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Az adalékszerek hatása a cement repedésérzékenységére

Balázs György – Csányi Erika – Gombor Péter

1. Bevezetés

Útbetonok, víztartó edények, nagy tömegû vízépítési
betonok stb. tartósságát nagymértékben befolyásolják a
fiatal beton repedései.

A beton megrepedésének a jelensége számos tényezõ egy-
másra hatásának a következménye. Nevezetesen a beton elõ-
ször köt, azután szilárdulni kezd. A beton szilárdulása révén
ellenáll az egyidejûen létrejövõ zsugorodási alakváltozás-
nak. A zsugorodás hatására, mivel az nem jöhet létre szaba-
don, lassú alakváltozás is fellép, s ez a zsugorodási feszült-
ségeket kissé csökkenti. A cement hidratációhõje, valamint
a külsõ hõmérséklet hatására a betonban hõmérséklet-kü-
lönbség következik be. A fizikai és mechanikai tényezõk
egymásra hatásának eredményeként akkor lép fel repedés,
ha a zsugorodásból és a betonban kialakuló egyenlõtlen
hõmérséklet-eloszlásból keletkezõ feszültségek túllépik a
beton húzószilárdságát, a hatásukra fellépõ alakváltozás el-
éri a beton nyúlóképességét.

A kutatók és a gyakorlati szakemberek arra töreked-
tek, hogy kimutassák a befolyásoló tényezõk hatását a
beton repedésérzékenységére. Coutinho [1] gyûrûs vizs-

gálata abból állt, hogy vasmag köré körgyûrût betonoz-
tak, melyet a betonozás után azonnal állandó relatív lég-
nedvesség-tartalmú és hõmérsékletû térben helyeztek el.
A repedésérzékenység mértéke az a betonozástól eltelt
idõtartam volt, amikor a gyûrû az együttes tényezõk ha-
tására megrepedt. A beton vizsgálatához 70-80%, a ha-
barcs vizsgálatához 55% relatív légnedvességû és 20 °C
hõmérsékletû tárolóteret ajánlott.

Ilyen kísérlettel az Építõanyagok Tanszéken is próbál-
koztunk, de az eredmények nem voltak megbízhatók.

Springenschmid [2] útbetonok repedésérzékenységének
vizsgálatára az 1. ábrán feltüntetett repesztõkeretet hasz-
nálta. A kísérlethez kialakított próbatest keresztmetszete
10 x 10 cm, egyenes szakaszának hossza 100 cm volt. A
gerenda a két végén mereven befogottnak tekinthetõ (hossz-
irányban gátolt alakváltozás), mivel a távolságtartó acél-
rudak nagy átmérõjûek, és hõtágulási együtthatójuk na-
gyon kicsi.

A kísérleteket klímakamrában végezték, és igyekez-
tek ugyanazokat a körülményeket létrehozni, mint ame-
lyek az útpálya betonjában is megvannak. A kísérlet so-
rán mérték a betonhõmérsékletet és a próbatestben fellépõ
feszültséget.

Az összes eredményt figyelembe véve Springenschmid
a kísérletbõl az útbetonépítésre vonatkozóan a követke-
zõ gyakorlati következtetéseket vonta le.

a) A betont nyári idõben lehetõleg minél kisebb hõ-
mérsékleten kell bedolgozni, mert a betonhõmérséklet-

nek döntõ hatása van a repedésérzékenységre. A napsu-
gárzás ellen védõsátorral, a megkötött betonra víz perme-
tezésével el kell érni, hogy a beton 30 °C-os léghõmér-
séklet esetén 8 órás, 20 °C-os léghõmérséklet esetén 12
órás koráig csak kismértékben melegedjék fel.

b) A nulla feszültségû hõmérsékletnek megfelelõ kor (30
°C esetén 12 óra, 20 °C esetén 18 óra) után a beton lassan
hûlhet le. Ezt – szélsõséges hõmérséklet esetén – hõszi-
getelõ takarással lehet elérni.

c) Van egy kritikus kor, amikor a beton különösen ér-
zékeny a megrepedésre. Ez 30 °C-os friss beton esetén 8-
14 óra, 20 °C-os friss beton esetén 12-20 óra közötti.

d) Növeli a repedésérzékenységet a
– nagy kezdõszilárdságú cement,
– nagy hõtágulási együtthatójú durva adalékanyag,
– beton kiszáradása,
– lemezvastagság csökkenése.
e) Az útépítésben megkövetelt merev konzisztencia és

kis víz-cement tényezõ kismértékben csökkenti a repe-
désérzékenységet.

