35
30
25
20
15

kockaszilárdság (150 mm): 4-4 db átlaga
hengerszilárdság (Ø 60/120 mm): 6-6 db átlaga

10
5
0
25

35

45

55

65

75

85

Kockaszilárdság [MPa]

F.7.1 ábra: Ø60/120 mm-es hengerszilárdság és 150 mm-es kockaszilárdság összefüggése
80

abszolút maximum
70

Kockaszilárdság *MPa+

60

0/6 mm-es barit

PP-szál
50

hagyományos
összetétel

40
30

légbuborékképző
20
10

150 mm-es próbakockák
pont: 4 db eredmény átlaga

0
2000

2100

2200

2300
Testsűrűség

2400

2500

*kg/m3]

F.7.2 ábra: Testsűrűség és nyomószilárdság összefüggése a 150 mm élhosszúságú
összehasonlító próbakockákon

xxvii
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F.7.3 ábra: 900 °C-os hőmérsékleten hőterhelt próbatestek spontán szétesése

F.7.4 ábra: 900 °C-os hőmérsékleten hőterhelt próbatestek spontán szétesése
0,16

H/N érték

0,14

H/N érték *-]

0,12
0,1

0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
0,45 / 16mm
0,55 / 16mm

0,08
0,06
0,04
0,02

CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

F.7.5 ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni
maradó H/N érték (reciprok Brinke szám) változására (jelölés: víz/cement tényező /
maximális szemnagyság)
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Maradó nyomószilárdság *MPa+

40

Fehérvári Sándor

referencia
0,45
/ 16mm
LB 0,3
LB 0,6
LB 0,15
PP 0,1
PP 0,2
PP 0,5

Nyomószilárdság

35
30
25
20
15
10

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

5
0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.7.6 ábra: A PP-szál és légbuborékképző adalékszer adagolásának hatása a beton hőterhelés
utáni maradó nyomószilárdságra (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)
Maradó hasító-húzószilárdság *MPa+

3,5

Hasító-húzószilárdság

3,0
2,5

2,0 N/mm2

2,0
1,5

0,45 / 16mm
referencia
PP 0,1
PP 0,2
PP 0,5
LB 0,15
LB 0,3
LB 0,6

1,0
0,5

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0,0
0

100

200

300
400
500
600
700
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

800

900

F.7.7 ábra: A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni
maradó hasító-húzószilárdságra (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)
0,14

H/N érték

0,12
H/N érték *-]

0,1
0,08

referencia
0,45 / 16mm

0,06

PP 0,1
PP 0,2
PP 0,5
LB 0,15
LB 0,3
LB 0,6

0,04
0,02
0
0

100

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3
200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

F.7.8 ábra: A PP-szál és légbuborék-képző adalékszer adagolsának hatása a hőterhelés utáni
maradó H/N érték (reciprok Brinke szám) változásra (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB
adagolás m/mc%)
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Maradó nyomószilárdság *MPa+

50

referencia
0,45 / 16mm

Nyomószilárdság

45

Fehérvári Sándor

Barit 33%

40

Barit 100%

35
30
25
20
15
10

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

5
0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

Maradó hasító-húzószilárdság *MPa+

F.7.9 ábra : A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a hőterhelés utáni maradó nyomószilárdság
változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban)
4,0

Hasító-húzószilárdság

referencia
0,45 / 16mm

3,5

Barit 33%

3,0

Barit 100%

2,5

2,0 N/mm2

2,0
1,5
1,0

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0,5
0,0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.7.10 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a hőterhelés utáni maradó hasítóhúzószilárdság változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban)
0,14

H/N érték

Barit 33%

0,12

Barit 100%

0,1
H/N érték *-]

referencia

0,08
0,06
0,04
0,02

dmax = 16 mm; v/c = 0,45
CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

F.7.11 ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a maradó H/N érték (Brinke szám
reciprokának) változására (jelölés: barit adagolás m/m0/4%-ban)
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v/c / dmax
0,38 / 8mm
0,38 / 16mm
PP 0,2
Barit 33%
Barit 100%

50,00
Maradó nyomószilárdság *MPa+

Fehérvári Sándor

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00

v/c = 0,45
dmax = 16mm

20,00
15,00
10,00
5,00

CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0,00
0

100

200

300
400
500
600
700
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

800

900

F.7.12 ábra: A legnagyobb maradó nyomószilárdságú betonok (jelölés: víz/cement tényező /
dmax; PP-szál adagolás V/V%; barit adagolás m/m0/4%-ban)

Maradó hasító-húzószilárdság *MPa+

5,00

v/c / dmax
0,38 / 8mm
0,38 / 16mm
PP 0,2
Barit 33%
Barit 100%

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

v/c = 0,45
dmax = 16mm

2,00
1,50
1,00

CEM I 42,5 R; 400 kg/m3

0,50
0,00
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

F.7.13 ábra: A legnagyobb maradó hasító-húzószilárdságú betonok (jelölés: víz/cement
tényező / dmax; PP-szál adagolás V/V%; barit adagolás m/m0/4%-ban)
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FÜGGELÉK A 8. FEJEZETHEZ

F.8.1 ábra: 900 °C-ról levegőn (lassú hűtés, hűtés
laborlevegőn, hűtés kényszerlégárammal) hűtött
próbatest

F.8.2 ábra: 900 °C-ról vízköddel hűtött próbatest

F.8.3 ábra: 900 °C-ról vízbemártással hűtött próbatest
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MELLÉKLETEK
I. Melléklet:
II. Melléklet:
III. Melléklet:
IV. Melléklet:
V. Melléklet:
VI. Melléklet:

Alagúttüzek – történeti áttekintés
Kísérletek áttekintő táblázata
Kísérleti mátrixok
Betonösszetételek
Friss- és összehasonlító megszilárdult beton vizsgálatok
Kísérleti eszközök

I. MELLÉKLET
ALAGÚTTÜZEK – TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Alagút megnevezése

A86 autópály alagútja
Amsterdam metró
Autópálya alagút
Baku metró
Baltimore Harbour Freeway
Batignolles Tunnel
Berlin metró
Berlin metró
Berlin metró
Berlin metró
Blue Mountain Tunnel
Bonn metró
Bonn metró
Boston metró
Brenner Tunnel
Brüsszel metró
Caldecott Tunnel
Candid Tunnel
Castellar Tunnel
Chesapeake Bay Tunnel
Congress Tunnell

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alagúti forgalom jellege
építés alatt
metró
közút
metró
közút
vasút
metró
metró
metró
metró
közút
metró
metró
metró
közút
metró
közút
közút
közút
közút
közút

Franciaország
Hollandia
Franciaország
Azerbajdzsán
USA
Franciaország
Németország
Németország
Németország
Németország
USA
Németország
Németország
USA
Ausztria
Belgium
USA
Németország
Franciaország
USA
USA

Ország(ok)

Baleset dátuma
2002.03.05
1999.07.12
2000.02.01
1995.10.28
1978.03.23
1921.10.21
1972.10.04
1976.12.13
2001.07.07
2000.
1965.
1981.09.11
1991.09.11
1975.08.02
1989.05.18
1987.06.01
1982.04.07
1999.08.30
1994.04.14
1974.04.03
1974.06.06

Halálos áldozatok száma
0
2
0
300
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
0
0
0
0

Baleset oka

robbanás
műszaki ok
műszaki ok
robbanás
ütközés
ütközés
ütközés
n.a.
elektromos tűz
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
elektromos tűz
műszaki ok
robbanás
műszaki ok
ittas vezetés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok

I. Melléklet / 1. oldal

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Amunsen, 2000

Schäuble, 2001

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Kircher, 2001

Kircher, 2001

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Hedefalk et al, 1998

Beard és Carvel, 2004

Mejier, 2001

CNN, 2002

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Crêt d'eau Tunnel
Cross-harbour Tunnel
Crozet Tunnel
Csatorna alagút
Csatorna alagút
Dullin Tunnel
Düsseldorf metró
Ekeberg Tunnel
Excille vasúti alagút
Felbertauern Tunnel
Fløyfjell Tunnel
Frejus Tunnel
Frejus Tunnel
Gleinalm Tunnel
Gleinalm Tunnel
Gleinalm Tunnel
Gleinalm Tunnel
New York metró
Great Bell Tunnel
Guadarrama Tunnel
Guadarrama Tunnel

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Franciaország
Hong-Kong
Franciaország
Franciao.-Egyesült Kir.
Franciao.-Egyesült Kir.
Franciaország
Németország
Norvégia
Olaszoszág
Ausztria
Norvégia
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Ausztria
Ausztria
Ausztria
Ausztria
USA
Dánia
Spanyolország
Spanyolország

Alagúti forgalom jellege
vasút
közút
vasút
vasút
vasút
közút
metró
közút
vasút
közút
közút
közút
közút
közút
közút
közút
közút
metró
közút
vasút
vasút

Baleset dátuma
2002.04.27
2000.05.29
1971.03.20
1996.11.18
2008.09.11
2004.01.18
2001.
1996.08.21
1997.07.01
1984.07.01
2003.11.10
1983.02.03
2004.02.21
2001.04.07
2001.07.29
2001.09.03
1998.
1985.08.28
1994.06.11
1975.08.14
2003.08.06

Halálos áldozatok száma
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

Baleset oka

műszaki ok
műszaki ok
ütközés
öngyulladás
öngyulladás
műszaki ok
elektromos tűz
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
terrortámadás
robbanás
műszaki ok
műszaki ok

I. Melléklet / 2. oldal

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Ravn, 1996

Beard és Carvel, 2004

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Colcerasa, 2001a

Amunsen, 2000

de Vries, 2002

Beard és Carvel, 2004

Wright, 2008

Allison, 1997

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Nothias, 2003

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Gueizhou Tunnel
Gumefens Tunnel
Gütschtunnel
Hamburg metró
Herzogberg Tunnel
Hirschengraben Tunnel
Hitra Tunnel
Hokoriku Tunnel
Holland Tunnel
Homer Tunnel
Hovden Tunnel
Howard Street Tuneel
Huguenot Tunnel
Isola delle Femmine Tunnel
Jungangno metró állomás
Kajiwara Tunnel
Kings Cross Station
Kingsway Tunnel
Kinkempois Tunnel
Kitzsteinhorn gleccser - Kaprun
Köln metró

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Kína
Svájc
Svájc
Németország
Ausztria
Svájc
Norvégia
Japán
USA
Új-Zéland
Norvégia
USA
Dél-Afrika
Olaszország
Dél-Korea
Japán
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Belgium
Ausztria
Németország

Alagúti forgalom jellege
vasút
közút
vasút
metró
közút
vasút
közút
vasút
közút
közút
közút
vasút
közút
közút
metró
közút
metró
közút
közút
sífelvonó
metró

Baleset dátuma
1998.07.10
1987.02.18
1932.
1980.04.08
1986.12.30
1991.04.16
1995.01.24
1972.11.06
1949.05.13
2002.11.03
1993.06.13
2001.07.18
1994.02.27
1996.03.18
2003.02.18
1980.04.17
1987.11.18
1994.10.15
2004.02.03
2000.11.11
1978.10.24

Halálos áldozatok száma
80
2
6
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
5
189
1
31
0
0
155
0

Baleset oka

robbanás
ütközés
ütközés
terrortámadás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
terrortámadás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
n.a.

I. Melléklet / 3. oldal

Beard és Carvel, 2004

Schupfer, 2001

Eurotest, 2002

Amunsen, 2000

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fennel, 1988

Amunsen, 2000

Burns, 2003

Amunsen, 2000

Gray és Varkevisser, 1195

Lamb és Resnnikoff, 2001

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Laerdal Tunnel
Landungsbücken állomás
L'arme Tunnel
Leinebusch Tunnel
Liszabon metró
Locica Tunnel
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
London metró
Los Angeles metró
Lötschberg Tunnel

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Norvégia
Németország
Franciao.
Németország
Portugália
Szlovénia
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
USA
Svájc

Alagúti forgalom jellege
közút
metró
közút
vasút
metró
közút
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
vasút

Baleset dátuma
2000.11.27
1984.09.30
1986.09.09
1999.03.02
1976.05.25
2003.07.25
1905.05.24
1908.05.24
1908.06.16
1908.09.06
1909.05.24
1945.12.31
1958.07.28
1960.08.11
1975.02.28
1975.08.12
1976.02.25
1981.07.21
1982.08.11
1990.07.13
1972.

Halálos áldozatok száma
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
0
44
0
0
1
0
0
0

Baleset oka

műszaki ok
terrortámadás
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
n.a.
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok

I. Melléklet / 4. oldal

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Semmens, 1994

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Giller és Dinges, 1999

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Mendon Tunnel
Mexico City metró
Mexico City metró
Mont Blanc Tunnel
Mont Blanc Tunnel
Mont Blanc Tunnel
Mont Blanc Tunnel
Mont Blanc Tunnel
Mont Blanc Tunnel
Montreal metró
Montreal metró
Montreal metró
Montreal metró
Moorfleet Tunnel
Mornay Tunnel
Moszkva metró
Moszkva metró
Moszkva metró
Moszkva metró
München metró
Névtelen alagút

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Franciaország
Mexikó
Mexikó
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Franciao.-Olaszo.
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Németország
Franciaország
Szovjetúnió
Szovjetúnió
Szovjetúnió
Oroszország
Németország
Kína

Alagúti forgalom jellege
vasút
metró
metró
közút
közút
közút
közút
közút
közút
metró
metró
metró
metró
közút
vasút
metró
metró
metró
metró
metró
vasút

Baleset dátuma
1842.
1985.10.28
1975.
1974.01.28
1978.04.15
1981.09.17
1988.09.02
1990.01.11
1999.03.24
1971.12.12
1974.01.23
1976.10.15
2000.04.15
1968.08.31
2003.05.02
1974.01.01
1981.06.10
1987.07.01
1991.06.01
1983.09.05
1991.08.10

n.a.
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
terrortámadás
elektromos tűz
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
elektromos tűz
elektromos tűz
műszaki ok
műszaki ok

Baleset oka

Halálos áldozatok száma
150
0
50
0
0
0
0
0
38
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
15

I. Melléklet / 5. oldal

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Nothias, 2003

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Lacroix, 2001

Lacroix, 2001

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró
New York metró

Alagút megnevezése

Alagúti forgalom jellege
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Ország(ok)

Baleset dátuma
1970.08.01
1974.08.13
1979.09.08
1980.07.25
1980.12.10
1980.12.11
1981.04.21
1981.04.29
1981.05.06
1981.05.15
1982.03.16
1982.06.02
1984.04.06
1984.04.17
1984.06.10
1984.07.03
1984.11.04
1984.11.11
1984.12.13
1990.12.28
1992.03.16

