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A projekt célja – Szilárdság és porozitás

Kállai László – KRE9TE

• Önsúly csökkentés könny űbeton elemekkel
• Nagyobb önsúly – hasznos teher arány, ezáltal nagyob b fesztávok/kisebb 

keresztmetszet vagy kevesebb vasalás

A kísérletsorozat végeredményeként egy olyan költsé ghatékony könny űbeton 
keverék és ehhez tartozó felületkezelési eljárás me ghatározása volt a cél, 
amely alkalmazható hídgerendák építéséhez.



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok menete

• Etalon betonkeverék el őállítása kvarckaviccsal

• Könny ű adalékanyag kiválasztása, vízfelvétel 
meghatározása piknométeres eljárással

• Könny űbeton keverék készítése

• Próbatestek felületkezelése a kiválasztott 
anyagokkal

• 28 napos korban nyomószilárdsági vizsgálatok 
elvégzése

• Vízbehatolás mérése különböz ő vizsgálati 
módszerekkel

• Vízzáróság vizsgálat

• Felületi porozitás mérése, vízbemerítéssel

• Karsten vizsgálat

• Torrent vizsgálat



Kállai László – KRE9TE

Felhasznált könny ű adalékanyag és vizsgálatai

Duzzasztott agyagkavics

• 30 perces és 24 órás 
vízfelvétel 
meghatározása 
piknométeres 
vizsgálattal.



Kállai László – KRE9TE

Betonösszetételek



Kállai László – KRE9TE

Próbakeverések

• Etalon keverék folyósító adalékszer 
mennyiségének beállítása.

• Könny ű adalékanyagos keverék el őállítása, a 
piknométeres vízfelvétel mérési 
eredményekb ől és az etalon keverékb ől 
kiindulva vízmennyiség beállítása.

• Keverékek ellen őrzése ejt őasztalos 
terülésvizsgálattal, 50 cm el őirányzott terülés. 

• Tényleges keverés, próbatestek vegyes 
tárolása.

50 cm



Kállai László – KRE9TE

Felületkezelés

• Próbatestek felületkezelése 7 nappal a 
vízből való kivétel után (vegyes tárolás)

• Elvárás a felületi porozitás 
csökkenése volt, ezáltal        
kisebb vízfelvétel és a 
permeabilitás javulása.



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok - 28 napos nyomószilárdság mérése

• A nyomószilárdsági értéket az 
MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány szerint 
vizsgáltam. 

• A szilárdságokat kezeletlen 
próbatesteken végeztem el, hogy a 
felületkezel őszerek esetleges 
befolyásoló hatását kizárhassam. 



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok – Vízzáróság vizsgálat

• A vizsgálatot felületkezelési eljárásonként 
3 db szabványos próbatesten végeztem el.

• Tapasztalat:
� Mindkét betontípusnál hasonló trend 

figyelhet ő meg, az egyes 
felületkezelési csoportokban.

� Mindegyik csoportnak jobbak az 
eredményei, mint a kezeletlen 
próbatestnek.

• A vizsgálat és az eredmények 
kiértékelése az MSZ EN 4798:2016 
szabványa szerint történt.



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok - Permeabilitás vizsgálat, GWT - kés zülékkel

Vízhozam számítása:

• Tapasztalat

� Eltérő arányokkal, de ennél a vizsgálatnál is 
megfigyelhet ő az első három csoport közt mutatkozó 
trend.

� A IV. csoport kiugró értékei feltehet ően a 
felületkezel őszer maga után hagyott porózus 
rétegének tudhatók be.
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KL25



10. dia

KL25 Adott nyomással vizet juttatunk a betonba, a mikrocsavar folyamatos korrigálásával állandóan tartva azt.
Kállai László; 2018.12.19.



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok - Karsten-csöves porozitásvizsgálat

• Tapasztalat

� Ez a vizsgálat az el őzőhöz arányaiban 
nagyon hasonló eredményeket adott a 
közönséges betonnál.

� A könny űbetonnál feltehet ően a 
felületközeli könny ű adalékanyag magas 
vízfelvétele miatt mértem kiugró értékeket 
a kezeletlen próbatest esetében.

KL21



11. dia

KL21 A vizsgálat lényege, hogy egy adott betonfelületen mérjük a vízbeszívódás mértékét adott idő alatt.  Ezt én mm/h-ban adtam 
meg a lassú beszivárgás miatt.
Kállai László; 2018.12.19.



Kállai László – KRE9TE

Laborvizsgálatok - Vízfelvétel meghatározása 
vízbemerítéssel

• A felületi pórusok telít ődnek vízzel.

� Tömegállandóságig vizsgáltam.

• Tapasztalat

� Korábbi eredményekhez közelít ő tendencia.

� A IV-es felületkezel őszer már említett 
feltételezés szerint viselkedik.



Ko

Kállai László – KRE9TE

Kiértékelés

A vizsgálatok rámutattak, hogy vízfelvétel és 
vízzáróság szempontjából is el őnyösebb a II. és 
III. számú szer a IV-nél.
A II. és III. anyag ára is kedvez őbb, mint a IV. 
A kiértékelés alapján kijelenthetem, hogy 
könny ű adalékanyagos betonoknál van 
létjogosultsága a pórustömít ő 
felületkezel őszerek alkalmazásának 
alacsony víz-cement tényez ő mellett is.
Mérési eredményeim alapján a III. számú 
felületkezel őszert javaslom további vizsgálatok 
elvégzésére és ilyen területen történ ő 
alkalmazásra, jobb tartóssága miatt.

OF17



13. dia

OF17 írd ide, hogy összességében Te melyik szert választanád! és kicsit írhatnál arról, hogy ez tartósság szempontjából milyen 
jelentőséggel bír a szakdoli összefoglkaló fejezetéből biztosan írhatsz még ide sok okosságot.
Olivér Fenyvesi; 2018.12.19.



Ko

Kállai László – KRE9TE

Köszönöm a figyelmet! 

Nagyon köszönöm témavezetőim, Dr. Fenyvesi Olivér és Csanády Dániel 
segítségét, hogy tudásukkal és útmutatásukkal segítették szakdolgozatom 
elkészítését. 
Köszönettel tartozom Dr. Nehme Salem Tanár Úrnak a szakdolgozatomhoz 

felhasznált anyagok beszerzésében, az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 
laboratóriumában dolgozóknak, hogy segítséget nyújtottak az itt végzett 
munkálatok és vizsgálatok során. 