1. ábra. A repesztõ keret [1]
Jelölés: 1 – 10x10 cm2 betongerenda;

2 – felragasztott nyúlásmérõ; 3 – Ø 70 mm speciális acélrúd,
α = 0,8.10-6/°C; 4 – acélszerelvény, á = 10.10-3/°C; 5 – termoelemek;

6 – fazsalu; 7 – 0,1 mm vastag fólia; 8 – mûanyaghab

Ezek a kutatások azóta is folynak [3]-[7].
Míg a gyûrûs kísérlet betonok repedésérzékenységé-

nek vizsgálatára kevésbé jó, addig szabványsûrûségû ce-
mentpépek vizsgálatára több kutató [8] alkalmasnak ta-
lálta. Ilantzis [9] szerint a megrepedési idõ és a befolyásoló
paraméterek között használható függvénykapcsolat nem
írható fel, ugyanakkor kísérlettel elég jól meghatározha-
tó az egyes tényezõk hatása a repedésre.
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Franciaországban szabványosították a cementpép re-
pedésérzékenységének a vizsgálatát (AFNOR-P 15-434
és AFNOR-P 15-402). Az FD P 15-434 sz. 1960. évi doku-
mentációs lapja 40 mm magas, 90 mm belsõ, 127 mm
külsõ átmérõjû gyûrût írt elõ.

Az Építõanyagok Tanszéken [1] az elõbbi gyûrût módo-
sították azért, hogy a pépgyûrû keresztmetszete azonos le-
gyen a zsugorodási vizsgálatra és a hajlító-húzó vizsgálatra
készített hasábok keresztmetszetével. A sablon egy acélko-
rong alaplemezbõl áll, amelyre felcsavarozható a mag és a
gyûrû külsõ zsaluzatát alkotó rugalmas acélgyûrû (2. ábra).

A cementpép kötése után e külsõ gyûrû eltávolítható, majd
a cementpép gyûrû szabad felülete érintkezik a klimatizált
légtérrel, egy oldala pedig a maghoz szorul. Az elrendezés a
pépgyûrû keresztmetszetére nézve szimmetrikus.

A kísérlet részletes leírását [1] tartalmazza, azt röviden
összefoglaljuk, mert a továbbiakban ismertetett kísérle-
tek során e kísérleteket kiindulási alapnak tekintettük.

A megrepedés idõpontját elektromos elven mûködõ
berendezéssel regisztrálták. Mivel a cementfajtán kívül a
víz-cement tényezõ és a kötésszabályozó adalékszerek
hatását vizsgálták, elõször a cementpépek kötési idejét
határozták meg. A gyûrûket – a vasmaggal együtt – a

2. ábra. Az Építõanyagok Tanszéken kidolgozott gyûrûs sablon [1]

kötési idõ végétõl számított 24 óra múlva kivették a sab-
lonból, és 20 °C hõmérsékletû, 65% relatív légnedvessé-
gû térben tárolták. A repedésérzékenység mérõszámának
a bekeveréstõl a megrepedésig eltelt idõt tekintették. A
húzószilárdságot, zsugorodást, tömegveszteséget 4 x 4 x
16 cm méretû hasábokon határozták meg, ezeknek a le-
vegõvel érintkezõ felülete a gyûrûével egyezett meg.

A kutatás során az 1. táblázat szerinti hazai és külföldi
cementeket vizsgálták. A kutatás fõ eredményei:

a) a gondosan elvégzett gyûrûs vizsgálat alkalmas a
cement repedésérzékenységének a vizsgálatára;

b) keverõvíz szempontjából a kötésvizet tekintették össze-
hasonlítási alapnak. Ehhez képest a ± 3% eltérés a repedés-
érzékenységet lényegesen nem változtatta meg (3. ábra);

3. ábra. Gyûrûs kísérlettel meghatározott repedési idõk
a cement õrlési finomsága függvényében [1] (k = kötésvíz)

4. ábra. A cementek õrlési finomságának és a kötésszabályozó
adalékszereknek a hatása a pépgyûrûk repedési idejére [1]

Jelölés: 1 – Váci 350 kspc-40; 2 – S 54 jelû 350 pc;
3 – Váci 450 pc; 4 – nagy kezdõszilárdságú svéd pc;

5 – Perlmooser PZ 375 (osztrák); 6 – Perlmooser PZ 475 (osztrák);
7 – vegyszer nélkül; 8 – 1% CaCl

2
-dal; 9 – 2% CaCl

2
-dal;

10 – 0,05% citromsavval; � – CEM I 32,5S; � – CEM I 52,5

1. táblázat

A vizsgált cementek fõ tulajdonságai

            Cement jele C
3
A-tartalom,   Fajlagos felület,

% m2/kg

Perlmooser PZ 475 (osztrák) 14,7 549

Perlmooser PZ 375 (osztrák) 12,5 396

Svéd nagy kezdõszilárdságú 13,5 389
cement

Váci 450 pc 12,5 345

Váci 350 kspc 20 15,6 269

S 54 jelû 350 pc 0,9 313
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c) a repedésérzékenységre meghatározó szerepe a ce-
ment õrlési finomságának volt (4. ábra). Indokolt tehát
az útépítési cementtel kapcsolatos azon követelmény,
hogy a cement fajlagos felülete ne legyen 300 m2/kg-nál
nagyobb;

d) a cement tömegére vonatkoztatott 1% kalcium-klo-
rid kötésgyorsító adalékszer – függetlenül a cement õrlé-
si finomságától – a repedési idõt kb. a felére, 2% kalcium-
klorid kb. a 38%-ára csökkentette az adalékszer nélküli
pépéhez viszonyítva. Ugyanakkor 0,05% citromsav kö-
téskésleltetõ adalékszer a pépgyûrû megrepedési idejét
csak kb. 5%-kal csökkentette.