Halálos áldozatok száma
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Baleset oka

műszaki ok
műszaki ok
gondatlanság
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
robbanás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
terrortámadás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
elektromos tűz
műszaki ok

I. Melléklet / 6. oldal

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

New York metró
New York metró
Nihonzaka Tunnel
Oslofjord Tunnel
Oxford Circus állomás, London
Parizs metró
Párizs metró
Párizs metró
Párizs metró
Párizs metró
Párizs metró
Párizs metró
Pecorile Tunnel
Penmanshiel Tunnel
Pfänder Tunnel
Philadelphia metró
Porte d'Italie Tunnel
Prapontin Tunnel
Prapontin Tunnel
Reikentunnel
Rochdale Tunnel

Alagút megnevezése

Alagúti forgalom jellege
metró
metró
közút
közút
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
metró
közút
vasút
közút
metró
közút
közút
közút
vasút
vasút
USA
USA
Japán
Norvégia
Egyesült Királyság
Franciao.
Fraciaország
Franciaország
Franciaország
Franciaország
Franciaország
Franciaország
Olaszország
Egyesült Királyság
Ausztria
USA
Franciaország
Olaszország
Olaszország
Svájc
Egyesült Királyság

Ország(ok)

Baleset dátuma
1992.12.11
2000.08.12
1979.07.11
2000.09.28
1984.11.23
1985.04.12
1903.08.10
1971.03.28
1973.03.27
1975.11.16
1977.03.09
1979.03.25
1983.
1949.07.23
1995.04.10
1979.09.06
1976.08.11
1997.01.13
2001.05.28
1926.
1984.12.20

Halálos áldozatok száma
0
0
7
0
0
0
84
0
2
0
0
0
9
0
3
0
0
0
0
9
0

Baleset oka

elektromos tűz
elektromos tűz
ütközés
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
terrortámadás
terrortámadás
műszaki ok
n.a.
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
öngyulladás
műszaki ok
műszaki ok
öngyulladás

I. Melléklet / 7. oldal

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Colcerasa, 2001b

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Pucher, 1996

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Brader, 1995

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

de Vries, 2002; Melby, 2003

Oka, 1996

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Roldal Tunnel
Rostethhorn Tunnel
Sakai Tunnel
Salang Tunnel
San Benedetto Tunnel
San Bernardino Tunnel
San Francisco metró
Saukopftunnel
Schpol reptér
Seljestad Tunnel
Serra a Ripoli Tunnel
Simplon Tunnel
Stockholm metró
Stockholm metró
Summit Tunnel
Suzaka Tunnel
Sylmar Tunnel
Szt. Gotthard Tunnel
Szt. Gotthard Tunnel
Szt. Gotthard Tunnel
Szt. Gotthard Tunnel

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Norvégia
Norvégia
Japán
Afganisztán
Olaszország
Svájc
USA
Németország
Hollandia
Norvégia
Olaszország
Svájc / Olaszország
Svédország
Svédország
Egyesült Királyság
Japán
USA
Svájc
Svájc
Svájc
Svájc

Alagúti forgalom jellege
közút
közút
közút
közút
közút
közút
metró
közút
vasút
közút
közút
vasút
metró
metró
vasút
közút
közút
közút
közút
közút
közút

Baleset dátuma
1990.08.19
2000.07.29
1980.07.15
1982.11.02
1984.12.23
1976.09.21
1979.01.17
2000.08.24
2001.07.11
2000.07.14
1993.
1969.11.08
1955.03.11
1960.11.23
1984.12.20
1967.03.06
1971.06.24
1984.04.02
1994.07.05
1997.09.17
1997.10.31

Halálos áldozatok száma
0
2
5
176
17
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0

Baleset oka

műszaki ok
ütközés
ütközés
ütközés
terrortámadás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
elektromos tűz
ütközés
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
gázrobbanás
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok

I. Melléklet / 8. oldal

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Zavattero, 1978

Yamada és Ota, 1999

Howarth, 1996

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Nilsen, Lindvik és Log, 2001

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Demetro, 1979

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004
Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Nilsen, Lindvik és Log, 2001

Amunsen, 2000

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

Sorszám

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Szt. Gotthard Tunnel
Szt. Gotthard Tunnel
Tanzenberg Tunnel
Tauern Tunnel
Tauern Tunnel
Tauern Tunnel
Tauern Tunnel
Ted Williwmas Tunnel
Toronto metró
Torre Tunnel
Trojane Tunnel
Troronto metró
Vardo Tunnel
Vasúti alagút
Velsen Tunnel
Vierzy Tunnel
Wallace Tunnel
Washington DC metró
Welwyn North Tunnel
Wranduk Tunnel

Alagút megnevezése

Ország(ok)

Svájc
Svájc
Ausztria
Ausztria
Ausztria
Ausztria
Ausztria
USA
Kanada
Spanyolország
Szlovénia
Kanada
Norvégia
Olaszország
Hollandia
Franciaország
USA
USA
Egyesült Királyság
Jugoszlávia

Alagúti forgalom jellege
közút
vasút
közút
közút
közút
közút
közút
közút
metró
vasút
építés alatt
metró
közút
vasút
közút
vasút
közút
metró
vasút
vasút

Baleset dátuma
2001.10.24
1941.
1987.07.02
1999.05.29
2000.01.10
2001.07.10
2002.01.18
2002.05.19
1997.08.06
1944.01.03
2004.02.10
2000.12.08
1993.
1999.05.23
1978.08.11
1972.
1970.
1982.01.13
1866.
1971.02.14

Halálos áldozatok száma
11
7
0
16
0
0
0
0
0
91
0
0
0
4
5
108
0
0
0
33

Baleset oka

ütközés
ütközés
ütközés
ütközés
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
elektromos tűz
műszaki ok
ütközés
műszaki ok
műszaki ok
ütközés
vandalizmus
ütközés
alagútbeomlása
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
műszaki ok
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Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Beard és Carvel, 2004

Amunsen, 2000

Beard és Carvel, 2004

Melby, 2003

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Pucher és Pucher, 1999

Beard és Carvel, 2004

Beard és Carvel, 2004

Turner, 2001

Forrás

PhD értekezés
Fehérvári Sándor

II. MELLÉKLET
KÍSÉRLETEK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

vizsgálat paraméter
I. TISZTA PORTLANDCEMENTEK
VIZSGÁLATA
I./1. Fajlagos felület hatásának vizsgálata
kísérleti állandó:
víz/cement tényező: 0,3
kísérleti változó:
cementtípus
CEM I 32,5 R(S)
S = 304 m2/kg
CEM I 42,5 R
S = 353 m2/kg
CEM I 52,5 R
S =452 m2/kg
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete:
11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
I./2. Víz/cement tényező hatásának vizsgálata
kísérleti változó:
cementtípus
CEM I 32,5 R(S)
CEM I 42,5 R
víz/cement tényező
0,120; 0,165; 0,195; 0,240; 0,300;
0,375; 0,462; 0,575; 0,750
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete:
11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
Ca(OH)2 szint a hőterhelt próbatestekben

Fehérvári Sándor

vizsgálati cél
fajlagos felület
képességre

hatása

a

hőtűrő

víz-cement tényező hatása cementkő
maradó nyomószilárdságára
a Ca(OH)2
változása
kimutatása

szint és
közötti

(lásd 5. fejezet)
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a

szilárdság
összefüggés

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

vizsgálat paraméter
II. KIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA
II./1. Vizsgálat állandó víz/finomrész tényezővel
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 32,5 R(S)
víz/finomrész tényező: 0,3
kísérleti változó:
kiegészítő-anyag fajta
mészkőliszt
kohósalak
kiegészítő-anyag adagolás
20-35-45-60 m/m%
víz/portlandcement tényező
0,375; 0,462; 0,545; 0,720
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
II./2. Vizsgálat állandó víz/portlandcement
tényezővel
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 32,5 R(S)
víz/portlandcement tényező: 0,3
kísérleti változó:
kiegészítő-anyag fajta
mészkőliszt
dolomitliszt
kohósalak
kvarcliszt
baritliszt
dMAX = 50 m; 200 m
kiegészítő-anyag adagolás
20-35-45-60 m/m%
víz/finomrész tényező
0,240; 0,195; 0,165; 0,120
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság

Fehérvári Sándor

vizsgálati cél
különböző kiegészítő anyagok hatása a
cementkő
hőtűrésére
állandó
víz/finomrész tényező esetén

különböző kiegészítő anyagok hatása a
cementkő
hőtűrésére
állandó
víz/portlandcement tényező esetén

(lásd 6. fejezet)
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PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

vizsgálat paraméter
III. BETON VIZSGÁLATA
III./1. Hagyományos keverékek vizsgálata
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 42,5 R
cement-adagolás
400 kg/m3
adalékanyag-fajta
kvarc
kísérleti változó:
víz/cement tényező
0,38; 0,45; 0,55
dmax: 8 mm; 16 mm
szemeloszlás
m = 5,61; 6,04
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
maradó hasító-húzó szilárdság
Brinke szám
III./2. Beton-kiegészítők vizsgálata
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 42,5 R
cement-adagolás
400 kg/m3
víz/cement tényező: 0,45
adalékanyag-fajta
kvarc
dmax: 16 mm
szemeloszlás m = 6,04
kísérleti változó:
PP szál adagolás
0,1; 0,2; 0,5 V/V%
(~ 1; 2; 5 kg/m3)
légbuborékképző adalékszer
0,15; 0,3; 0,6 m/mc%
(légtartalom 7-9 V/V%)
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
maradó hasító-húzó szilárdság
Brinke szám

Fehérvári Sándor

vizsgálati cél
víz/cement tényező és szemeloszlás
hatása a beton hőtűrésére

PP szál adagolásának hatása a beton
hőtűrésére
légbuborék-képző
adalékszer
adagolásának hatása a beton hőtűrésére

II. Melléklet / 3. oldal

PhD értekezés

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

vizsgálat paraméter
III./3. Barit adagolású betonok vizsgálata
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 42,5 R
cement-adagolás
400 kg/m3
víz/cement tényező: 0,45
dmax = 16 mm
kísérleti változó:
barit adagolása
33; 100 m/m0/4%
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 11 hőfoklépcső
20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500,
600, 750, 900 °C
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság
maradó hasító-húzó szilárdság
Brinke szám
IV. HŰTÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
kísérleti állandó:
cementtípus
CEM I 42,5 R
cement-adagolás
400 kg/m3
víz/cement tényező: 0,45
adalékanyag-fajta
kvarc
dmax: 16 mm
kísérleti változó:
PP-szál adagolás
0,1 V/V% (~ 1 kg/m3)
légbuborékképző adalékszer adagolás
0,3 m/mc% (légtartalom ~9 V/V%)
kísérleti paraméter:
hőterhelés hőmérséklete: 6 hőfoklépcső
20, 150, 300, 600, 750, 900 °C
hűtés sebessége és hűtőközege
lassú hűtés
hűtés laborlevegőn
hűtés kényszerlégárammal
hűtés vízköddel
hűtés vízbemártással
mért jellemző:
maradó nyomószilárdság

Fehérvári Sándor

vizsgálati cél
0/6
mm-es
barit
adalékanyag
adagolásának hatása a beton hőtűrésére

(lásd 7. fejezet)
hűtés módjának
hőtűrésére

(lásd 8. fejezet)
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hatása

a

beton

III. MELLÉKLET
KÍSÉRLETI MÁTRIXOK

Jel
B1
B2
B3
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26

Cement
CEM I 42,5 R
CEM I 52,5 N
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R

Cementkő
vizsgálatok

fajta
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
nincs

adagolás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kiegészítőanyag

0,300
0,300
0,300
0,300
0,345
0,462
0,240
0,195
0,545
0,750
0,165
0,120
0,300
0,375
0,462
0,545
0,750
0,240
0,195
0,165
0,120

v/c

-

v/f

Adalékszer adagolás
Glenium 51; m/mc%
0,40
0,40
0,30
0,30
0,00
0,00
2,20
3,30
0,00
0,00
3,70
4,00
0,30
0,10
0,00
0,00
0,00
2,00
2,20
2,50
4,00

vizsgált próbatestek
száma db
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50 100 150
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

300
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

400
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

500
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

600
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

hőterhelés hőmérséklete - °C
vizsgált próbatestek száma

750
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

900
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PhD értekezés
Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére
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Cement

CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS

Jel

C11
C21
C31
C41
C12
C22
C32
C42
C13
C23
C33
C43
C14
C24
C34
C44
G11
G12
G13
G14
G21
G22
G32
G42

Cementkő
vizsgálatok
adagolás
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%

fajta

mészkőliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
kohósalak
kohósalak
kohósalak
kohósalak
mészkőliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
mészkőliszt
kohósalak
kohósalak
kohósalak
kohósalak
barit1
barit1
barit1
barit1
barit2
barit2
barit2
barit2

Kiegészítőanyag

0,375
0,462
0,545
0,750
0,375
0,462
0,545
0,750
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

v/c

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,240
0,195
0,165
0,120
0,240
0,195
0,165
0,120
0,240
0,195
0,165
0,120
0,240
0,195
0,165
0,120

v/f

Adalékszer adagolás
Glenium 51; m/mc%
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
1,50
2,40
4,00
0,80
1,00
1,80
3,90
0,80
0,60
1,50
3,30
0,60
0,70
1,20
3,00

vizsgált próbatestek
száma db
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10

50 100 150
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
10 10 10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

300
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

400
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

500
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

600
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

hőterhelés hőmérséklete - °C
vizsgált próbatestek száma

750
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

900
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5

PhD értekezés
Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére
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Cement

CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS
CEM I 32,5 RS

Jel

G13
G23
G33
G43
G14
G24
G34
G44

Cementkő
vizsgálatok

kvarcliszt
kvarcliszt
kvarcliszt
kvarcliszt
dolomitliszt
dolomitliszt
dolomitliszt
dolomitliszt

fajta
20%
35%
45%
60%
20%
35%
45%
60%

adagolás

Kiegészítőanyag

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

v/c

0,240
0,195
0,165
0,120
0,240
0,195
0,165
0,120

v/f

Adalékszer adagolás
Glenium 51; m/mc%
0,50
0,90
2,12
4,00
0,50
0,60
2,40
3,80

60
60
60
60
60
60
60
60

vizsgált próbatestek
száma db
20
10
10
10
10
10
10
10
10

50 100 150 200 300 400 500 600 750 900
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

hőterhelés hőmérséklete - °C
vizsgált próbatestek száma

PhD értekezés
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CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R

E10
E11
E12
E13
E14

Cement

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

jel

dmax, mm

III. Melléklet / 4. oldal

16
16
16
16
16

8
8
8
16
16
16
16
16
16

v/c

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,45
0,55
0,38
0,45
0,55
0,38
0,45
0,45
0,45

kiegészítő anyagok

PP-szál 0,1 V%
PP-szál 0,2 V%
PP-szál 0,5 V%
barit 33%
barit 100%

LB 0,3 mc%
LB 0,6 mc%
LB 0,15 mc%

szilárdsági etalon
db
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

vizsgált
próbatestek
számma
össz. db
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

nedevségtartalmi
vizsgálat
db.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

