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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
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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
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200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800
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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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6. ábra: Tiszta portlandcementek nyomószilárdságának hőtűrése a teljes (20-900 °C), ill.
300-900 °C tartományban

HT; HT300-900°C [%×°C]
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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
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v/c
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0,300
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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
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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%
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v/c=0,300

v/c=0,75

v/c=0,195

100%
80%
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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]

20%

kohósalak
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
kohósalak
mészkőliszt
Kiegészítő-anyag
dolomitliszt

20000
0
0%
[referencia:
CEM I 32,5 RS]

20%

35%

45%
Kiegészítőanyag-adagolás
(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 *%+

120%

v/c =

0,55

0,45

v/c / dmax
0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
0,45 / 16mm
0,55 / 16mm

0,38

100%

90%
80%
60%

relatív maradó nyomószilárdság

40%

Ø60/120 mm-es hengerek
1 pont  3 eredmény átlaga

20%

CEM I 42,5 R, 400 kg/m3

0%
0

100

200

300
400
500
600
Hőterhelési hőmérséklet *°C]

700

800
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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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0,38 / 8mm
0,45 / 8mm
0,55 / 8mm
0,38 / 16mm
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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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helyettesítő függvény
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1 pont  6 eredmény átlaga
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légtartalom az LB adagolással növekszik
~7-9 V/V%
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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
0,38 / 8mm
0,55 / 8mm
0,45 / 16mm
PP 0,1
PP 0,5
LB 0,3

H/N diagram

180%
160%
140%

0,45 / 8mm
0,38 / 16mm
0,55 / 16mm
PP 0,2
LB 0,15
LB 0,6

v/c = 0,45
dmax = 16 mm

H/N érték azaz a reciprok Brinke szám relatív
változása *%+

200%
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60%

helyettesítő függvény

40%

H: Ø60/60 mm N: Ø60/120 mm hengerek

20%

légtartalom az LB adagolással növekszik ~7-9 V/V%
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0
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CEM I 42,5 R, 400 kg/m3
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Hőterhelési hőmérséklet *°C]

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

0/6 mm-es barit adalékanyagos beton

120%

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

0,45 / 16mm

3,00

Barit 33%
v/c = 0,45
dmax = 16 mm

2,50
2,00

2,0 N/mm2

1,50
1,00

CEM I 42,5 R
400 kg/m3

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
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Hűtési mód
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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.
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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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