2. A kísérlet leírása

2.1. A kutatás célja

Az elõzõekben ismertetett kísérletekbõl kiindulva annak
a vizsgálata, hogy az adalékszerek (a kötésgyorsítót ki-
véve) hogyan hatnak a cement repedésérzékenységére. E
kutatásokat Gombor Péter építõmérnök-hallgató diplo-
mamunkájában foglalta össze [10]. A kutatást két szerzõ-
társa irányította.

2.2. A felhasznált anyagok

A kísérlethez kétféle, egymástól eltérõ minõségû cemen-
tet használtunk: beremendi CEM I 52,5 jelû és lábatlani
CEM I 32,5 S jelû portlandcementet.

A CEM I 52,5 jelû finomra õrölt, nagy szilárdságú port-
landcement. A CEM I 32,5 S jelû szulfátálló portlandce-
mentet – a kutatás idején – a Paksi Atomerõmû átmeneti

2. táblázat

Vizsgált cementek jellemzõi

            Vizsgált jellemzõ CEM I 52,5 CEM I 32,5 S

Izzítási veszteség, m% 1,25 0,59

Híg sósavban oldhatatlan rész, m% 1,04 0,70

SiO
2
, m% 20,24 20,41

CaO, m% 63,67 63,02

MgO, m% 2,03 2,22

Fe
2
O
3
, m% 2,90 6,20

Al
2
O
3
, m% 5,93 3,73

Na
2
O, m% 0,42 0,35

K
2
O, m% 0,25 0,21

SO
3
, m% 2,75 2,83

Kloridtartalom, m% <0,01 <0,01

Szabad CaO, m% 1,01 0,77

AM 2,04 0,60

C
3
S 52,04 55,44

ßC
2
S 18,53 16,75

C
3
A 8,54 0,65

C
4
AF 8,82 17,79

C
2
F - 0,58

C
12

A
7

1,90 -

CaSO4 4,67 4,81

Sûrûség, g/cm3 3,08 3,18

Fajlagos felület, m2/kg 425 298

hulladéktárolója építéséhez azért használták fel, mert a gyár-
tott cementek közül ennek a legkisebb a hidratációhõje. A
vizsgált cementek kémiai és fizikai jellemzõit a 2. táblázat-

ban foglaltuk össze. A szabványos szilárdságokat az 5.

ábrán szemléltetjük.

A kísérletekhez azokat az adalékszereket választottuk
ki, amelyeket a Paksi Atomerõmû átmeneti hulladéktáro-
ló építéséhez is használtak.

A felhasznált adalékszerek a SIKA Hungária Kft.-tõl
származnak.

Plasztiment-BV40: módosított lignin-szulfonát-alapú
betonfolyósító adalékszer szerkezeti és látszóbeton cél-
jára. Azonos bedolgozhatóság mellett növeli a beton szi-
lárdságát és tömörödési hajlamát. Alkalmazásával a ke-
verõvíz mennyisége lényegesen csökkenthetõ (10%-ig).
Adagolása: 0,2-0,8% a cement tömegére vonatkoztatva.
Üzemelõ keverõbe adagolható.

5. ábra. A cementek szilárdságának idõbeli alakulása
a szabványos cementvizsgálat során

3. táblázat

Cementpépek tervezett adalékszer-tartalma

Cement jele                                    Adalékszer

típusa mennyisége a cement
tömegére vonatkoztatva, %

- 0,0

Plastiment-B 40
0,2

0,5

Sikament-10 HRB
0,4

CEM I 52,5 1,2

0,5

Sika-Retarder 2,0

3,0

Sika-Frostschutz 1,0

- 0,0

Plastiment-B 40
0,2

0,5

Sikament-10 HRB
0,4

 
CEM I 32,5 S

1,2

Sika-Retarder
0,5

2,0

Sika-Frostschutz 1,0
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Sikament-10 HRB: erõs folyósító hatású, formalde-
hidmentes adalékszer. Alkalmazásával jelentõsen (30%-ig)
csökkenthetõ a keverõvíz mennyisége, nem lép fel kivérzés
és szedimentáció. Nagyon jó a konzisztenciatartó képessé-
ge. Adagolása: 0,4-1,2% a cement tömegére vonatkoztatva,
keverõvízbe adagolva.

Sika-Retarder: foszfátalapú kötéslassító betonhoz és
habarcshoz. Képlékenyítõ mellékhatású, így azonos be-
dolgozhatóság mellett nagyobb szilárdság alakul ki. Ada-
golása: 0,1-3,0% a cement tömegére vonatkoztatva. Járó
keverõbe kell adagolni, a pontos adagolást elõkísérlettel
kell meghatározni.

Sika-Frostschutz: aluminátbázisú fagyásgátló adalék-
szer téli betonozáshoz. Kloridmentes, az acélbetétet nem
támadja meg. Adagolása: 1,0% a cement tömegére vonat-
koztatva. Járó keverõbe vagy keverõvízbe kell adagolni.