50
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

100
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

150
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

200
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

300
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

400
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

500
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

600
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

750
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

50
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

150
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

200
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

300

hasító-húzószilárdság
hőterhelés hőmérséklete - °C

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

400

nyomószliárdság
hőterhelés hőmérséklete - °C

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

500

Betonhengerek hőterheléseses vizsgálata

100

Hőterheléses vizsgálatok, db

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

600

750
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

900
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

PhD értekezés
Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére
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cement

dmax, mm
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lassú hűtés
hűtés laborlevegőn
0,5
hűtés kényszerlégárammal
hűtés vízköddel
vízbemártás
lassú hűtés
hűtés laborlevegőn
LB
0,3
m
%
0,5
c
hűtés kényszerlégárammal
hűtés vízköddel
vízbemártás
lassú hűtés
hűtés laborlevegőn
0,5 PP-szál 0,1 V% hűtés kényszerlégárammal
hűtés vízköddel
vízbemártás

hűtés módja

szilárdsági
etalon, db
3

3

3

vizsgált próbatestek
száma össz. db
91

91

91

nedvességtartalmi
vizsgálatok, db
3

3

3

10

10

10

20

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

150

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

300

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

450

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

600

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

900

Hőterheléses vizsgálatok
Vizsgált próbatestek száma, db
hőterhelés hőmérséklete (°C)

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

H3 CEM I 42,5 R 16

H2 CEM I 42,5 R 16

H1 CEM I 42,5 R 16

jel

v/c

Hűtés hatásának vizsgálata
kiegészítő anyagok

PhD értekezés
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IV. MELLÉKLET
BETONÖSSZETÉTELEK

Betonozás dátuma

2008.06.05
2008.06.09
2008.06.11
2008.06.12
2008.06.13
2008.06.16
2008.06.19
2008.06.25
2008.06.26
2008.06.27
2008.06.30
2008.07.02
2008.07.03
2008.07.07

Keverék jele

E-1/1
E-1/2
E-2/1
E-2/2
E-3/1
E-3/2
E-4/1
E-4/2
E-5/1
E-5/2
E-6/1
E-6/2
E-7/1
E-7/2

Receptúra jele

E-1
E-1
E-2
E-2
E-3
E-3
E-4
E-4
E-5
E-5
E-6
E-6
E-7
E-7

CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R

Cement fajta

0/4 homok
887,7
887,7
848,8
848,8
935,7
935,7
797,7
797,7
763,9
764,4
831,1
831,1
779,9
733,0

4/8 kavics
887,7
887,7
848,8
848,8
935,7
935,7
443,2
443,2
424,4
424,6
461,7
461,7
433,3
407,2

8/16 kavics
0
0
0
0
0
0
531,8
531,8
509,3
509,6
554,1
554,1
519,9
488,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/6 BaritMixI

Betonösszetétel

cement
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

víz
180
180
220
220
152
152
180
180
220
220
152
152
180
180

0,45
0,45
0,55
0,55
0,38
0,38
0,45
0,45
0,55
0,55
0,38
0,38
0,45
0,45

v/c

Adalékszer
m/mc%

0,17
0,19
0,00
0,00
0,70
0,70
0,42
0,32
0,00
0,00
0,56
0,50
0,31
0,29

Glenium 51

Tömeg kg/m
Adalékanyag

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3

Micro Air

PP-szál kg/m3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tervezett légtartalom
ℓ/m3
20
20
10
10
10
10
20
20
10
10
20
20
35
75

Tervezett testsűrűség
kg/m3
2356,1
2356,2
2317,6
2317,6
2426,2
2426,2
2354,4
2354,2
2317,6
2318,6
2401,2
2400,9
2315,6
2211,3
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Keverék jele

E-8/1
E-8/2
E-9/1
E-9/2
E-10/1
E-10/2
E-11/1
E-11/2
E-12/1
E-12/2
E-13/1
E-13/2
E-14/1
E-14/2
H-1
H-2
H-3

Betonozás dátuma

2008.07.08
2008.07.11
2008.07.16
2008.07.31
2008.08.01
2008.08.05
2008.08.06
2008.08.07
2008.08.13
2008.08.14
2008.08.15
2008.08.18
2008.08.21
2008.08.22
2008.09.01
2008.09.02
2008.09.03

Receptúra jele

E-8
E-8
E-9
E-9
E-10
E-10
E-11
E-11
E-11
E-12
E-13
E-13
E-14
E-14
E-4
E-7
E-10

CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R

Cement fajta

0/4 homok
704,0
704,0
762,4
739,1
772,5
790,8
789,2
789,6
767,2
773,9
641,4
642,4
0,0
0,0
798,2
733,1
790,8

4/8 kavics
391,1
391,1
423,6
410,6
429,1
439,3
438,4
438,7
426,2
429,9
366,5
367,1
388,5
397,4
443,5
407,3
439,3

8/16 kavics
469,3
469,3
508,3
492,7
515,0
527,2
526,1
526,4
511,5
515,9
549,7
550,7
582,8
596,2
532,1
488,7
527,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274,9
273,3
971,3
993,6
0
0
0

0/6 BaritMixI

Betonösszetétel

cement
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

víz
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

v/c

Adalékszer
m/mc%

0,13
0,15
0,29
0,26
0,45
0,44
0,44
0,45
0,50
0,44
0,72
0,64
2,00
2,00
0,33
0,30
0,38

Glenium 51

Tömeg kg/m
Adalékanyag

3

0,6
0,6
0,15
0,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0

Micro Air

PP-szál kg/m3
0
0
0
0
1
1
2
2
5
5
0
0
0
0
0
0
1

Tervezett légtartalom
ℓ/m3
100
100
50
70
40
25
25
25
40
35
20
20
30
15
20
75
25

Tervezett testsűrűség
kg/m3
2147,4
2147,5
2276,1
2224,1
2299,4
2340,1
2337,5
2338,5
2291,9
2306,5
2415,4
2418,1
2530,6
2575,2
2355,1
2211,5
2339,8
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V. MELLÉKLET:
FRISS- ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ MEGSZILÁRDULT
BETON VIZSGÁLATOK

Keverék jele

E-1/1
E-1/2
E-2/1
E-2/2
E-3/1
E-3/2
E-4/1
E-4/2
E-5/1
E-5/2
E-6/1
E-6/2
E-7/1

E-7/2

Betonozás dátuma

2008.06.05
2008.06.09
2008.06.11
2008.06.12
2008.06.13
2008.06.16
2008.06.19
2008.06.25
2008.06.26
2008.06.27
2008.06.30
2008.07.02
2008.07.03

2008.07.07

Receptúra jele

v/c

V. Melléklet / 1. oldal

0,45

0,45
0,45
0,55
0,55
0,38
0,38
0,45
0,45
0,55
0,55
0,38
0,38
0,45

dmax, mm

16

8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16
16

kiegészítő anyag(ok)

LB 0,3 mc%

LB 0,3 mc%

tényleges nettó testsűrűség
kg/m3
2379,3
2372,3
2330,9
2336,8
2371,9
2375,6
2371,1
2369,6
2340,7
2340,7
2423,7
2403,7
2205,1
2193,0
82,99

14,72

0,23

13,17

31,64

3,00

11,64

tényleges számított légtartalom
ℓ/m3
egyedi, és receptúrára átlagérték

Frissbeton hőmérséklete, °C

konzisztencia terüléssel mérve, mm
425
10,16
400
13,13
595
4,28
585
1,72
440
32,40
445
30,87
505
12,89
470
13,45
555
0,02
525
0,45
360
10,61
410
18,83
495 30,7 82,72
515 29,1 83,26
6,90
6,95
7,00

testsűrűség 28 napos korban vegyes tárolás mellett,
15 cm élhosszúságú ref. prnatesten mérve
2346,4
2328,1
2302,1
2306,5
2361,9
2373,3
2345,9
2332,3
2316,5
2331,0
2362,7
2360,6
2188,7
2133,5

Átalgszilárdság 15 cm élhoszz kockán mérve N/mm2
58,13
55,28
45,12
45,47
73,39
73,94
50,05
53,28
42,26
43,04
62,42
56,90
32,80
31,60

Átlagszilárdság 100/200 mm-es hengeren mérve N/mm2
43,19
41,02
30,99
32,43
50,19
49,10
32,06
36,53
37,13
37,88
56,30
48,53
26,29
23,60

Átlagszilárdság 20°C-os 60/120 mm-es henger mérve,
N/mm2
33,71
23,41
34,26
26,57
23,26
39,59
21,50
-

100/200 Henger / 150 kocka
74,3%
74,2%
68,7%
71,3%
68,4%
66,4%
64,0%
68,6%
87,9%
88,0%
90,2%
85,3%
80,2%
74,7%

3,57%

3,42%

2,71%

2,85%

2,79%

4,21%

3,72%

Nedvességtartalom
m/m%
egyedi, és receptúrára átlagérték
3,61%
3,84%
4,36%
4,06%
3,00%
2,57%
3,32%
2,38%
2,57%
2,84%
3,27%
3,58%
4,23%
2,92%

11,91%

10,65%

14,95%

12,73%

10,45%

15,80%

13,28%

Látszólagos porozitás
V/V%
egyedi, és receptúrára átlagérték
12,23%
14,32%
15,96%
15,64%
10,67%
10,23%
13,23%
12,23%
15,44%
14,45%
9,97%
11,34%
12,73%
11,10%
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E-7

E-1
E-1
E-2
E-2
E-3
E-3
E-4
E-4
E-5
E-5
E-6
E-6
E-7

légpórustartalom
V/V%; egyedi, és receptúrára átlagérték
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Keverék jele

E-8/1

E-8/2
E-9/1

E-9/2
E-10/1
E-10/2
E-11/1
E-11/2
E-12/1
E-12/2
E-13/1
E-13/2
E-14/1
E-14/2
H-1
H-2
H-3

Betonozás dátuma

2008.07.08

2008.07.11
2008.07.16

2008.07.31
2008.08.01
2008.08.05
2008.08.06
2008.08.07
2008.08.13
2008.08.14
2008.08.15
2008.08.18
2008.08.21
2008.08.22
2008.09.01
2008.09.02
2008.09.03

Receptúra jele

V. Melléklet / 2. oldal

E-9
E-10
E-10
E-11
E-11
E-11
E-12
E-13
E-13
E-14
E-14
E-4
E-7
E-10

E-8
E-9

E-8

v/c

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

0,45
0,45

0,45

dmax, mm

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16

16

tényleges nettó testsűrűség
kg/m3

kiegészítő anyag(ok)

2202,6
2342,8
2336,8
2323,5
2327,4
2310,8
2312,1
2429,0
2436,6
2581,1
2578,3
2370,0
2154,0
2334,3

495
580
570
450
590
415
390
550
615
655
610
450
450
470

30,9
31,8
27,6
29,6
27,9
31,7
31,5
32,2
27,0
31,0
32,3
26,0
29,1
27,1

79,65
21,71
26,98
32,09
30,88
34,60
35,40
14,38
12,32
10,05
13,79
13,65
101,00
27,91
11,92

13,35

35,00

31,49

24,34

78,21
7,50
2,40
1,90
3,50
2,80
4,00
4,20
1,20
1,50
1,20
1,40
1,50
9,00
2,70

8,00

1,30

1,35

4,10

3,15

2,15

7,75

testsűrűség 28 napos korban vegyes tárolás mellett,
15 cm élhosszúságú ref. prnatesten mérve
2149,5
2323,9
2309,6
2305,7
2320,9
2263,4
2272,3
2415,2
2406,5
2519,3
2516,6
2339,5
2100,7
2292,3

2149,7

2164,3
2143,6

Látszólagos porozitás
V/V%
egyedi, és receptúrára átlagérték

Nedvességtartalom
m/m%
egyedi, és receptúrára átlagérték
100/200 Henger / 150 kocka

Átlagszilárdság 20°C-os 60/120 mm-es henger mérve,
N/mm2

Átlagszilárdság 100/200 mm-es hengeren mérve N/mm2

Átalgszilárdság 15 cm élhoszz kockán mérve N/mm2
32,93
50,07
49,63
49,65
48,32
45,92
43,41
55,13
57,29
65,42
66,38
55,44
32,80
51,92

31,19
43,87
40,43
34,90
33,28
32,97
31,59
32,18
39,35
46,54
51,88
-

32,09
34,96
30,76
32,18
44,36
-

94,7%
87,6%
81,5%
70,3%
68,9%
71,8%
72,8%
58,4%
68,7%
71,1%
78,2%
-

2,75%
2,67%
2,38%
2,58%
2,26%
2,99%
3,14%
3,14%
2,33%
3,60%
3,29%
3,89%
3,60%
4,02%

32,93 31,19 24,64 94,7% 2,86%

-

3,44%

2,73%

3,06%

2,42%

2,53%

2,80%

13,31%
11,92%
12,55%
12,87%
12,23%
12,57%
12,44%
12,46%
12,30%
14,26%
15,15%
13,02%
15,37%
13,26%

13,71%

-

14,70%

12,38%

12,50%

12,55%

12,24%

13,51%

33,65 22,41 24,31 66,6% 4,43%
13,42%
3,98%
13,40%
30,84 24,54
79,6% 3,53%
13,38%

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

LB 0,3 mc%
PP-szál 0,1 V%

LB 0,15 mc%
PP-szál 0,1 V%
PP-szál 0,1 V%
PP-szál 0,2 V%
PP-szál 0,2 V%
PP-szál 0,5 V%
PP-szál 0,5 V%
Barit I 0/6 33%
Barit I 0/6 33%
Barit I 0/6 100%
Barit I 0/6 100%

