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er6sft6sben
a sz6l
Korszakvdltds
a betonok
szdler6sft6s6nek
vagyunk
tanui
Korszakvdltasnak
amikor
korszakvdltozdsokhoz,
Hasonllt
ezatortdnelmi
terUlet6n.
az
latjakdtafolyamatokat,
6rzik,kev6ss6
a benne
6l6kkaosznak
a korszakot.
ert6keli
ut6korpedigforradalomkdnt
A polimersz6lak alkalmazdsa
m6ra olyan szintre fejl6dcitt,
hogy vasbetonuralta szSmos
tertileten egyen6rt6kii az ac6lbet6ttel,vagy sok esetbenjobb
alternativalehet.
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Akilencvenes 6vek betontechfejnol6giai,be6pit6stechnol6gai
l6d6se,valamint az lpittetSi 196nyek v6ltoz6sainspir6lta mind
az acelsziigy|rtSkx, mind a
polimer-, illetve iivegsz6lgydrt6kat fejleszt6seikgyorsit6s6ra.
Ezek a fejlesztdsekegybenmeghoztitk azt a k6nyszeft, hogy a
gy6rt6k egydrtelmLiv6 tegydk,
hogy az 6ltaltk gydrtott sz6lak hogyanviselkednekrepedds
ut6n. Ad-e a bedpitett sz6l szil6rds6gotreped6sutiin, 6s ha ad,
akkor azzal hogyan sz6molhata
tervezo.
Az ac€lszilgyirt6k az iitvtizetek v |ltoztatds6val, a szakit6szi15rds6g,rugalmass6gimodulus
6s a betonbanval6jobb be6gyazits6val v6laszoltak. A legrijabb fejleszt6sti acelsziiak
m5r rendelkeznekolyan k6pl6keny (duktilis) nyril6ssal,amely
alkalmaslehet normdl alkalmaz6sra.Ehheze16gspeci6lisaceldsszet6tel, szovetszerkezet6s
gy6rt6stechnol6giais pilrosul,
aminek eredm6nyemeglepoen
nagy k6pldkenytartal6k. Ezekkel a sz6lakkal m|r olyan sz6lbeton k6szithet6, amelyn6l a
rendszer htz6szil6r dsitga bereped6sutrin nagyobb,mint bereped6se16tt.
Bdr amisz|lgydrt6k a mikrosz6lak, vagyis a 30 mikron-

n61v6konyabbsz6lak fejleszt6s6t sohasemadt6k fel, de a 20.
szdzadutolso 6vtizeddrenyilv6nval6v6v6lt, hogy a reped6s
utSni szilirds6g 6rdek6benirj

egy kis sz6j6tdkkalkompozitok c)
a kompozitban. A l6nyegiik,
hogy egy sz6lkeresztmetszeten
beliil k6tfdle, kiiltinbtiz6 tulaj- d)
dons6gir polimert tartalmaz
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polimerszSlak
lVakro
azac|lszitlnyom6ban
utat kell kovetni 6s a fejleszt6se- N6h6ny alapvetotipus:
ket a makr6 polimersz6lak(30
mikronniil vastagabb szrilak) A kdtpolimerkomponen,s
a) egymis mellett, egymilshoz
ir 6ny6bakell folytatni.
tapadvahelyezkedik el (egySii'! ::.:'.:ii'i'i::.S
m6smellettelhelyez6s)
b)
egylk gyriniszerrien veszl
A fejl6d6s ftja k6tfel6 6gukrirbe
a m6sikat(mag-kcipeny
zott'. a monokomponensri 6s
pl. Concrix makelrendez6s,
bikomponensi szflak ir 6ny6ba
gyorsabb,
rosz6l)
olcs6bb term6kA
fejlesztds ttt1ifi a monokomponensii sz61jelentette, mert
gy6rt6stechnol6gi6ja alapvet6en a mikrosz6l6hoz nagyorr
hasonl6. E term6kek rijdons6got els6sorbana polimerek
mibenl6te, a sz|lalak es a sz6Ifeliileti tulajdonsrigoktekintet6bentartogatnak.
fejleszt6s6A makrosz6lak
nek mSsik triny.6t a bikomponensrisz6lakjelentik, amik

egyik a m6sikba foglalva
foglal helyet (szigetelrendez6s)
egyik komponens csillagalakot felv6ve fogadja
mag6ba a m6sikat (csillag
elrendez6s).
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A bikomponensri sz6laknak
bdr dr 6g6bbakmonokomponensri testv6riiknel - l6nyegesen nagyobb a fejl6d6si lehet6s6giik.Ahogy a kompozitok,
fgy a bikomponensi szi-lak
is v6gtelenvari6ci6s lehet6s6get jelentenek,ez6rt 6ririsi jciv6
e16ndznek.Ezt a trendet koveti
a sv6jci Brugg Contec AG is,
akik a Concrix n6vrekeresztelt
bikomponensrimakroszSlukkal
hosszasfejlesztes6s tesztelds
ut6n - megjelentek a tavalyi
is.
6vbenMagyarorsz6gon
A makrosz6lakegyik, ma m6g
extrdm tipusa a textilbeton,
amelynek sz6ler6sit6 anyaga
tobbnyire az ivegsz6lb6l font
h616. Ennek artyaga ttibbnyire
SBS latex vagy PVA kottianyaggal rdgzitett alk6lirezisztens
monofilamentiivegsz6lakb6l6116
piszma. Haszn6lhat6srig6nak
egyel6rehat|rtszab, hogy be6pitdse nagyon 6l6munka-ig6nyes,
valamint,hogy az ebb61kdsziilo
6piiletszerkezetekm6retezds6re
m6g kevds a tapasztalat. Atextilbetonok teriiletdn igazr nagy
ugrils akkor v6rhat5,ha majd a
jelenlegi, a teherbir6s igazolir
shra alkalmazott tcir6stesztek
helyett valamilyen m6retez6si
ir6nyelvsziiletik.
Fiir Kovics lstv6n
www.uvers.hu