A kísérletek során vizsgált cementpépek tervezett ada-
lékszer-tartalmát a 3. táblázatban foglaltuk össze.

2.3. A cementpép tulajdonságainak vizsgálata

Az 1. fejezetben [1] ismertetett vizsgálatokat – a mérés
megbízhatósága érdekében – kismértékben finomítottuk.

A cementpépek minden tulajdonságát Vicat-készülék-
kel meghatározott szabványos folyósságú pépen vizs-
gáltuk.

A kötési idõ kezdetét és végét szintén Vicat-készülék-
kel határoztuk meg.

A szilárdság  meghatározásához – a szabványos ce-
menthabarcsokhoz hasonlóan – 40 x 40 x 160 mm mére-
tû hasábokat készítettünk. A próbatesteket – sablonostul
– 55-60% relatív nedvességtartalmú térben tároltuk, majd
24 ± 2 óra múlva, a sablonból kivéve, mésztelített vízzel
telt kádba helyeztük. A víz hõmérséklete 19 ± 2 °C volt. A
24 órától csak kötéslassító adagolása esetén tértünk el
jelentõsen. A 0,5 %-os Sika Retardert tartalmazó pépha-
sábok 24 órás korban még ujjal benyomhatóak voltak, a
2-3%-ot tartalmazókat pedig csak 48-72 óra után lehetett
kizsaluzni. Addig fóliával takartuk le a próbatesteket,
nehogy kiszáradjanak. Ennél az adagolásnál megfigyel-
tük, hogy a próbatestek felületi rétege – vízben való táro-
láskor – kissé megduzzadt.

Az így elõkészített próbatesteken 1, 2, 3, 7 és 28 napos
korban szilárdsági vizsgálatokat végeztünk: elõször a
hajlító-húzó szilárdságot határoztuk meg 10 cm-es tá-
maszközön, majd a nyomószilárdságot a próbatestek két-
két eltört darabján.

A próbatesteket vizsgálat elõtt 15 perccel vettük ki a
tárolókádból; ez az idõ elegendõ volt a testsûrûség meg-
határozására.

A zsugorodás méréséhez Leitz-Wetzlar típusú zsugo-
rodásmérõ mikroszkópot használtunk (6. ábra).

A próbatestek hosszméretét úgy választottuk meg, hogy
az a mikroszkóp mérési tartományába beleessen (de a
minél nagyobb pontosság elérése érdekében igyekeztünk
hosszú hasábokon mérni). A cementpép keresztmetszetét
pedig a szilárdsági vizsgálatokhoz használt hasáboké-
hoz hasonlóan, a 7. ábra szerint alakítottuk ki.

A cementpépeket külön erre a célra készített zsaluzat-
ba dolgoztuk be. A zsaluelemek belsejét fóliával béleltük
ki, hogy a zsalun keresztül víz ne távozhassék el. A ce-
menteket ugyanúgy kevertük, dolgoztuk be, mint a szi-
lárdsági vizsgálatoknál. A tárgymikrométereket a bedol-
gozás után 30 percen belül elhelyeztük a cementpépeken,
kissé benyomva, hogy a péppel együtt mozogjanak alak-
változás közben. A méréseket a bekeveréstõl számítva
legkésõbb 3 órán belül elkezdtük, attól függõen, hogy a
keverék kötési ideje hogyan változott. Az elsõ 24 órában
több mérést végeztünk, utána naponta egyet, a minták 10
napos koráig. A tárolótér hõmérséklete 20-22 °C, légned-
vesség-tartalma 55-60% volt.

A repedésérzékenységet gyûrûs kísérlettel vizsgál-
tuk. A gyûrûvel végzett elõkísérleteknél [1] már látszott,
hogy az eljárás rendkívül érzékeny a próbatestek homoge-
nitására. A keverés vagy a bedolgozás során keletkezõ bár-
milyen egyenetlenség (elégtelen keverés, beszoruló bubo-
rékok) repedési helyet jelöl ki. Mivel a zsugorodás az egész
minta tömegére kihat, a repedés pedig a leggyengébb ke-
resztmetszetben következik be, az egyenetlenségek a re-
pedési idõ megrövidülését okozzák. Kezdetben gondunk
volt a regisztrálással is, ugyanis a vezetõrétegnek alkalma-
zott Graphit 33 típusú grafitspray nagy szakadónyúlása
miatt a próbatest repedése után még vezetõképes maradt
egy ideig, és ez akadályozta a pontos mérést (a repedési
idõk nagy szórást mutattak). Ezért késõbb 8B-s grafitce-
ruzával vittük fel a vezetõréteget, ennek nem volt szá-
mottevõ nyúlása. A repedésérzékenység érzékelésének a
módszerét Damokos Ádám tudományos munkatárs dol-

6. ábra. Leitz-Wetzlar típusú zsugorodásmérõ készülék

Jelölés: 1 – célzómikroszkóp; 2 – mérõmikroszkóp;
3 – okulármikrométer állító csavarja; 4 – fényvezetõ tükrök;

5 – próbatestet állító szán csavarja

7. ábra. A zsugorodás méréséhez készített próbatestek
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gozta ki. Alapja, hogy a megszilárdult (többségében 24 ±
2 órás), kizsaluzott próbatest palástjára grafitréteget vi-
szünk fel, majd nagy nyúlóképességû gumigyûrûvel rá-
szorítunk egymással szemben négy elektródát („bebeto-
nozva” a keresztmetszet gyengült volna).