2215,1 480 27,4 76,77

konzisztencia terüléssel mérve, mm

LB 0,15 mc%

Frissbeton hőmérséklete, °C

2173,7 520 28,0 87,76
8,00
89,44
8,60
2166,5 500 31,0 91,13
9,20

tényleges számított légtartalom
ℓ/m3
egyedi, és receptúrára átlagérték

LB 0,6 mc%
LB 0,6 mc%

légpórustartalom
V/V%; egyedi, és receptúrára átlagérték
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M.6.1 Geometriai méretek meghatározása
A geometriai méreteket a hőterhelés előtt és után a szilárdsági vizsgálatok előtt,
valamint az ellenőrző, összehasonlító próbatesteknél a szilárdsági vizsgálat előtt, digitális
tolómérővel határoztam meg. A mérést 0,01 mm érzékenységgel végeztem.
M.6.2 Tömeg meghatározása
A próbatestek tömegét a méretnek megfelelő pontosságú digitális mérleggel határoztam
meg (M.6.1 táblázat). A digitális mérlegek vagy hitelesítettek, vagy általam, egy hitelesített
etalonra visszavezetett tömeg segítségével, kalibráltak voltak.
M.6.1 táblázat: Vizsgálat során felhasznált mérlegek leolvasási érzékenysége
Próbatest típus
Leolvasás érzékenysége, g
etalontömeg kalibrálása
0,0001
30 mm élhosszúságú próbakockák (péptestek)
0,01
60 mm átmérőjű próbahengerek (betonhengerek)
1,0
72 mm élhosszúságú próbakockák (betonpróbakocka,
1,0
hűtési mód hatása)
100 mm átmérőjű próbahengerek (beton próbatest,
10,0
összahasonlító vizsgálatok)
150 mm élhosszúságú próbakockák (beton próbatest,
10,0
összehasonlító vizsgálatok)
M.6.3 Szilárdsági vizsgálatok
Szilárdságokat a, megfelelő kalibrációs bizonyítványokkal rendelkező, Form+Test
Alpha 3000 (150 mm élhosszúságú próbakocka ill. 100 mm átmérőjű próbahenger) valamint
WPM ZD 40/91 (30 és 72 mm élhosszúságú próbakocka, 60 mm átmérőjű próbahenger)
típusú törőgéppel mértem. A terhelési sebességeket úgy állítottam be, hogy a
feszültségváltozás sebessége 0,5 MPa/s értékre adódjon.
M.6.4 Hőmérséklet meghatározása
A hőterhelő eszközök léghőmérséklet meghatározására a szerkezetbe beépített
hőmérőket alkalmaztam. A beépített hőmérők vagy hitelesítettek, vagy kalibráltak voltak.
A hűtés hatásának vizsgálatakor a hőmérsékletet infravörös felületi hőmérővel
mértem, kivéve a lassú hűtési módot, ahol a kemence beépített hőmérőjét használtam (ekkor
ugyanis, elkerülendő volt a kemenceajtó bármilyen rövid időre történő kinyitása, a
hőveszteségek minimalizálásáért).
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M.6.5 DTG vizsgálatok
A mérések Q-1500 D típusú, MOM gyártmányú derivatográffal történtek, 10°/min fűtési
sebességgel, DERILL illesztő programmal.
A készülék egyidejűen a következő négy görbe automatikus felvételére alkalmas:
hőmérsékleti görbe (T): 20 és 900 (1000) °C között mutatja a vizsgálati anyag
mindenkori hőmérsékletét,
differenciál termoanalitikai görbe (DTA): a vizsgált minta és egy, a
hőmérsékletváltozás szempontjából inert anyag hőmérséklete közötti
különbséget jelzi, azaz a minta hőtartalom változását,
termogravimetrikus görbe (TG): a hevítés hatására bekövetkező tömegváltozás(oka)t
követi,
derivált termogravimetriai görbe (DTG): a tömegváltozás sebességéről ad
felvilágosítást és kihangsúlyozza a tömegváltozások pontos helyét.
A derivatográfhoz csatlakozó számítógépes program lehetőséget ad a hő okozta
átalakulásokhoz tartozó tömegváltozások értékelésére, és ezáltal a jelenlévő fázisok
mennyiségének meghatározására (M.6.1 ábra)

M.6.1 ábra: DTG vizsgálat eredmény-ábrája
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A közúti és vasúti alagutakban az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett tűzesetek felhívták a
figyelmet az alagúttüzek veszélyességére. Az ezirányú kutatást indokolja a közlekedési hálózat
folyamatos bővülése, fejlődése, valamint az az igény, hogy a műtárgyak ilyen katasztrófa esetén
ellenállóbak legyenek a szerkezetet érő rendkívüli hatásokkal szemben. A zárt helyen fellángoló tűz
hő- és füstképzésével a környezetében tartózkodó személyek testi épségét jobban veszélyezteti,
valamint a nagy hőterhelés magának az alagút teherhordó szerkezetének anyagára is hatással (kémiai
és fizikai átalakulás) van, a rendkívül gyorsan kialakuló nagyon nagy léghőmérséklet miatt.
Doktori kutatásomban arra kerestem választ, hogyan befolyásolja a hőtűrését cementköveken: a
portlandcement fajlagos felülete, a víz/cement tényező (0,120-0,750 között), a kiegészítő-anyagok
fajtája (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt, barit) és az adagolásának mértéke (20-60
m/m% között). Valamint betonokon: a víz/cement tényező és maximális szemnagyság, a PP-szál,
légbuborék-képző adalékszer és barit adalékanyag, a hűtés sebessége és módja.
Kutatásomban közel 6500 db próbatestet vizsgáltam. A 28 napos korú próbatesteken lökésszerű
hőmérséklet-emelkedéssel, 50 és 900 °C között, 10 hőfoklépcsőben utánoztam a tűz hatásait. Az
egységesen 120 perces hőntartás után a próbatesteket különböző sebességgel és móddal hűtöttem a
vizsgálati (labor) hőmérsékletre. Összehasonlítottam a próbatesteken mért szilárdságok (hasító-húzó-,
ill. nyomószilárdság) és ezek hányadosának (H/N érték) az abszolút és a kiindulási értékhez
viszonyított relatív értékeinek változását. Új tudományos megállapításaimat 5 tézisben foglaltam
össze.
A betonalkotók hatásának összehasonlítására bevezettem a hőtűrés fogalmát, amely a relatív
maradó szilárdság [%]–hőterhelési hőmérséklet [°C] diagram határozott integrálja [%×°C]. A
hőtűrést mind a teljes hőmérsékleti tartományra, mind annak egy-egy szakaszára is értelmeztem. A
bevezetett érték alapján az eredmények rangsorolására is lehetőség nyílik.
Cementköveken végzett kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a vizsgált,
forgalomban lévő tiszta portlandcementek hőtűrése a fajlagos felület csökkenésével és a C4AF
tartalom növekedésével javul függetlenül a hőmérséklet-tartománytól és a víz/cement tényezőtől.
Portlandcementpép-testeken végzett kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a 300 °C
körüli lokális nyomószilárdsági maximumot a hő hatására felszabadult, addig fizikailag és kémiailag
kötött víz és a részben hidratálatlan cement közti utóhidratáció okozza.
Cementkő próbatesteken végzett kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a cement
egy részét helyettesítő kiegészítő anyag felhasználásával a tiszta portlandcement esetéhez viszonyítva
a hőtűrés: jelentősen kedvezőtlenebb mészkőliszt és dolomitliszt kiegészítő anyaggal, kissé
kedvezőtlenebb kohósalak kiegészítő anyaggal, kedvezőbb (különösen nagy, 500 °C-ot meghaladó
hőmérsékleten) korábban hőkezelt baritliszt és kvarcliszt kiegészítő anyaggal.
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a víz/cement tényező csökkenésével a beton
nyomószilárdságának hőtűrése javul, valamint a beton nagyobb hőterhelési hőmérsékletig megtartja a
kezdeti szilárdságát. Megállapítottam, hogy a kvarc adalékanyagos betonok esetén a víz/cement
tényezőtől, a maximális szemnagyságtól, a PP-szál tartalomtól továbbá a légbuborék-képző adalékszer
adagolástól függetlenül közelítőleg azonos a hasító-húzószilárdság hőtűrése, valamint a beton húzó- és
nyomószilárdságának aránya. Megállapítottam, hogy javul a beton nyomó- és hasítóhúzószilárdságának hőtűrése valamint a húzó- és nyomószilárdság hőterhelés utáni aránya a
műszakilag fontos, 500 °C feletti hőmérsékleti tartományban, ha az adalékanyag homok frakcióját 0/6
mm-es szemnagyságú korábban hőkezelt barittal helyettesítjük. Igazoltam, hogy a beton tűzeset utáni
maradó hasító-húzószilárdsága nagyobb hőterhelési hőmérsékletig meghaladja a javíthatósághoz
ajánlott 1,5 N/mm2-es tiszta húzószilárdsághoz tartozó 2,0 N/mm2-t, és így a károsodott alagútfal
javítható marad, ha kedvező betontechnológiai paramétereket (pl. kis víz/cement tényezőt)
alkalmazunk. Igazoltam, hogy a hűtési módnak a hőtűrés csökkenésére gyakorolt hatását és a hűtési
sebességek különbözőségéből származó eltérést a CEB-208 Bulletin ajánlása a biztonság kárára
alulbecsüli, ill. magát a hőtűrést túlbecsüli. A lassan, laborlevegőn, kényszerlégárammal, vízköddel,
ill. vízbemártással hűtött kisebb méretű próbatestek kihűlési sebessége és hőtűrése közötti összefüggés
kísérletileg nem volt kimutatható.

Abstract
Sándor Fehérvári, MSc. Civil Engineer:
Effect of concrete components on the temperature endurance of tunnel linings
Supervisor: Dr. Salem Georges Nehme, PhD associate professor
Last quarter century’s incidents in road and railway tunnels turn the attention to the risk of the
tunnel fires. The investigation of the disasters is motivated by the on-going development and
expansion of traffic networks, as well as to improve the resistance of structures to extreme effects of
such catastrophes. In closed spaces, fire is more threatening because of the close proximity of persons
and the effects (physical and chemical changes) on materials of the load bearing structural elements
because of the quick development of temperature.
During my present investigations I have been looking for the answer of the influence on the
temperature endurance in hardened cement pastes: the specific surface area of the Portland cement,
the water/cement ratio (between 0.120-0.750), the type (limestone filler, dolomite filler, blast-furnace
slag, quartz sand, barite) and dosage (between 20-60 m/m%) of additives. And in concrete: the
water/cement ratio and the maximum size of aggregate, the PP fibre, the air-entraining admixture and
barite aggregate, the rate and method of cooling.
In the investigations nearly 6500 specimens were tested. The 28 days old specimens were heat
treated with bumping heat with 10 temperature steps between 50 and 900 °C. After the heat load,
which duration was uniformly 120 minutes, the specimens were cooled down to the test (laboratory)
condition in different speeds and methods. The absolute and relative parameter of the specimens
(splitting tensile strength and compressive strength) and their ratio (T/C value) were compared. The

results are summarized in 5 new scientific results.
To compare the effect of the concrete components the temperature endurance, the definite integral
of the relative residual strength vs. temperature curve [%×°C], has been indicated. The temperature
endurance has been defined both to the whole temperature range and also to a section of it. According
to the defined values the results could be ranked.
From experimental results of hardened cement pastes it has been assessed that the temperature
endurance is better with the decrement of the specific surface area and the increment of the C 4AF
content of the ordinary Portland cement, independently of the temperature range and the water/cement
ratio. Results of hardened Portland cement pastes it has been realized that local strength maximum
near 300 °C has been effected by posthydration effect between the evolving water, hitherto physically
and chemically bonded, and the unhydrated cement particles.
From experimental results of hardened cement pastes it has been realized that replacing a part of
the Portland cement in the paste with additives effects on the temperature endurance comparing to the
ordinary Portland cement paste: greatly disadvantageous with limestone and dolomite filler, slightly
disadvantageous with blast-furnace slag, advantageous (especially over 500 °C) with previously
heated barite and quartz sand.
From experimental results of concretes it has been proved that the temperature endurance of
compressive strength is improving and the concrete is keeping its initial strength up to higher
temperature with the decrement of the water/cement ratio. It has been realized that the temperature
endurance of the splitting tensile strength and the ratio of tensile and compressive strength are nearly
equal independently of the water/cement ratio, the maximum size of aggregate, the content of PP fibre
or air-entraining admixture. It has been realized that the temperature endurance of the compressive and
the splitting tensile strength of the concrete as well as the ratio of the residual tensile and compressive
strength are increased in the engineering relevant range (over 500 °C), if the sand of the concrete has
been replaced with previously heated, 0/6 mm barite. It has been realized that the residual splitting
tensile strength of concrete are higher than 2.0 N/mm2 (proposed value for repair) up to higher
temperature, if appropriate concrete technology parameters has been used (e. g. low water/cement
ratio). It has been also proved that the CEB-208 Bulletin overvalues the temperature endurance of the
method of the cooling; or rather the decrement of the temperature endurance is undervalued.
Connection between the rate of cooling and the temperature endurance measured at smaller specimens
of slow cooling, cooling at laboratory conditions, forced-air cooling, cooling with water mist and
quenching was not noticeable.
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1.

A közúti és vasúti alagutakban az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett tűzesetek
felhívták a figyelmet az alagúttüzek veszélyességére. Az ezirányú kutatást indokolja a
közlekedési hálózat folyamatos bővülése, fejlődése, valamint az az igény, hogy a műtárgyak
ilyen katasztrófa esetén ellenállóbak legyenek a szerkezetet érő rendkívüli hatásokkal
szemben.

