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The reliability of on site NDT and compressive strength estimation of thin concrete and reinforced
concrete („no-coarses” reinforced, shell, young concrete) structures is very important from statical
point of view. Lately, for this purpose, as a new testing equipment, the duroscope was offered by the
laboratories of SZIE-YMÉK (Szent István University-Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil
engineering) and the author offers the results obtained on normal concretes according to. /6/
Gipszkartonnal zsaluzott és utókezelt, „no-coarses” beton szerkezetek roncsolásmentes vizsgálata
(NDT) és nyomószilárdságuk becslése. A vékony szerkezetek („no-coarse” vasbeton, héj, fiatal beton)
helyszíni, NDT vizsgálatának és nyomószilárdság becslésének jelentő
sége statikai szempontból nagyon
fontos. Nemrégiben erre a célra a SZIE-YMÉK laboratóriuma új eszközként a duroszkópot javasolta,
és a szerzőaz ezzel kapott eredményeket ajánlja fel, melyeket normál betonokon kaptak a /6/ szerint.
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A szilikátbázisú könnyű
szerkezetes építésmód egyik legjobb és legérdekesebb fajtája a
„székelyfurfang”-nak is nevezett gipszbeton. A dermesztett beton („szövetszerkezet”, ill. „gipszbeton”) építési mód kialakítása Sámsondi Kiss Béla munkásságán alapszik, és hazánkban több mint fél
évszázados múltra tekinthet vissza. /8/
A szerzőszerkezettervezőmérnök az 1970-es évek elejétő
l fokozatosan, kísérletekkel alátámasztva dolgozta ki a gipszbeton szerkezetek statikai tervezéséhez szükséges anyagtani jellemzők
vizsgálati módszereit és méretezési alapelveit. Elméletét kandidátusi disszertációban védte meg, s
mintegy 100 db megépült gipszbeton szerkezet bizonyítja helyességét. /2/ /3/ /4/ /5/
A gipsz zsaluzatban dermesztett homokbetonok olyan speciális, vékony falú teherhordó anyagok, illetve szerkezetek, melyek tömörítése a bedolgozáshoz szükséges többlet vízmennyiségnek az
előregyártott zsaluzat általi gyors elszívásával történik. Nedvszívó zsaluzatként a gipsz alkalmazása
célszerű, alacsony testsűrűsége, egyszerűgyárthatósága, „kész felület” kialakítási lehető
sége miatt. A
zsaluzat a beton nedvesen tartásával szükségtelenné teszi annak utókezelését, a dermesztés pedig a
beton zsaluzatra ható oldalnyomását küszöböli ki. A gipsz zsaluzóelem dermesztő-szilárdságnövelő
hatását, valamint a nyomószilárdság változását a beton korának függvényében az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra
A nyomószilárdság változása a beton korának függvényében
A dermesztett homokbeton anyag: speciális szemszerkezetű, magas cementtartalmú (600-1000 kg/m 3),
nagy szilárdságú anyag méretezés szerinti 3,2 – 8 mm-es átmérőjűvasalással (C15 H., BHB 55.50.,
BHS 55.50), 25-40 mm szerkezeti vastagsággal.
A gipszbeton felület kész monolit vasbeton héjszerkezet, mely statikailag méretezett vasalással,
legalább C12-4/F (új jelöléssel C12/15-XOv (H) – 4/S5) minőségűdermesztett homokbetonból készült.
A dermesztett homokbeton szerkezet, ill. építési rendszer az anyag, technológia és a szerkezet
szétválaszthatatlan egysége, vizsgálata mindhárom aspektusból lehetséges.
Vizsgálatát szaklaboratóriumok évek óta folyamatosan végzik (ÉTI, ÉMI, BMGE Vasbeton szerkezetek Tanszék, Építő
anyagok Tanszék (1976-87), PMMF VGI ÉpítőLaboratórium, Baja (198891), Ybl Miklós Főiskola ill. SZIE Építéstudományi Kar Építőanyag Laboratóriuma, Budapest
(1991óta).
A roncsolásos (törő
) szilárdsági vizsgálatok céljaira gipsz zsaluzatban dermesztett homokbeton
próbatesteket, ill. szerkezetekből kifúrt próbahengereket alkalmaztunk. Ezek eredményei jól igazolták
az általunk kidolgozott méretezési eljárás megfelelő
ségét.
Megépült szerkezetek esetén szükséges az anyagok roncsolásmentes szilárdságbecslőeljárásainak alkalmazása. Így került sor az ultrahang terjedési sebességének méréseire (2. ábra), valamint a
felületi keménység mérésén alapuló eljárások alkalmazására. (Schmidt-kalapács, duroszkóp) /1/ /9/

2. ábra
Ultrahangos vizsgálat (Betontester, típ.: DUB-LQ1)
Különös problémát okozott a rugalmas visszapattanás mérésén alapuló vizsgálatoknál a vékonyfalú beton, vasbeton ill. homokbeton szerkezetek esete (héjak, dermesztett teherhordó homokbetonok),
illetve a fiatal korú 1-7 napos betonok vizsgálata roncsolásmentes módszerrel. Ezeknél kellőmegtámasztás hiányában a mérés nem a valóságos szilárdsági értékeket mutatja, ill. a vizsgált dermesztett
homokbeton próbatestek Schmidt-kalapácsos vizsgálat során eltörtek.

Ilyen esetekben a dinamikus keménység mérési eljárások rugalmas visszapattanás elvén
működőműszereinek – pl. szkleroszkóp, szklerográf, duroszkóp – alkalmazása tűnik célszerűeknek. /6/ /10/
A BMGE Építőanyagok és Mérnökgeológia tanszékén kőzetek esetén alkalmazott
duroszkópos vizsgálat (3. ábra) tűnt célszerűnek 2-3 cm vastag homokbeton szerkezeti anyag
esetén is.

3. ábra
Mérés duroszkóppal

A SZIE-YMÉK Műszaki Alaptárgyi Tanszéke Építőanyag Laboratóriumában elsőfázisban végzett kísérletek 150 mm élhosszúságú normálbeton kockán végzett Schmidt kalapácsos
és duroszkópos vizsgálat eredményeinek összefüggését határozta meg.(4. ábra)

4. ábra
A mérési eredmények alapján készített közelítőegyenes
„Az illesztett egyenes általános egyenlete:
y= ax + b
ahol,
x - a duroszkóppal mért visszapattanási érték
y – a Schmidt kalapáccsal mért érték
a = egyenest jellemzőiránytangens értéke (0,77)” /6/
A nyomószilárdság, valamint a duroszkóppal mért visszapattanási értékek tervezett
különbözőszilárdságú normál beton anyagon végzett tájékoztató vizsgálati eredményeit /b/
alapján az 5. ábra mutatja.

5. ábra
A nyomószilárdság és a felületi keménység (visszapattanási érték) összefüggése
duroszkópos vizsgálattal
A laboratóriumi pontosító vizsgálataink további célja egy olyan roncsolásmentes
szilárdságbecslőmódszer kidolgozása, mely alkalmas lehet vékonyfalú teherhordó homokbetonok, valamint fiatal korú normál betonok helyszíni vizsgálatára, statikai szempontból
fontos nyomószilárdságának meghatározására.
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