Elektródaként 0,5 mm átmérõjû rézvezeték szolgált. A
gyûrûhöz szimmetrikusan csatlakozó négy elektróda közötti
grafitréteg egy Wheatstone-híd négy ellenállását képezte.
Ha a grafitréteg ellenállása idõben változott is (minimáli-
san), mind a négy negyed ellenállása közel azonosan válto-
zott. Két szemben lévõ elektródát elektromos árammal (per-
cenként 2 másodpercig 5 V feszültség) tápláltunk, míg a
másik két elektróda között a feszültségkülönbség zérus volt.
Ha az ellenállások viszonya idõben folyamatosan meg is
változott, a regisztrátum görbéje folytonos vonal lett.

Bárhol reped is meg a gyûrû, valamelyik ág ellenállása
hirtelen megnõ, ami a mûszer kapcsain feszültségugrást
eredményez. A millivolt érzékenységû regisztráló mûszer
éles kitéréssel jelzi a repedés idõpontját. A 8. ábrán jelleg-
zetes grafikont mutatunk be a repedés észlelésére.

A regisztrálóberendezés négy egységbõl állt:
– a vizsgáló térben elhelyezett gyûrûk,
– a kapcsolótábla a tápegységgel, kapcsolórelékkel,

egyenirányító egységekkel,
– nullpontszabályozó feszültségosztó, külön stabili-

zált feszültségforrással,
– regisztráló mûszer (számítógép).
A percenkénti 2 másodpercig tartó feszültség a kötés

menetét nem befolyásolta.
A próbatestek kialakításához a cementet és a szabvá-

nyos folyóssághoz szükséges mennyiségû vizet habarcs-
keverõben kevertük össze a szabványos cementvizsgálat
keverési programjával. A pépet a szabványos ejtõgéppel
dolgoztuk be, de mivel a kötésvízzel készített cement-
pép tapadása nagyobb, mint a cementhabarcsé, 2 x 60
ejtést alkalmaztunk a 60 ejtés helyett.

A pépeket több rétegben dolgoztuk be. Minden egyes
réteget szurkálással, döngöléssel buborékmentesítettünk,
majd a bedolgozott réteg felérdesítése után vittük fel a
következõ réteget. A kezdeti tapasztalatok után a homo-

8. ábra. Gyûrûs vizsgálat eredményeinek értékelõ grafikonja
CEM 32,5 S jelû cement esetén

genizálás érdekében további intézkedéseket tettünk. A
CEM I 52,5 jelû cementet a keverés elõtt 0,5 mm-es lyuk-
bõségû szitán átszitáltuk, hogy az esetleg összetömörö-
dött cement véletlenül se kerüljön a keverékbe.

A gyûrûket a bedolgozás után azonnal 55-60% relatív
nedvességtartalmú térbe helyeztük és a megrepedésig ott
tároltuk. A kizsaluzást többnyire 24 ± 2 órás korban vé-
geztük el, ettõl csak a kötéslassítóval készített cement-
pép esetén tértünk el (ebben az esetben 24 és 72 órás kor
közé esett a kizsaluzás). A klimatizált tér az egyensúlyi
helyzet beállása miatt lényeges. Részletes bemérése (hõ-
mérséklet, légmozgás, páratartalom térbeli és idõbeni
változása) is komoly munkát igényelt.

Az ismertetett intézkedések hatására a pépgyûrû ke-
resztmetszetében legfeljebb néhány, tized milliméter át-
mérõjû buborékot találtunk, azokat is egyenletesen el-
osztva, és lényegében  tömör törésfelületet nyertünk.

A kísérlet érdekessége volt, hogy a CEM I 52,5 ce-
menttel és 2% Sika Retarder (kötéskésleltetõ) adalékszer-
rel készített gyûrû nem repedt meg! Ennek oka az lehet,
hogy a cementpép szilárdulása nagyon lassan kezdõdött,
és a gyûrût csak 72 órás korban lehetett kizsaluzni, ami-
korra a zsugorodás jelentõs része már végbement.

2.4. A kutatás eredményeinek értékelése

2.4.1. Az adalékszerek hatása a szabványos folyósságú

cementpépek vízigényére és kötési idejére

Megállapítások a 4. táblázatban összefoglalt vizsgálati
eredmények alapján:

– A vízigényt döntõen a cementek fajlagos felülete
határozta meg. A különbséget az adalékszerek befo-
lyásolták ugyan, de az arányok megmaradtak.

– A kis mennyiségben (0,2%) adagolt képlékenyítõ
adalékszer a vízigényt nem változtatta meg, 0,5%-
ban adagolva is csak 1-2%-kal csökkentette.