1.1

Alagúti katasztrófák, alagúttűzek

A nemzetközi vasúti illetve közúti hálózatok terheltsége az elmúlt évtizedekben
ugrásszerűen megnövekedett különösen az áruszállító tehervonatok, illetve kamionok révén.
A szállítás hatékonyságát nagyban növelték a kiépülő gyorsvasúti, illetve autópályahálózatok, amelyekhez –magassági vonalvezetésük korlátai miatt – hegyvidéki környezetben
alagutak és alagútrendszerek megépítésére volt szükség. A nagyvárosi tömegközlekedés és a
megnövekedett utasforgalmi igény kielégítésére is a legalkalmasabb a földalatti-hálózat
(vasúti vagy közúti) fejlesztése, illetve kiépítése.
Ha a közlekedést alagútba, tehát zárt térbe szorítjuk,
akkor a szükséges biztonsági követelmények lényegesen
megnőnek. Az üzemszerű működéstől eltérő esetek sorában,
veszélyességi szempontból, a komolyabb biztosítási
rendszerek, (előzetes tájékoztató, füst- és tűzészlelő, automatariasztó és –oltó-berendezések, a speciális menekülő utak stb.)
kialakítása ellenére az alagútban tartózkodókra és az alagút
1. ábra: Tűz a Szent Gotthárd
szerkezetére a legnagyobb fenyegetést az alagúttüzek jelentik
alagútban, 2001. 10. 24.
(1. ábra). A zárt és nyitott térbeni balesetek következményei
(Schlüter, 2004)
között lényeges különbségeket lehet felfedezni. A zárt helyen
fellángoló tűz hő- és füstképzésével a környezetében tartózkodó személyek testi épségét
jobban veszélyezteti, valamint a nagy hőterhelés magának az alagút teherhordó szerkezetének
anyagára is hatással van, a rendkívül gyorsan kialakuló nagyon nagy léghőmérséklet miatt
(2. ábra)

2. ábra: Műtárgyrendszerre meghatározott lég(gáz) hőmérsékletek, valamint a szabványgörbék (Blennemann és Girnau, 2005; Schneider és Horvath, 2006)
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Az alagútfalazat viselkedése tűz esetén

A keletkező hatalmas hőmennyiség (a tűzteher) közvetlenül terheli az alagút
teherhordó szerkezetét, amelyre a talaj- ill. kőzetnyomás a tűz alatt és után is változatlanul
hat. A műtárgy állékonyságának megőrzése érdekében elsődleges fontosságú a teherhordó
szerkezetek lökésszerű hőterheléssel szembeni ellenállása, és az ellenállás javítása. Ennek
érdekében ismerni kell a felhevülő-kihűlő betonban lezajló fizikai és kémiai folyamatokat: A
hőmérséklet emelkedésével, egy adott hőfoksávban a betonban lévő fizikailag és kémiailag
kötött víz felszabadul, gőzzé válik (Schneider és Horváth, 2002). Más alkotók is
gázképződéssel járó hőbomláson mennek keresztül. Az alkotók bomlásának következtében
csökken az anyag szilárdsága (MSZ EN 1992-1-2; 2005).
A keletkező gőz a felülettől kis mélységben
felhalmozódik, ehhez járul a beton hőtágulása, ezek
együttesen felelősek a réteges leválás (spalling) jelenségért.
Ekkor a beton felületi rétegei lemezesen leválnak, kiperegnek
a felületből. A réteges leválás jelenségének alapvető oka a
beton húzószilárdságának lokális kimerülése. Ezért vizsgáltam
tiszta húzószilárdsághoz legközelebb álló, kevesebb
befolyásoló tényezőjű hasító-húzószilárdságok hőhatás
okozta változását. A spalling jelenségéhez nagyon hasonló a
betonfelület fagyaprózódása is. A hasonlósága miatt
vizsgáltam a légbuborék-képző adalékszereknek a beton 3. ábra: Betonfelület és felszínre
került vasalás a Csatorna
maradó szilárdságát befolyásoló hatását. A réteges leválás
Alagútban kitört tűz után
jelenségében rejlő legnagyobb problémát és veszélyt a
(Blennemann és Girnau, 2005)
leválással együtt bekövetkező betonfedés-csökkenés jelenti
(Høj, 2000). A tűzterheléskor „felszínre” kerülő betonacélok szilárdsági jellemzői rohamosan
csökkennek, minthogy már semmi sem akadályozza a nagy hőmérsékletek kialakulását a
közvetlenül melegített acélbetétben (3. ábra)

2.

Doktori kutatás, célok és módszerek

2.1

Az értekezés célkitűzései

Doktori kutatásomban arra kerestem választ, hogyan befolyásolja a hőtűrését1,
cementköveken:
I) a portlandcement fajlagos felülete (2. tézis),
II) a víz/cement tényező (0,120-0,750 között) (2. tézis),
III) a kiegészítő-anyagok fajtája (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak, kvarcliszt,
barit) és az adagolásának mértéke (20-60 m/m% között) (3. tézis);
betonokon:
IV) a víz/cement tényező és maximális szemnagyság (4. tézis),
V) a PP-szál, légbuborék-képző adalékszer és barit adalékanyag (4. tézis),
VI) a hűtés sebessége és módja (5. tézis).

2.2

Vizsgálati módszerek

Kutatásomban közel 6500 db próbatestet vizsgáltam, hogy megállapítsam a beton
egyes alkotóelemeinek az anyag hőtűrésére gyakorolt hatását (1. táblázat). A 28 napos korú
próbatesteken lökésszerű hőmérséklet-emelkedéssel (előfűtött kemence), 50 és 900 °C között,
10 hőfoklépcsőben utánoztam a tűz hatásait. Richter (1993) eredményei alapján ezzel a
1

a hőtűrés definícióját lásd az 1. tézisben

Készült a tanszéki vitára
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hőmérséklet-tartománnyal az alagúttűznek kitett betonokat érő hőteherhet - a tűz közvetlen
környezetébe eső néhány méteres szakaszon a felszín közeli centiméterek kivételével teljesen le lehet írni. Az egységesen 120 perces hőntartás után a próbatesteket különböző
sebességgel és móddal hűtöttem a vizsgálati (labor) hőmérsékletre.
Összehasonlítottam a próbatesteken mért szilárdságok (hasító-húzó-, ill.
nyomószilárdság) és ezek hányadosának (H/N érték, azaz a Brinke szám reciproka) az
abszolút és a kiindulási értékhez (20 °C-os, nem hőterhelt próbatesteken mért eredmények)
viszonyított relatív értékeinek változását. A változási jelleggörbék minősítésére bevezettem a
hőtűrés fogalmát, amely a relatív maradó szilárdság-hőfokterhelés összefüggést leíró görbe
alatti terület mérőszáma (%×°C).
Cementpép-testeken (30 mm élhosszúságú próbakocka) vizsgáltam:
 a tiszta portlandcement fajlagos felületének (CEM I 32,5 R(S), fajl. fel.= 304 m2/kg,
C4AF tart.= 18,7 m/m%; CEM I 42,5 R, 353 m2/kg, 9,6 m/m% valamint CEM I 52,5 N
fehér, 452 m2/kg, 0,9 m/m%),
 a víz/cement tényezőnek (0,120; 0,165; 0,195; 0,240; 0,300; 0,375; 0,462; 0,575; 0,750),
 és a különböző kiegészítő anyagoknak (mészkőliszt, dolomitliszt, kohósalak,
kvarcliszt, 2 eltérő őrlésfinomságú baritliszt) a hatását.
A kiegészítő-anyag kísérletekkel mind a víz/finomrész tényező (finomrészként a teljes,
cementet és kiegészítő-anyagot tartalmazó kötőanyag-keveréket értve), mind a
víz/portlandcement tényező (csak a portlandcement részre vonatkoztatott érték) változásának
hatását vizsgáltam.
Beton próbatesteken (Ø60/120 és Ø60/60 mm-es hengerek) vizsgáltam:
 a víz/cement tényező (0,38; 0,45; 0,55),
 a maximális szemnagyság (8 és 16 mm),
 a kiegészítő anyagok (PP-szál 0,1; 0,2; 0,5 V% és légbuborékképző adalékszer 0,15;
0,3; 0,6 mc% → 7-9 V% levegőtartalom)
 és különleges adalékanyagok (0/6 mm-es barit, kétféle adagolás) hatását.
A barit magas BaSO4 tartalmú, hőkezelésen (pörkölés) átesett, ércdúsítási
melléktermék, amelynek különböző frakcióival vizsgáltam a hőtűrést befolyásoló jellemzőit.
A próbatesteken, kis méretük miatt a tényleges maradó anyagtulajdonságokat tudtam
mérni, az egyenlőtlen átmelegedés és a réteges leválás befolyásoló hatása nélkül.
A hűtési módoknak (lassú hűtés, hűtés laborlevegőn, hűtés kényszerlégárammal, hűtés
vízköddel és vízbemártás) a maradó nyomószilárdságra gyakorolt hatását 72 mm
élhosszúságú beton próbakockákon határoztam meg.
Az összehasonlító vizsgálatokhoz 150 mm-es próbakockákat és Ø100/200 mm-es
hengereket is készítettem.
A cementpépek és betonok azonos konzisztenciáját folyósítószerrel állítottam be.
A kíséreltekben nem foglalkoztam az állandóan nagy üzemi hőmérséklet hatásával.
Nem vizsgáltam könnyű-adalékanyagos és acélszál-erősítésű betonokat.
1. táblázat: Vizsgált próbatestek
Kísérlet
Portlandcement vizsgálata
Cementkiegészítők hatása
Betonalkotók hatása
Hűtési mód hatása
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Próbatest
30 mm élhosszúságú kocka
30 mm élhosszúságú kocka
Ø60/120; Ø60/60 mm-es henger
150 mm élh. kocka és Ø100/200 mm-es henger
72 mm élhosszúságú kocka
150 mm élhosszúságú kocka

Vizsgálati darabszám
1500
2880
1596
196
264
9
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3. Az értekezés új tudományos eredményei
Új tudományos megállapításaimat 5 tézisben foglaltam össze, amelyeket kövér
betűtípussal szerepeltetek. Nem kövér betűtípussal szedem a magyarázatokat. A
megállapításokat tartalmazó publikációimat [dőlt szögletes zárójelben] adom meg.
1. tézis:
Hőtűrés
A betonalkotók hatásának összehasonlítására bevezettem a hőtűrés fogalmát, amely a
relatív maradó szilárdság [%]–hőterhelési hőmérséklet [°C] diagram határozott
integrálja [%×°C]. A hőtűrést mind a teljes hőmérsékleti tartományra, mind annak egyegy szakaszára is értelmeztem. A bevezetett érték alapján az eredmények
rangsorolására is lehetőség nyílik. [9, 11, 13, 14, 15, 16]
Alagúttűz esetén az alagútfalazat betonjában a tűz helyétől és a falazat felszínétől mért
távolság függvényében jelentősen eltérő maximális hőmérsékletek uralkodnak. A
betonalkotók pontos hőmérsékleti viselkedésének meghatározáshoz a 20-900 °C közötti
tartományt összesen 11 hőfoklépcsőre osztottam. Az egyes hőmérsékleteken vizsgált
anyagminta maradó szilárdságából a falazat maradó szilárdsága, e szilárdságok eloszlása a
hossztengely mentén és a szerkezet mélységében is visszaszámolható.
A maradó szilárdságok megjelenítésének két módja az abszolút, ill. a kiindulási
értékhez viszonyított relatív szilárdság ábrázolása. Míg a törési eredmények az anyag valós
szilárdságának változását jelenítik meg, a relatív értékekkel lehetőség nyílik eltérő anyagok
hőmérséklet-függő viselkedéseinek összehasonlítására. A viszonyított jellemzők segítségével
a vizsgálati tartományban lehetővé válik a hőterheletlen próbatestek töréséből a szilárdságok
hőmérsékleti változásának előrejelzése, becslése is.
A maradó relatív szilárdság – hőfok diagramok jellemzésére, a görbék egyszerű
összevetésén túl, bevezettem a hőtűrés fogalmát. A pontosabb összehasonlításáért a hőtűrést
a hőterhelés szakaszaira is definiáltam (4. ábra). A hőtűrés értéke alapján az azonos kísérleti
eljárások alapján vizsgált sorozatok összehasonlíthatók, rangsorolhatók
90000
HT
HT
150%
Relatív maradó szilárdság [%]

nagyobb
Nagy
HT HT esete
kisebb
Kis
HT HT esete

300-900°C

HT [%×°C]

60000
30000

100%
0

nagyobb
HT
Nagy HT

kisebb
HT
Kis HT

50%

HT300-900°C
HT
0%
0

300
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

900

4. ábra: Hőtűrés értelmezése

Készült a tanszéki vitára
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Portlandcementek hőtűrése

2.1. altézis: Cementköveken végzett kísérleteim eredményei alapján megállapítottam,
hogy a vizsgált, forgalomban lévő tiszta portlandcementek hőtűrése a fajlagos felület
csökkenésével és a C4AF tartalom növekedésével javul függetlenül a hőmérséklettartománytól és a víz/cement tényezőtől. [4, 7, 9, 10]
Tiszta portlandcementek vizsgálataival megállapítottam, hogy a cementkő hőtűrése
(HT) a cement fajlagos felületével fordított arányban áll (5-7. ábra). A legkisebb fajlagos
felületű CEM I 32,5 R(S) jelű (egyébként is sok szempontból, pl. szulfátállóság, kedvezőbb)
cementnek a legjobb a hőtűrése mind a teljes (20-900 °C), mind a nagy hőmérsékleti (300900 °C) tartományban. A legnagyobb fajlagos felületű cement (CEM I 52,5 N, fehér) hőtűrése
a legkedvezőtlenebb. 300 °C-on mindhárom fajta cementkő szilárdsága meghaladja a
kiindulási értéket.
A nagyobb fajlagos felülettel csökken a cementszemcsék mérete és a hidratálatlanul
maradó klinkerek mennyisége, nő a kezdeti hidratációs sebesség, csökken a kialakuló CSH
rostok mérete, a cementkő szövetszerkezete tömöttebbé válik, kapilláritása csökken. A
cement, lassan, hosszú rostokat képezve szilárduló, C4AF tartalmának növekedtével a hőtűrés
emelkedése hasonlóan megfigyelhető. Mindkét változó paraméter alapján a cement
hidratációs hőjének csökkenésével javul annak hőtűrése.
A kedvezőbbnek bizonyult cementfajtákkal (CEM I 32,5 R(S) és CEM I 42,5 R) széles
határok között (0,120-0,750), kilenc víz/cement tényezővel vizsgálva a cementkő hőtűrését,
megállapítottam, hogy a kisebb fajlagos felületű cement hőtűrése kedvezőbb, víz/cement
tényezőtől függetlenül, a teljes (20-900°C) és a 300-900°C közötti tartományában is.
140%

fajl. fel.
CEM I 52,5 N 452 m2/kg
CEM I 42,5 R 353 m2/kg
CEM I 32,5 RS 304 m2/kg

Maradó relatív nyomószilárdság
[%]

120%
100%
80%

C4AF tart.
0,9 m%
9,6 m%
18,9 m%

v/c = 0,3

60%

30 mm élh. kocka
1 pont  10 eredmény átlaga

40%
20%

HT300-900°C

HT

0%
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800

900

5. ábra: Tiszta portlandcementek maradó relatív nyomószilárdságának változása
2.2. altézis: Portlandcementpép-testeken végzett kísérleteim eredményei alapján
megállapítottam, hogy a 300 °C körüli lokális nyomószilárdsági maximumot a hő
hatására felszabadult, addig fizikailag és kémiailag kötött víz és a részben hidratálatlan
cement közti utóhidratáció okozza. [9, 10]
A tiszta portlandcementeknél megfigyelhető, hogy 150-300 °C között a maradó
nyomószilárdság kevés kivételtől (nagy víz/cement tényező) eltekintve növekszik. Ebben a
tartományban termogravimetriai mérésekkel vizsgáltam három víz/cement tényezővel (0,195;
0,3; 0,75) a Ca(OH)2 szint változását hőterhelt próbatestekben. Bizonyítottam az
összefüggést, a különösen nagy vízfelesleggel készített cementpépek kivételével, a szilárdság
növekedése és a hőmérséklet emelkedésével felszabaduló kötött vizek fokozott sebességű
utóhidratációjakor keletkező Ca(OH)2 mennyisége között. (8-10. ábra).
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75000

45000

55000

v/c = 0,3
50000
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35000

HT300-900°C [%×°C]

C4AF : 0,9 m%

40000

30000

C4AF : 9,6 m%

60000

CEM I 42,5 R

CEM I 32,5 RS
C4AF : 18,9 m%

HT [%×°C]