– Ezzel szemben a kis mennyiségben (0,4%) adagolt
folyósító már 1-2% vízigénycsökkenést eredménye-
zett, nagyobb mennyiségben (1,2%) adagolva pe-
dig 3-4%-ot.

– 0,5% kötéskésleltetõ adalékszer hatása gyakorlati-
lag elhanyagolható volt, 3%-ban adagolva is leg-
feljebb 1-1,5%-os vízigénycsökkenést okozott.

– A fagyásgátló adalékszer mindkét cement vízigé-
nyét kissé növelte.

– A cement kötési idejét – ahogy ezt vártuk – a kötés-
késleltetõ adalékszer növelte, és a CEM I 52,5 jelû
cementre volt nagyobb a hatása (2-7-szeres).

– A CEM I 32,5 S jelû cement kötési idejét a
képlékenyítõ és folyósító adalékszerek harmadára-
negyedére csökkentették, míg a CEM I 52,5 jelû
cementét alig befolyásolták, ill. a nagy folyósító
adalékszer-tartalom növelte. A kísérlet megismétlé-
se során is hasonló eredményre jutottunk.

– A fagyásgátló adalékszer hatása nem volt jelentõs.
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– A vizsgálat ellentmondásai olykor kétségbe vonják a
VICAT-készülék adalékszeres cementpépek vizsgála-
tára való alkalmasságát. Például a nagy mennyiség-
ben adagolt folyósító adalékszer olyan tömör struktú-
rát eredményez a pépben, ami a kötési idõtõl
függetlenül nagymértékben befolyásolja a készülék
rúdjának vagy tûjének behatolását (a fellépõ nagy
súrlódás miatt). Egy másik példa a keverés intenzitása
és idõtartama: ugyanazt a keverési idõt alkalmaztuk
adalékszermentes és adalékszert tartalmazó pépek ese-
tén is, hogy ne legyen újabb változó paraméter, de
nem valószínû, hogy mindig ez volt az optimális.

2.4.2. Az adalékszerek hatása a szilárdság idõbeli

alakulására

A szabványos cementvizsgálat eredményei (5. ábra) jól
tükrözik a cementek minõségét: a CEM I 52,5 a nagyobb,
míg a CEM I 32,5 S kisebb szilárdságú.

A szabványos konzisztenciájú cementpépek vizsgála-
tának eredményei már nem ezt a tendenciát mutatták, a
kisebb vízigényû CEM I 32,5 S jelû cement szilárdsága
lett nagyobb (9. ábra).

9. ábra. Szabványos konzisztenciájú cementpépek
szilárdulásának összehasonlítása

10. ábra. Adalékszerek hatása CEM I 52,5 jelû cementtel
készített pépek szilárdságának idõbeli alakulására

A 10. és 11. ábrán jól látszik, hogy a szilárdságok idõ-
beli alakulását esetenként jelentõsen megváltoztatta egy-
egy adalékszer használata.

2.5. A repedésérzékenységet befolyásoló tényezõk

és hatásuk

A könnyebb értékelhetõség érdekében egymás alatt ábrá-
zoltuk (7 napos korig) a húzószilárdság, a zsugorodás és
a repedésérzékenység változását az adalékszerek és a kor
függvényében (12. és 13. ábra).

4. táblázat

Cementek vízigénye és kötési ideje különbözõ adalékszerek hatására

 Adalékszer Adalék-  CEM I 32,5 S cement (Lábatlan) CEM I 52,5 cement (Beremend)
    fajtája szer

mennyi- Vízigény, Kötési idõ Kötési idõ Vízigény, Kötési idõ Kötési idõ
sége, % % kezdete, vége, % kezdete, vége,

perc óra:perc perc óra:perc

- 0 25,5 180 5:30 3 3 4 5 4:30

Plasztiment 0,2 25,5 5 0 6:50 3 3 4 5 4:30

BV40 0,5 23,5 3 0 2:45 3 2 3 0 3:40

Sikament 0,4 2 3 7 0 6:30 31,33 4 0 4:00

10 HRB 1,2 2 2 2 5 1:30 29,67 6 0 12:30

Sika 0,5 25,33 230 16:00 32,67 9 0 10:00

Retarder 2,0 24,67 280 17:00 31,67 330 23:00

3,0 24,5 - - 31,5 - -

Frostschutz 1,0 2 6 130 8:00 34,33 6 0 4:00
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11. ábra. Adalékszerek hatása a CEM I 32,5 S jelû cementtel
készített pépek szilárdságának idõbeli alakulására

Az egyes adalékszerek hatását az alábbiakban értékeljük:
– A CEM I 32,5 S jelû cement repedésérzékenysége a

folyósítót (1,2% Sikament 10 HRB) tartalmazó ce-
mentpép esetén nõtt a legjobban. Ezt azzal magya-
rázzuk, hogy a cementpép hajlító-húzó szilárdsága
a megrepedés idõpontjáig alig változott, míg a zsu-
gorodás rohamosan nõtt. Ez a folyósító a CEM I
52,5 jelû cement repedésérzékenységét is növelte
(az adalékszer nélküliéhez képest), de kisebb mér-
tékben, amit a kezdeti húzószilárdság kedvezõbb
alakulásával magyarázunk.