65000

CEM I 52,5 N

HT300-900°C

70000

25000
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20000

350

400

Fajlagos felület

450
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6. ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a teljes (20-900 °C), ill.
300-900 °C tartományban

HT; HT300-900°C [%×°C]

80000

gyakorlatban alkalmazható tartomány maximuma

60000

CEM I 32,5 R(S)
CEM I 42,5 R

1 pont → 60 eredményből származtatva

HT
40000

20000

HT300-900°C

0
0,100

0,200

0,300

0,400
0,500
Víz/cement tényező

0,600

0,700

7. ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a víz/cement tényező
függvényében
CEM I 32,5 R(S)

Ca(OH)2 relatív mennyisége

Ca(OH)2 relatív mennyisége

200%
150%
100%

v/c
0,195
0,300
0,750

50%
0%
0

100
200
300
400
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

8. ábra: CEM I 32,5 R(S) jelű cementek
hőterhelés után maradó Ca(OH)2 relatív
mennyiségének változása a hőterhelés
hőmérsékletének függvényében
Készült a tanszéki vitára

200%

CEM I 42,5 R

150%
100%

v/c
0,195
0,300
0,750

50%
0%

500

0

100 200 300 400 500
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

9. ábra: CEM I 42,5 R jelű cementek hőterhelés
után maradó Ca(OH)2 relatív mennyiségének
változása a hőterhelés hőmérsékletének
függvényében
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140%
120%

v/c=0,300

v/c=0,75

v/c=0,195

100%
80%
60%
40%
20%

- a 3-3 mérési pont rendre 150, 200 és 300 °C-ra vonatkozik
- 100% → 20 °C-os, referencia mintán mért érték
- 1 pont → 5 nyomószilárdsági ill. 2 DTG eredmény átlaga

0%
100%

120%

140%
160%
Ca(OH)2 szint relatív változása *%+

CEM I 32,5 R(S) / 0,195
CEM I 32,5 R(S) / 0,300
CEM I 32,5 R(S) / 0,750
CEM I 42,5 R / 0,195
CEM I 42,5 R / 0,300
CEM I 42,5 R / 0,750
180%

200%

10. ábra: Ca(OH)2 szint relatív változása és a relatív nyomószilárdságok közötti összefüggés
150-300°C között (jelölés: cementfajta / víz/cement tényező)
3. tézis: Cement-kiegészítők hatása a hőtűrésre
Cementkő próbatesteken végzett kísérleteim eredményei alapján megállapítottam, hogy
a cement egy részét helyettesítő kiegészítő anyag felhasználásával a tiszta
portlandcement esetéhez viszonyítva a hőtűrés:
 jelentősen kedvezőtlenebb mészkőliszt és dolomitliszt kiegészítő anyaggal,
 kissé kedvezőtlenebb kohósalak kiegészítő anyaggal,
 kedvezőbb (különösen nagy, 500 °C-ot meghaladó hőmérsékleten) korábban
hőkezelt baritliszt és kvarcliszt kiegészítő anyaggal. [7, 8, 9, 10]
Cement-kiegészítők hatásának vizsgálatánál öt különböző anyagot használtam:
mészkőlisztet, dolomitlisztet, kohósalakot, kvarclisztet, baritot, utóbbit két eltérő
őrlésfinomsággal. A legkedvezőbb hőtűrésű, CEM I 32,5 R(S) jelű cementet alkalmaztam. Az
adagolás hatását két esetben, mészkőnél és kohósalaknál állandó víz/finomrész tényezővel is
ellenőriztem, és az összes kiegészítő-anyag fajtát vizsgáltam állandó víz/portlandcement
tényezővel. A kísérletekben a teljes kötőanyag-tömeg pontosan 20, 35, 45 ill. 60 m/m%-ában
helyettesítettem a portlandcementet a kérdéses kiegészítő-anyaggal.
Az állandó víz/finomrész tényezőjű kötőanyag keverékek vizsgálatakor
megállapítottam, hogy a mészkőliszt és a kohósalak tartalmú péptestek hőtűrése, az adagolás
mértékétől függetlenül kedvezőtlenebb, mint a tiszta portlandcementé (11. ábra).
Az állandó víz/cement tényezős vizsgálatokkal megállapítottam, hogy az adagolás
mértékétől függetlenül a kvarcliszt és a barit adalékos próbatestek a referencia-értéknél kissé
kedvezőbb hőtűrésűek (12. ábra). Különösen a nagy hőmérsékletek esetén tapasztalható
kedvező eltérés. A kohósalak adagolású cementkő hőtűrése enyhén, míg a mészkő ill.
dolomitliszt hőtűrése jelentősen elmarad a referenciától. A kvarcliszt ill. mindkét barit
adagolás különösen kedvező maradó nyomószilárdságot eredményezett nagy hőmérsékleten.
Kvarcliszt esetében a kedvező viselkedés magyarázata a nagy hőmérsékleten újrastrukturálódó szerkezet, ami az 573 °C-on létrejövő térfogat-növekedése miatt, a hőtűrés
szempontjából előnyös feszültségállapotot hoz létre. Barit esetében az adalékanyag korábbi
hőkezelése (pörkölés, 730-740 °C) okozza a kedvező hatást, amely a szilárdsági viselkedés
jellegét is megváltoztatja. A kisebb fajlagos felületű baritnál 600 °C-ig közel állandó
szilárdságot mértem. A mészkőliszt és dolomitliszt nagy gázfejlesztése és a hőterhelés utáni
rehidratációja az anyag felrobbanását és/vagy teljes, laborlevegőn való kihűlés (24-48 óra)
utáni szétesését eredményezi.
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v/f = const.= 0.3
v/pc = változó

HT [%×°C]
80000
60000
40000
20000
0
0%

[referencia:
CEM I 32,5 RS]
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mészkőliszt
35%

45%

60%
Kiegészítőanyag-adagolás
(a teljes kötőanyag m/m%-ban)

Kiegészítőanyag

11. ábra: Állandó víz/finomrész tényezőjű, mészkőliszt és kohósalak adagolású cementkövek
nyomószilárdságának hőtűrése
v/pc = const.= 0,3
v/f = változó

HT [%×°C]

80000
60000
40000
barit 2
kvarcliszt
barit 1
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Kiegészítő-anyag
dolomitliszt

20000
0
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(a teljes kötőanyag m/m%-ban)

60%

12. ábra: Állandó víz/cement tényezőjű, különböző kiegészítő-anyagot tartalmazó
cementkövek nyomószilárdságának hőtűrése
4. tézis: Betonok hőtűrése
4.1. altézis: Betontechnológiai tényezők hatása a hőtűrésre
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a víz/cement tényező csökkenésével a
beton nyomószilárdságának hőtűrése javul, valamint a beton nagyobb hőterhelési
hőmérsékletig megtartja a kezdeti szilárdságát.
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy a kvarc adalékanyagos betonok
esetén a víz/cement tényezőtől, a maximális szemnagyságtól, a PP-szál tartalomtól
továbbá a légbuborék-képző adalékszer adagolástól függetlenül közelítőleg azonos a
hasító-húzószilárdság hőtűrése, valamint a beton húzó- és nyomószilárdságának aránya.
[11, 12, 13, 15]
A betontechnológiai paramétereknek (v/c = 0,38; 0,45; 0,55; dmax = 8; 16 mm) és
betonadalékoknak (PP-szál 0,1; 0,2, 0,3 V%, LB adalékszer 0,15; 0,3; 0,6 mc%; barit
adalékanyag) a beton hőterhelés után maradó szilárdsági jellemzőire gyakorolt hatását 14 db,
Készült a tanszéki vitára
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különböző betonösszetétellel vizsgáltam. Állandó paraméter volt a cementtartalom és a
cementtípus (CEM I 42,5 R; 400 kg/m3), valamint a 11 hőfoklépcső (20-900 °C).
Hat sorozattal a víz/cement tényező valamint a maximális szemnagyság
megváltoztatásának hatását vizsgáltam közönséges betonokon. Majd a PP-szál és a
légbuborék-képző adalékszer adagolása és a beton hőtűrése közti összefüggést vizsgáltam.
A PP-szálak adagolása a réteges leválás megelőzésére szolgáló nemzetközileg
elfogadott eljárás. A légbuborék-képző adalékszer adagolása hőtűrési céllal még nem kutatott
eljárás.
Az eredményeket a maradó hasító-húzószilárdságok (Ø60/60 mm-es hengeren),
nyomószilárdságok (Ø60/120 mm-es hengeren), a két szilárdság hányadosa alapján
hasonlítottam össze. Vizsgáltam a szilárdságok hőtűrését. Az egyes receptúrák szerinti
betonok abszolút szilárdsága között nagy különbség figyelhető meg, az összehasonlítás miatt
szükséges volt a relatív jellemzők használatára.
A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság változásának a beton hőtűrésére
gyakorolt hatását vizsgálva megállapítottam, hogy a relatív maradó nyomószilárdságok gyors
csökkenése a víz/cement tényező csökkenésével, beton kedvezőbb szövetszerkezetének
köszönhetően, kb. egy-egy hőfoklépcsővel (200-300-400 °C) nagyobb hőmérsékleten indul
meg (13. ábra). A maximális szemnagyság változása nem okozott kimutatható hatást a relatív
maradó nyomószilárdságra.
A beton nyomószilárdsága 500-600 °C-on már csak kiindulási érték max. 15%-a.

Relatív maradó nyomószilárdság *%+
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v/c =

0,55

0,45

v/c / dmax
0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
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0,55 / 16mm
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13. ábra: A víz/cement tényező és a maximális szemnagyság hatása a hőterhelés utáni relatív
maradó nyomószilárdságra (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság)
Közönséges kvarc adalékanyagos betonok relatív hasító-húzószilárdsága, függetlenül
a víz/cement tényezőtől, a maximális szemnagyságtól, a PP-szál és légbuborék-képző
adalékszer adagolásától, azonos jellegű és bilineáris helyettesítő függvénnyel közelíthető (14
ábra). A betonok hasító-húzószilárdsága, 600 °C felett merül ki.
A hasító-húzó- és nyomószilárdságok hányadosa, a beton szívósságának mértéke
minden, csak kvarckavics adalékanyagos beton esetén hasonló, 250 °C-ig konstans, majd
„ridegedő” jellegű, amit szintén bilineáris helyettesítő függvénnyel lehet közelíteni (15. ábra).
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relatív hasító-húzószilárdság

v/c / dmax
0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
0,45 / 16mm
0,55 / 16mm
PP 0,1
PP 0,2
PP 0,5
LB 0,15
LB 0,3
LB 0,6

CEM I 42,5 R, 400 kg/m3
kvarc adalékos beton

100%
80%
60%

v/c = 0,45
dmax=16 mm
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14. ábra: A víz/cement tényező, a maximális szemnagyság, a PP-szál és a légbuborék-képző
adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni relatív maradó hasító-húzószilárdságra
(jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)
v/c / dmax
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PP 0,5
LB 0,3
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15. ábra: A víz/cement tényező, a maximális szemnagyság, a PP-szál és a légbuborék-képző
adalékszer adagolásának hatása a hőterhelés utáni relatív maradó H/N érétkre, azaz a
reciprok Brinke számra (jelölés: PP-szál adagolás V/V%; LB adagolás m/mc%)

Készült a tanszéki vitára

11

PhD tézisek

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

Fehérvári Sándor

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

nyomószilárdság hőtűrése
hasító-húzószilárdság hőtűrése
relatív H/N értékek átlaga

v/c = 0,45; dmax= 16 mm
CEM I 42,5 R, 400 kg/m3

Hőtűrés a maradó nyomószilárdságok és hasítóhúzószilárdságok alapján ill. a relatív H/N érték
Referencia Barit 0%

Barit 33%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Relatív H/N értékek átlaga
(500-750 °C) [%]

HT500-900°C [%×°C]

4.2. altézis: Baritadagolás hatása a beton hőtűrésére
Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy javul a beton nyomó- és hasítóhúzószilárdságának hőtűrése valamint a húzó- és nyomószilárdság hőterhelés utáni
aránya a műszakilag fontos, 500 °C feletti hőmérsékleti tartományban, ha az
adalékanyag homok frakcióját 0/6 mm-es szemnagyságú korábban hőkezelt barittal
helyettesítjük. [11, 12, 13, 15]
Hőtűrési szempontból vizsgáltam a 0/6 mm-es barit, mint homok-helyettesítő
adalékanyag alkalmazhatóságát. A barit adalékanyagos betonok nyomószilárdsági hőtűrése
összességében kissé kedvezőtlenebb, mint a referencia-érték, ugyanakkor, nagy
hőmérsékletekkor (500 °C felett) a hőtűrés kedvezőbb (16. ábra). A hasítóhúzószilárdságoknál egyértelmű a 0/6 mm-es barit helyettesítés kedvező hatása (16. ábra). A
barit adalékanyag kedvező hőtűrési tulajdonságait az adalékanyag korábbi hőkezelése
(pörkölése) okozza.
Barit adagolásakor a hasító- és nyomószilárdságok arányának alakulása megváltozik,
500 °C-ig a beton megtartja eredeti szívósságát és csak ezután kezd ridegedni (16., 17. ábra).
A 0/6 mm-es barit adagolásával a réteges leválás oka a húzószilárdság kimerülése, a beton
„ridegedése”, nagyobb hőmérsékleten következik be, mint a csak kvarchomokot tartalmazó
betonoknál.

Barit 100%

16. ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a beton nyomószilárdságának, hasítóhúzószilárdságának hőtűrése (500-900 °C) és a relatív H/N értékek átlagára (500-750 °C)
(jelölés: barit adagolás az m/m0/4%-ban)

Relatív maradó H/N érték
(reciprok Brinke szám) *%+

140%
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H/N diagram
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17. ábra: A 0/6 mm-es barit adagolás hatása a maradó H/N érték (azaz a Brinke szám
reciprokának) relatív változására (jelölés: barit adagolás m0/4%-ban)
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4.3. altézis: Tűzeset utáni javíthatóság
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a beton tűzeset utáni maradó hasítóhúzószilárdsága nagyobb hőterhelési hőmérsékletig meghaladja a javíthatósághoz
ajánlott 1,5 N/mm2-es tiszta húzószilárdsághoz tartozó 2,0 N/mm2-t, és így a károsodott
alagútfal javítható marad, ha kedvező betontechnológiai paramétereket (pl. kis
víz/cement tényezőt) alkalmazunk. [11, 12, 13, 15]

Maradó abszolút hasító-húzószilárdságok
(jellemző görbék)

4,50

v/c / dmax
0,38 / 8mm

4,00

0,55 / 16mm

3,50
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0,50
0,00
0

100

200

legkedvezőtbb

legkedvezőtlenebb

Maradó hasító-húzószilárdság [MPa]

A maradó hasító-húzószilárdság, a betontechnológiai paraméterektől függően 250 és
450 °C között csökken a javításhoz szükséges 1,5 N/mm2-es tiszta húzószilárdsághoz tartozó
2,0 N/mm2-es szint alá (18. ábra). Az alagút belső felületének a tűz környezetétől kellően
távoli, de jelentős részében (mind hosszirányban, mind a falazat mélységében) így a sérült
betonszerkezetek eltávolítása után a javítóanyag (pl. lőttbeton) fogadására alkalmas az
alapfelület.

300

400

500

600

700

800

900

Hőterhelési hőmérséklet *°C]

18. ábra: A maradó hasító-húzószilárdságok változása, a javíthatósági határ elérésének
megadásával (jelölés: víz/cement tényező / maximális szemnagyság; barit adagolás m0/4%ban)
5. tézis: A kihűlés/kihűtés módjának hatása a hőtűrésre
Kísérleti eredményeim alapján igazoltam, hogy a hűtési módnak a hőtűrés csökkenésére
gyakorolt hatását és a hűtési sebességek különbözőségéből származó eltérést a CEB-208
Bulletin ajánlása a biztonság kárára alulbecsüli, ill. magát a hőtűrést túlbecsüli. A lassan,
laborlevegőn, kényszerlégárammal, vízköddel, ill. vízbemártással hűtött kisebb méretű
próbatestek kihűlési sebessége és hőtűrése közötti összefüggés kísérletileg nem volt
kimutatható. [6, 14, 16]
A hűtési módnak a beton maradó nyomószilárdságára gyakorolt hatását öt eltérő
lehűlési móddal (lassú hűtés, hűtés laborlevegőn, hűtés kényszerlégárammal, hűtés vízköddel
ill. hűtés vízbemártással) és két hűtőközeggel (levegő és víz) vizsgáltam. A hűlési időtartam
széles határok között változott (30 és 4500 perc között). Három betonreceptet alkalmaztam
(etalon, 0,1 V% PP-szál adagolású és 0,3 mc% légbuborék-képző adalékszer adagolású).
A CEB-208 (1991) lassú és gyors hűtési középgörbéje (amely jelentős eltéréseket
mutat a hűtési sebesség függvényében a maradó szilárdságok között) (20. ábra) is nagyobb
Készült a tanszéki vitára
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hőtűrést ad meg, mint az vizsgálati eredményekkel igazolható. Betonjaim hőtűrése, a hűtési
sebesség növekedésével, a kihűlési sebesség növekedésével nem monoton csökkenő
tendenciájú. A hőtűrés minimumát a vízköddel és a kényszerlégárammal hűtött, vagyis a
gyakorlatban legvalószínűbben előforduló alagút-vészüzemi hűtési módok adják.
Megállapítottam, hogy a CEB túlbecsüli a hőtűréseket és különösen a lassú hűtés
előnyeit, mert a gyorsan ill. lassan hűlt próbatestek maradó szilárdsága között kísérleteim
szerint lényegi eltérés nem áll fent (19. ábra). A két szélsőséges hűtési mód (lassú hűtés és
vízbemártás) hőtűrése között jelentős különbség nem tapasztalható. Az azonos hűlési
sebességű, de eltérő hűtőközegű (vízköddel és kényszerlégárammal hűtött próbatestek)
nyomószilárdságok között ugyanakkor van eltérést. A hűtési sebesség és a maradó szilárdság
között a vizsgált tartományban és próbatest-méretnél egyértelmű összefüggés nem mutatható
ki. A hűtési módtól függetlenül, még a 600 °C-on hőterhelt még alig, míg 900 °C-ról
hűtötteken már jelentős szövetszerkezeti károk keletkeztek.
Maradó nyomószilárdságok hőtűrése

HT [%×°C]
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

PP
LB
Etalon

Hűtési mód

azonos sebesség
disszertációhoz tartozó kísérletek

19. ábra: A maradó nyomószilárdságok hőtűrése a hűtési mód függvényében, összevetve a
CEB-208 Buletinnel

4.

Az értekezés eredményeinek hasznosítási lehetőségei

Kísérleti eredményeim, megállapításaim az alagúti betonok és betonalkotók
hőtűrésének megismeréséhez számos új eredménnyel járultak hozzá. A kidolgozott értékelési,
összehasonlítási módszer megkönnyíti a betonok kísérleti vizsgálatát, és – az új
eredményekkel együtt – a megfelelő betonösszetétel kidolgozását. Új, eddig e célra nem
alkalmazott, adalékanyag kedvező hőtűrési tulajdonságait mutattam ki. A hőhatás utáni
maradó szilárdságnak a hőterhelés nélküli szilárdságból történő becslésére javaslatokat
dolgoztam ki.

5.

Jövőbeni kutatások

Eredményeim alapján kijelölt új kutatási célok: a portlandcement klinker összetétele és
hőtűrése közötti kapcsolat pontos definiálása; a cementkövön már vizsgált paraméterek
meghatározása habarccsal; a kvarcliszt és baritliszt cementkiegésztő-anyagként történő
alkalmazásának ipari szintű kutatása; a légbuborék-képző adalékszer adagolású betonok
vizsgálata, a réteges leválás szempontjából, nagytérfogatú betonokon.
14

Fehérvári Sándor

Betonösszetevők hatása az alagútfalazatok hőtűrésére

PhD tézisek

Jelölések és rövidítések

6.

dmax
H/N
HT
HT
LB
m/m0/4%
m/mc%
PP-szál
V/V%
v/c
v/f
v/pc

maximális szemnagyság [mm]
hasító-húzó és nyomószilárdság hányadosa
hőtűrés értéke 20-900 °C között [%×°C]
hőtűrés értéke  °C között [%×°C]
légbuborékképző adalékszer
tömegszázalék a 0/4-es frakció tömegére vonatkoztatva
tömegszázalék a cement tömegére vonatkoztatva
polipropilén szál
térfogatszázalék
víz/cement tényező [m/m]
víz/finomrész tényező [m/m]
víz/portlandcement tényező [m/m]
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1.

Effect of concrete components on the temperature endurance of tunnel linings

Sándor Fehérvári

Introduction, scientific precedents

Last quarter century’s incidents in road and railway tunnels turn the attention to the
risk of the tunnel fires. The investigation of the disasters is motivated by the on-going
development and expansion of traffic networks, as well as to improve the resistance of
structures to extreme effects of such catastrophes.

1.1

Tunnel catastrophes, tunnel fires

The traffic load of international railway and road networks has increased considerably
during the last decades, especially with regards to the number of freight trains and heavy
trucks. Transport efficiency has been improved by the construction of high-speed railway
lines and the development of highway networks. As a consequence of standard design of the
longitudinal sections, it has been necessary to construct tunnels and tunnel networks in
mountainous areas. Observations make it clear, that the increasing traffic requirements in
cities can be possibly best fulfilled by improving or constructing underground traffic
networks.
By forcing traffic – railway, road or public transport –
into tunnels, i.e. into closed spaces, the requisite safety
requirements are increasing considerably. In the case of
abnormal operating conditions, despite safety systems
(previous information signs, smoke and fire detection,
automatic alarm and fire-extinguisher systems, emergency
escapes etc.) the most dangerous situation, either to human
Fig. 1.: Fire in the St. Gotthard
life or to the tunnel structure is fire (Fig. 1.). There are
tunnel, 24.10.2001 (Schlüter,
essential differences between the consequences of accidents in
2004)
closed or in open spaces. In closed spaces, fire is more
threatening because of the close proximity of persons and the effects on materials of the load
bearing structural elements because of the quick development of temperature (Fig. 2.)

Fig. 2.: Air(gas) temperature, standard curves and special tunnel network curves
(Blennemann and Girnau, 2005; Schneider and Horvath, 2006)

1.2

Behaviour of tunnel linings during fire

The huge amount of evolving heat is loading directly to the load bearing linings, on
wich the underground pressure effect unaltered. To maintain the stability of structures it is
necessary to improve the resistance of the structure to the bumping heat load. Therefore the
recognition of physical and chemical changes in concrete during heating and cooling is
2
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needed: Increasing the temperature at definite
temperature the physically and chemically bounded
water discharges, becomes steam (Schneider and
Horvath, 2002). Other components decay with gas
forming. Through the decomposition of the substituents
the strength of the material decreases (MSZ EN 19921-2; 2005).
The accumulation of steam forming near the
surface and the thermal expansion of concrete respond
to the spalling which is the detachment of surface
layers. The main reason of spalling is the local failure
in strength. Therefore the change of splitting tensile
strength, which is close to pure tensile strength, to the
elevated heat was tested. The effect of spalling is
Fig. 3.: Concrete surface and exposed
similar to the scaling of concrete due to frost. Because
rebars after the fire in the „Chunnel”
of the similarity the effect of air-entraining admixture
(Blennemann and Girnau, 2005)
on the residual strength of concrete was tested. The
main problem and danger of the spalling is the decrease of concrete cover (Høj, 2000). The
strength parameter of the exposing rebars decreases rapidly because of the high temperature
(Fig. 3.).

2.

Present investigations, aims and methods

2.1

Aim of the dissertation

During my present investigations I have been looking for the answer of the influence on the
temperature endurance1,
in hardened cement pastes:
I) the specific surface area of the Portland cement (new scientific result 2.),
II) the water/cement ratio (between 0.120-0.750) (new scientific result 2.),
III) the type (limestone filler, dolomite filler, blast-furnace slag, quartz sand, barite)
and dosage (between 20-60 m/m%) of additives (new scientific result 3.);
in concrete:
IV) the water/cement ratio and the maximum size of aggregate (new scientific
result 4.),
V) the PP fibre, the air-entraining admixture and barite aggregate (new scientific
result 4.),
VI) the rate and method of cooling (new scientific result 5.).

2.2

Method of tests

In the investigations nearly 6500 specimens were tested to determine the influence of
the concrete components on the temperature endurance (Tab. 1.). The 28 days old specimens
were heat treated with bumping heat in preheated furnace with 10 temperature steps between
50 and 900 °C. According to Richter (1993) results with this temperature range the heat load
of concrete exposed to tunnel fire is described well, except the near surface centimetres of the
few meters close to fire. After the heat load, which duration was uniformly 120 minutes, the
specimens were cooled down to the test (laboratory) condition in different speeds and
methods.

1

the definition of temperature endurance is in new scientific result 1.
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The absolute and relative (correlate with not heat treated values) parameter of the
specimens (splitting tensile strength and compressive strength) and their ratio (T/C value,
inverse Brinke number) were compared. To study the changing curves, the temperature
endurance, the area (%×°C) below the relative strength vs. temperature curve, was inducted.
With hardened cement pastes (30 mm cubes) was tested the effect of:
 the specific surface area of Portland cements (CEM I 32,5 R(S), specific surface area =
304 m2/kg, C4AF content = 18.7 m/m%; CEM I 42,5 R, 353 m2/kg, 9.6 m/m%;
CEM I 52.5 N white, 452 m2/kg, 0.9 m/m%),
 the water/cement ratio (0.120; 0.165; 0.195; 0.240; 0.300; 0.375; 0.462; 0.575; 0.750),
 the different type of additives (limestone filler, dolomite filler, blast-furnace slag,
quartz sand, barite).
During the tests with the additives the effect of the change of water/fines ratio (fines
means the cements and the additives altogether) as well as the water/Portland cement ratio
(refer only to the Portland cement part) were tested.
With concrete specimens (cylinder: Ø60/120 and Ø60/60 mm) was tested the effect of:
 the water/cement ratio (0.38; 0.45; 0.55),
 the maximum size of aggregate (8 and 16 mm),
 the type of coagent (PP-fibre 0.1; 0.2; 0.5 V/V% and air-entraining admixture 0.15;
0.3; 0.6 mc% → 7-9 V/V% air content)
 the special aggregates (barite 0/6 mm, two different dosages).
The barite is a remaining material of ore cleaning process come through in roasting
(heat treating, 720-740 °C) with high BaSO4 content. The effect on the temperature endurance
were tested with different fractions of the barite.
On the specimens due to their small dimensions the real residual material properties
were measured, without the influencing effect of the inequal heating and the spalling.
The effect of cooling method (slow cooling, cooling at laboratory conditions, forcedair cooling, cooling with water mist and quenching) on the residual compressive strength was
tested with 72 mm cubes.
For the comparing tests 150 mm cubes and Ø100/200 mm cylinders were made.
The required consistency of the cement pastes and concrete was adjusted with
superplasticizer.
During the investigations the effect of continuous (service) high temperature,
lightweight concrete and steel fibre reinforced concrete was not tested.
Tab 1.: Tested specimens
Test
Portland cements
Additives
Concrete components
Effect of cooling methods

4

Specimen
30 mm cubes
30 mm cubes
Ø60/120; Ø60/60 mm cylinder
150 mm cubes and Ø100/200 mm cylinder
72 mm cubes
150 mm cubes

Number of specimens
1500
2880
1596
196
264
9
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3. New scientific results
The results are summarized in 5 new scientific results and are given in bold characters
and their explanations are given in normal characters. The numbers in [italic square bracket]
indicate the corresponding own publications.
New scientific result 1:
Temperature endurance
To compare the effect of the concrete components the temperature endurance, the
definite integral of the relative residual strength vs. temperature curve [%×°C], has
been indicated. The temperature endurance has been defined both to the whole
temperature range and also to a section of it. According to the defined values the results
could be ranked. [9, 11, 13, 14, 15, 16]
In case of tunnel fire greatly different temperature is obtained depending on the place
of the fire and the distance from the concrete surface. To define the exact thermal behaviour
of the concrete components, the range of 20-900 °C was divided in to11 temperature steps.
From single relative strength results of the specimens tested at each temperature the strength
distribution in the tunnel lining is definable in depth of the structure as well as longitudinally.
The two ways of representation of the residual strength values are the absolute and
relative (compared to the start value) strength curves. While the change of the real strength
parameters to elevated temperature is displayed with absolute curve, the comparison of the
thermal behaviour of different materials is possible with the relative strength curves.
Employing the relative values it is possible to pre-indicate or to compute in the tested thermal
range the strength changes of a material from a simple test of an unheated specimen. For the
characterization of the relative residual strength vs. temperature curves, beyond the simple
comparison, the temperature endurance was indicated. The temperature endurance was also
defined to the sections of the total temperature range (Fig. 4.). With the value of the
temperature endurance, the results of the series could be ranked.
90000
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150%
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smaller
Kis
HT TE
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TE [%×°C]

TE300-900°C

60000
30000

100%
0
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50%
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0%
0