– A kötéskésleltetõ adalékszer (Sika Retarder) befo-
lyásolta a legkedvezõbben a repedésérzékenységet.
Ennek az lehet az oka, hogy a kötés kezdete után
rohamosan nõtt a húzószilárdság, míg a zsugorodás
lassan (a fagyásgátlót kivéve ebben az esetben lett
legkisebb a zsugorodás). A 12. ábra azt is szemlél-
teti, hogy a kötéskésleltetõ adalékszer mennyisé-
gének a növelésével (0,5-rõl 2%-ra) lényegesen ja-
vult a repedésérzékenység. A pépgyûrût csak 72 órás
korban tudtuk kizsaluzni és mûszerre kötni, és ez a
gyûrû egyáltalán nem repedt meg.

– A képlékenyítõ adalékszer (Plastiment BV 40) ha-
tására a repedési idõ kismértékben növekedett, ami-
nek okai a következõk lehettek: a cementpép zsu-
gorodása nõtt, ugyanakkor a kezdeti húzószilárdság
növekedésének hatása jelentõsebb volt. A CEM I

52,5 jelû cement esetén a húzószilárdság a második
napot követõen visszaesett, ami a megrepedés köz-
vetlen oka lehetett. A Plastiment BV 40 kisebb ada-
golás esetén jobban növelte a repedési idõt, a ki-
sebb zsugorodásnak megfelelõen.

12. ábra. Az adalékszerek hatása a CEM I 52,5 jelû cementtel
készített pépek repedésérzékenységének idõbeli alakulására

a) hajlító-húzó szilárdság; b) zsugorodás; c) repedésérzékenység
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– A fagyásgátló adalékszer (Frostschutz) mind a két
cement esetén nagymértékben csökkentette a zsu-
gorodást, és kismértékben a kezdeti húzószilárdsá-
got. Ezek a hatások a repedési idõk csekély növe-
kedését eredményezték.

– Az ábrák összehasonlításakor azonnal feltûnik, hogy
a CEM I 32,5 S jelû cement repedési ideje sokkal
nagyobb, mint a CEM I 52,5 jelû cementé, ami kö-
szönhetõ a kisebb fajlagos felületnek, a kisebb víz-
igénynek és az ebbõl következõ kisebb zsugorodás-
nak. Az Építõanyagok Tanszék korábbi kutatásainak
[1] egyik eredménye az a megállapítás volt, hogy a
cement fajlagos felületének meghatározó szerepe van
a cementpép repedésérzékenységére. A 4. ábrán a
korábbi kutatások adataiból szerkesztett görbe mel-
lett feltüntettük az általunk vizsgált két cement repe-
désérzékenységét is. A pontok jól illeszkednek a gör-
béhez, igazolva a korábbi megállapítást.

3. Összefoglalás

A kutatás során az adalékszerek hatását a cement repedés-
érzékenységére gyûrûs módszerrel vizsgáltuk. A 40 x 40
mm keresztmetszetû cementpép gyûrût 160 mm átmérõjû
belsõ vasmag köré dolgoztuk be. A megrepedés idõpontját
számítógép segítségével regisztráltuk. Mivel a cementfaj-
tán kívül az adalékszerek hatását is vizsgáltuk, ezért elõ-
ször meghatároztuk a szabványos folyósságú péphez tar-
tozó vízmennyiséget, majd a kötési idõket. A gyûrûket a
vasmaggal együtt a bekeveréstõl számított 24 óra múlva
kivettük a sablonból és 17-19 °C hõmérsékletû, 55-60%
relatív légnedvesség-tartalmú klímakamrába helyeztük.

A repedésérzékenység mérõszámának a bekeveréstõl a
megrepedésig eltelt idõt (óra) tekintettük.

A cementpépek hajlító-húzó és nyomószilárdságát
40 x 40 x 160 mm-es hasábokon, 1, 2, 7 és 28 napos
korban mértük, a zsugorodást pedig 40 x 45 x 400 mm-es
hasábokon vizsgáltuk a kötés kezdetétõl 7 napos korig.

A kísérlethez két eltérõ fajlagos felületû hazai portlandce-
mentet használtunk (CEM I 52,5 és CEM I 32,5 S jelûeket).

A kísérletek alapján a következõket állapítottuk meg:
– A megfelelõen elvégzett gyûrûs vizsgálat alkalmas

a cement repedésérzékenységének vizsgálatára, de
a körülményekre (készítés, tárolás) különös gondot
kell fordítani.

– A gondos repedésérzékenység-szilárdság-alakválto-
zás vizsgálatok között fellelhetõ összefüggések rá-
világítanak a repedési jelenség bonyolult voltára.

– Az adalékszer nélküli cementpépek esetében a meg-
repedés akkor következett be, amikor a zsugorodás
növekedésével nem nõtt arányosan a húzószilárdság
(tehát a húzószilárdság stagnálása vagy a zsugoro-
dás intenzívebb növekedése okozhatta a repedést).

– A kötéskésleltetõ adalékszer kis mennyiségben ada-
golva növelte a repedési idõt, nagy mennyiségben
adagolva a repedés nem következett be. Ennek oka,
hogy a kísérlet körülményeit a lassú kötés megvál-
toztatta (pl. csak a harmadik napon lehetett kizsa-
luzni a pépeket).

– A képlékenyítõ adalékszer növelte a repedési idõ-
ket, de hatása nem volt jelentõs.

13. ábra. Az adalékszerek hatása a CEM I 32,5 S jelû cementtel
készített pépek repedésérzékenységének idõbeli alakulására

a) hajlító-húzó szilárdság; b) zsugorodás; c) repedésérzékenység
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– A folyósító adalékszer minden esetben csökkentet-
te a repedési idõt, és hatása jelentõs volt. Ennek két
oka is van, egyrészt növelte a zsugorodásokat, más-
részt csökkentette a kezdeti húzószilárdságot.

– A fagyásgátló adalékszer hatására nem számottevõ-
en, de növekedtek a repedési idõk.

A vizsgálati eredmények alapján megfigyelhetõ volt a
kétféle cementfajta eltérõ viselkedése, amit elsõsorban
az eltérõ fajlagos felület okozott.

Az elvégzett kísérletek azt a célt szolgálták, hogy mi-
nél jobban megismerjük a repedésérzékenységet befolyá-
soló belsõ tényezõket, és az eredmények alapján lehetõ-
ség nyíljon a befolyásolásra (csökkentésre).
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NEMZETKÖZI VÁSÁROK

BAU 2003 Az építõipar vezetõ szakvására
München, 2003. jauár 13–18.

A nemzetközi építõanyag-ipar legfrissebb újdonságait a
kétévente megrendezendõ BAU, az építõanyagok szak-
vására mutatja be. A szakma csúcstalálkozóját közel négy
évtizede, 1964 óta folyamatosan megrendezik. A német
és nemzetközi kiállítók már régóta a BAU-ra idõzítik ter-
mékújdonságaik bemutatását.

2003 januárjában ismét 40 ország összesen 1800 vál-
lalata vesz részt a müncheni vásáron. A vásár mintegy
200 000 látogatót vonz. A kiállítók 160 000 négyzetmé-
ter területen mutatják be termékeiket.

A látogatók megismerkedhetnek a tervezés, az építés
és az épületfenntartás legújabb fejlesztési eredményei-
vel. A város különleges vonzereje alkalmas arra, hogy az
embereket, a témákat egymáshoz vezesse. Fontos lehetõ-
ség a szakemberek és az építõanyagok kapcsolatához.

A vásári stratégia Európára koncentrál, jelmondata:
„INNOVÁCIÓ EURÓPÁÉRT”.

Az építõipari szakembereknek Európa stratégiáját kell
kialakítaniuk. A nagy volumenû építményeket ma már
nemzetközi cégek tervezik, építik. Erre a magyar építõ-
iparnak és építõanyag-iparnak fel kell készülnie. Ezt ter-
mészetesen a nemzetközi anyagbeszállítókkal közösen
valósítják meg.

További információ: Ravasz Ágota, Promo Kft., Messe
München International hivatalos magyarországi képvisele-
te (1064 Bp., Rózsa u. 55.), tel.: 342-6748, fax: 352-1567.

Utazásszervezés, szállásfoglalás: Léka Ildikó, Interpress
Travel (1065 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 21.), tel.: 302-7525/
110, fax: 302-7530.

Lipcsei Nemzetközi Vásárok
2003. március 20–23.

Magyarország legfontosabb gazdasági partnere Német-
ország, melyen belül Szászország kiemelkedõ szerepet
tölt be. Magyarország a 14. helyet foglalja el a német
kereskedelmi partnerek sorában.

Szászország és Magyarország között a gépjármûipar
hagyományosan a legfontosabb kereskedelmi ágazatnak
mondható. Lipcse város számára Magyarország – Cseh-
ország és Lengyelország mellett – a három legfontosabb
partnerország egyike. Lipcse szeretné a „Kelet kapuja”
pozícióját megtartani.

A Lipcsei Vásár a világ legrégebbi vásárának számít,
de egyúttal a legfiatalabbnak és legmodernebbnek is.
1966-ban adták át a modern hatású vásárterületet. A vá-
sárt az 1990. évi német újraegyesítés óta a kelet-németor-
szági sikertörténetként tartják számon. Jelenleg túlkíná-
lat van iroda- és lakóépületek terén.

Sikeres kiállítások zajlanak az autó és közlekedés, az
építõipar, a mûemlékvédelem és a fogyasztási cikkek té-
makörében. A kiállítók száma 10 800, a látogatók száma
1,7 millió. Az 1996-ban megnyitott kongresszusi cent-
rum a vásár jelentõs növekedését jelentette.

További információ: Interpress Kiállítások Kft., a Lipcsei
Vásárok magyarországi képviselete. Seifert Ibolya (1065 Bp.,
Bajcsy-Zsilinszky út 21. I/5.), tel.: 302-7525/120-as mellék,
e-mail: seifertnterpress.hu
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