300
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Fig. 4.: Interpretation of temperature endurance
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New scientific result 2.:
Temperature endurance of Portland cements
New scientific result 2.1.: From experimental results of hardened cement pastes it has
been assessed that the temperature endurance is better with the decrement of the
specific surface area and the increment of the C4AF content of the ordinary Portland
cement, independently of the temperature range and the water/cement ratio. [4, 7, 9,
10]
With tests on hardened Portland cement pastes it has been defined, that the
temperature endurance (TE) of the hardened cement paste is reciprocally proportional to the
specific surface area of the cement (Figs. 5 to 7). The cement with the least specific surface
area (CEM I 32.5 R(S) gives the largest temperature endurance both in the whole temperature
range (20-900 °C) and at higher temperature level (300-900 °C). The cement with the
maximal specific surface area (CEM I 52.5 N white) has the lowest temperature endurance.
All three tested types of cement exceed their initial strength values at 300 °C.
The greater specific surface area effect the decrement of diameter of cement particle
and the mass of unhydrated clinkers, the rate of hydration is increasing, the length of CSH
fibres gets smaller, the structure of the hardened paste becomes more compact, and its
capillary activity decreases. The increment of the temperature endurance is also noticeable by
the increment of the C4AF content of the cement, which hardens slowly in long fibres.
According to both variables, the temperature endurance increases if the hydration’s heat is
smaller.
Testing the most advantageous cement types (CEM I 32.5 R(S) and CEM I 42.5 R) with
nine water cement ratios (0.120-0,750) it has been found that the cement with the smaller
specific surface area is favourable, independently of the water cement/ratio, both in the whole
temperature range (20-900 °C) and at higher temperature level (300-900 °C).
140%

100%

CEM I 32.5
32,5 RS 304 m2/kg 18.9 m%

Rel. resiual compressive strength[%]

120%

Spec. surf. a. C4AF cont.
CEM I 52.5
52,5 N 452 m2/kg 0.9 m%
CEM I 42.5
42,5 R 353 m2/kg 9.6 m%
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60%
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40%

TE300-900°C

20%
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0%
0

100
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Fig. 5.: Changes of the compressive strength of the ordinary portland cements
New scientific result 2.2:
From experimental results of hardened Portland cement
pastes it has been realized that local strength maximum near 300 °C has been effected
by posthydration effect between the evolving water, hitherto physically and chemically
bonded, and the unhydrated cement particles. [9, 10]
Between 150-300 °C the relative strength increment of hardened Portland cement
pastes is noticeable, with some exceptions (high water/cement ratio). In this range
thermogravimetric tests were carried out with three water/cement ratios to determine the
change of the mass of Ca(OH)2. The connection has been confirmed between the strength
increment and the growing of the mass of Ca(OH)2 generated by the posthydrating effect of
the evolving water (Figs. 8 to 10)
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Fig. 6.: Temperature endurance of the compressive strength in the whole temperature range
(20-900 °C) and in the range 300-900 °C
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Fig. 6.: Temperature endurance of the compressive strength of the ordinary Portland cement
in the function of the water/cement ratio
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Fig. 8: The change of the relative mass of
Ca(OH)2 in CEM I 32.5 R(S) cement pastes in the
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Fig. 8: The change of the relative mass of
Ca(OH)2 in CEM I 42.5 R cement pastes in the
function of the temperature
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Fig. 10: Connection of the change of relative mass of Ca(OH)2 and the relative residual
strength (notation: cement type / water/cement ratio)
New scientific result 3:
Effect of additives on the temperature endurance
From experimental results of hardened cement pastes it has been realized that replacing
a part of the Portland cement in the paste with additives effects on the temperature
endurance comparing to the ordinary Portland cement paste:
 greatly disadvantageous with limestone and dolomite filler,
 slightly disadvantageous with blast-furnace slag,
 advantageous (especially over 500 °C) with previously heated barite and quartz
sand. [7, 8, 9, 10]
To define the effect of additives five materials were tested: limestone filler, dolomite
filler, blast-furnace slag, quartz sand and barite of two finenesses. The most beneficent
cement type (CEM I 32.5 R(S)) was used. The effects of the dosages of additives were tested
with constant water/fines ratio (limestone filler, blast-furnace slag) as well as with constant
water/Portland cement ratio (all additives). In the tests definitely 20, 35, 45 and 60 m/m% of
total mass of the binder were replaced the Portland cement with the additives.
Results of the pastes with constant water/fines ratio showed, that the adding of lime
stone filler and blast-furnace slag is disadvantageous to the temperature endurance than the
ordinary Portland cement paste independently of dosages. (Fig. 11.)
Results of pastes with constant water/cement ratio showed, that the temperature
endurance of pastes consisting quartz sand and barite are slightly advantageous than the
reference values (Fig. 12.). The positive difference is experienced especially at high
temperature. The temperature endurance of pastes consisting blast-furnace slag is slightly, the
lime stone and dolomite filler is greatly lagged behind the reference values. Both barite
additives and quartz sand effects auspicious residual compressive strength at high
temperature.
The reason of the advantages is the restructuration of quartz that effect by the volume
increase at 573 °C generating beneficial self stress state. The reason of the advantageous
behavior of barite additive is the former tempering, roasting, that alter the strength bearing
too. Up to 600 °C nearly constant residual strength value is measurable at the pastes
containing the “rougher” barite. The generation of gas and the rehydratation in the cooled
specimens effects the explosion and/or disintegration of the hardened pastes consisting lime
stone or dolomite filler.
8
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Fig. 11: Temperature endurance of the hardened cement pastet with constant water/fines
ratio containing lime stone filler and blst furnace slag
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Fig. 11: Temperature endurance of the hardened cement pastet with constant
water/portlancement ratio
New scientific result 4:
Temperature endurance of concrete
New scientific result 4.1: Effect of the concrete technology parameters on the temperature
endurance
From experimental results of concretes it has been proved that the temperature
endurance of compressive strength is improving and the concrete is keeping its initial
strength up to higher temperature with the decrement of the water/cement ratio.
From experimental results of hardened cement pastes it has been realized that the
temperature endurance of the splitting tensile strength and the ratio of tensile and
compressive strength are nearly equal independently of the water/cement ratio, the
maximum size of aggregate, the content of PP fibre or air-entraining admixture. [11, 12,
13, 15]
The effect of the concrete technology parameters (w/c = 0.38, 0.45, 0.55; MSA = 8;
16 mm) and admixtures (PP fibre 0.1; 0.2, 0.3 V/V%, air-entraining admixture 0.15; 0.3;
0.6 m/mc%; barite aggregate) were tested with 14 different mixtures. Constant parameters
9
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Relative residual compressive strength[%]

were the type and dosage of cement (CEM I 42.5 R; 400 kg/m3), and the 11 temperature steps
(20-900 °C).
The effect of the water/cement ratios and the maximum size of aggregate were tested
with six series. Then the connection between the dosage of PP fibre and air-entraining
admixture were investigated.
The addition of PP fibre is the internationally accepted method for preventing the
spalling effect. The addition of air-entraining admixture for improving the temperature
endurance is not yet studied.
The results were compared by the splitting tensile strength (cylinder Ø60/60 mm), the
compressive strength (cylinder Ø60/120 mm) and their ratios. The temperature endurances of
the strengths were measured. Big differences are noticed between the absolute strength values
of the different mixtures, so the usage of relative residual parameters was needed for the
comparison.
Studying the effect of the change of the water/cement ratio on the temperature
endurance of the concrete, it has been determined that the fast decrease of the compressive
strength starts at higher temperature (cca. one temperature step; 200-300-400 °C) with the
decrement of the water/cement ratio because of the more auspicious structure (Fig. 13) The
change of the maximum size of aggregate did not effect on the relative residual compressive
strength.
The compressive strength of the concrete is only the 15% of the initial value at 500600 °C.
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Fig. 13: The effec ot the water/cement ratio and the maximum size of aggregate on the
relative residual compressive strength (notation: water/cement ratio / MSA)
The relative residual splitting tensile strength of the concretes containing only ordinary
quartz aggregate are identically equal and may replaced by a bilinear function, independently
of the water/cement ratio, the maximum size of aggregate, the dosage of PP fibre and
entraining admixture (Fig. 14). The splitting tensile strength of concretes exhausts over 600
°C.
The ratio of the splitting tensile and the compressive strength, the stiffness of concrete,
are similar by only quartz containing concrete: constant up to 250 °C, then the brittleness
increases. The form of the curves may also replaced with a bilinear function (Fig 15)
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Fig. 14: The effect of the water/cement ratio, the maximum size of aggregate, the dosage od
PP-fibre and air eintraining admixture (LB) on the residual splitting tensile strength
(notation: water/cement ratio / MSA; dosage of PP-fibre V/V% and air-entrining admixture
m/mc%)
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Fig. 15: The effect of the water/cement ratio, the maximum size of aggregate, the dosage of
PP-fibre and air-eintraining admixture (LB) on the T/C value (notation: water/cement ratio /
MSA; dosage of PP-fibre V/V% and air-entrining admixture m/mc%)
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New scientific result 4.2: Effect of the dosage of barite on the temperature endurance of the
concrete
From experimental results of concretes it has been realized that the temperature
endurance of the compressive and the splitting tensile strength of the concrete as well as
the ratio of the residual tensile and compressive strength are increased in the
engineering relevant range (over 500 °C), if the sand of the concrete has been replaced
with previously heated, 0/6 mm barite. [11, 12, 13, 15]
0/6 mm barite fraction was tested as a sand-replacing material from the point of view
of temperature endurance. However, the total temperature endurance of the compressive
strength of barite containing are slightly unfavourable than the reference values, at higher
temperature (over 500 °C) the temperature endurance are auspicious (Fig. 16). The effect of
the replacement of 0/6 mm barite is auspicious on the temperature endurance of the splitting
tensile strength (Fig. 16). The better temperature endurance of the barite is caused by the
former tempering (roasting) of the aggregate.
The behaviour of the ratio of the tensile and compressive strength has been altered
with the dosage of barite. The concrete keeps its initial stiffness up to 500 °C, only over 500
°C starts the increment of the brittleness (Figs. 16 and 17). The reason of the spalling, the
failure in tension, occurs at higher temperature with barite than with quartz aggregate
containing concrete.

barite
100%
Barit 100%

Relative change of T/C value [%]

Fig. 16: Effect of the dosage of 0/6 mm barite on the temperature endurance (500-900 °C)
and on the avarge of relative T/C value (500-750 °C) (notation: dosage of barite m/mc%)
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Fig. 17: Effect of the dosage of 0/6 mm barite on the T/C values (notation: dosage of barite
m/mc%)
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New scientific result 4.3: Repair of concrete after fire
From experimental results of concretes it has been realized that the residual splitting
tensile strength of concrete are higher than 2.0 N/mm2 (proposed value for repair) up to
higher temperature, if appropriate concrete technology parameters has been used (e.g.
low water/cement ratio). [11, 12, 13, 15]

Residual splitting tensile strength [MPa]

The residual splitting tensile strength values reduce below 2.0 N/mm2, belonging value
of the 1.5 N/mm2 of the pure tensile strength of the repair limit, from 250 to 450 °C according
to the concrete technology parameters (Fig. 18). Major parts of the tunnel linings, adequate
distances from the fire both longitudinally and in depth of the wall, are capable to be bounded
with the repair materials (e.g. shotcrete) after the removing of the damaged concrete parts.
Residual absolute splitting tensile strength
(representative curves)
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Fig 18: Changing of the splitting tensile strength, with the limit of reperability (notation:
water/cement ratio / MSA; dosage of barite m/m0/4%)
New scientific result 5:
Effect of cooling on the temperature endurance
From experimental results of concretes it has been proved that the CEB-208 Bulletin
overvalues the temperature endurance of the method of the cooling, or rather the
decrement of the temperature endurance is undervalued. Connection between the rate
of cooling and the temperature endurance measured at smaller specimens of slow
cooling, cooling at laboratory conditions, forced-air cooling, cooling with water mist and
quenching was not noticeable. [6, 14, 16]
The effect of the cooling method on the residual compressive strength were tested with
five different methods (slow cooling, cooling at laboratory conditions, forced-air cooling,
cooling with water mist and quenching) and two different cooling materials (air and water).
The time of the cooling changed in wide range (30 to 4500 minutes). Three concrete mixtures
were used (etalon, 0.1 V/V% of PP fibre and 0.3 m/mc% air-entraining admixture).
The average curves of the slow and fast cooling method (Fig. 20) of the CEB-208
(1991) (which gave major differences of the residual strength values) are gave higher
temperature endurance than as justifiable with test results. The temperature endurances of the
tested concretes are not monotone regressive parallel to the increase of the rate of the cooling.
13
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The minimum temperature endurance were found by the practically most possible cooling
method of the tunnels emergency cooling methods, the forced-air cooling and the water mist.
The temperature endurances were overvalued by the CEB especially the advantage of
the slow cooling’s method, because major differences between the fast or slow cooling down
method were not experienced. Between the extreme methods (slow cooling and quenching)
major differences were not measurable. However, the temperature endurances of the methods
with the same cooling down speed but altering cooler material show differences. Connection
between the speed of cooling down and the temperature endurance is not provable.
However, barely any damage was seen on concrete specimens heat loaded at 600 °C,
but major strucural damages were experienced on the specimens loaded at 900 °C.
Temperature endurance of the compressive strength

TE [%×°C]
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

PP
LB
Air
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Cooling method

equal speed
test belonging to the dissertation

Fig. 19: Temperautre endurance of the compresive strength in function of of the cooling
methods, compared to the CEB-208 Bulletin

4.

Practical use of the results of the dissertation

The several results and establishments of the dissertation assist to the understanding of
the behaviour of the concrete and concrete components of tunnel linings. The elaborated new
estimation and comparing methods, with the new results, ease the way of the testing and
development of advisable concrete mixture. Benefits of new aggregates, not used for this
before, were demonstrated. Recommendations were worked out for the estimation of the
residual strength values from the unheated strengths.

5.

Future work

Appointed new aims based on the results are: accurate definition between the clinker
content of the Portland cement and the temperature endurance; the examination on mortar of
the tested parameters on hardened cement pastes; the test of the industrial usage of the quartz
sand and the barite containing cements; the examination of the air-entraining admixture
containing concrete with special regards on the spalling on mass concrete.
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Notations and abbreviations

Air
m/m0/4%
m/mc%
MSA
PP-fibre
T/C
TE
TE
V/V%
w/c
w/f
w/pc

air-entraining admixture
percentage by mass of the mass of 0/4 fraction
percentage by mass of the mass of cement
maximum size of aggregate [mm]
polypropylene fibre
ratio of splitting tensile and compressive strength
temperature endurance between 20-900 °C [%×°C]
temperature endurance between  °C [%×°C]
percentage by volume
water/cement ratio [m/m]
water/fines ratio [m/m]
water/Portland cement ratio [m/m]
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