
18 2015-2016/3 
 
 
 
 

Az építőanyagokról 

III. rész 

Beton, vasbeton 
Betont használnak magas- és mélyépítésben helyszínen készült, előre gyártott szer-

kezetekhez és szerkezeti elemekként. A beton lehet helyszínen kevert és úgynevezett 
transzportbeton is. 

A beton olyan mesterséges építőanyag, amely kötőanyag, adalékanyag, esetleg adaléksze-
rek – amelyek bizonyos betontulajdonságokat módosító anyagok – és víz megfelelő arányú 
keverékéből áll. A betonkeverék előállítására az alkotórészek mennyiségi arányát jól megha-
tározó receptek szerint állítják be a felhasználási céloknak megfelelően. Az alkotók összeke-
verése után képlékeny, könnyen alakítható, formálható masszát kapunk, amely a kötőanyag 
és víz között lejátszódó hidratációs, szilárdulási folyamatok eredményeként szilárd, kőszerű 
képződménnyé alakul. A plasztikus, képlékeny, még alakítható beton a friss beton, a megkö-
tött, kőszerű betont megszilárdult betonnak nevezik. 

A kötőanyagokat önmagukban nem használják építési célokra. Feladatuk az, hogy az 
építőelemeket (pl. kavics) szilárdan összekössék. A beton kötőanyaga általában a cement. 
A cement, mint a beton egyik fő alkotója jelentősen befolyásolja annak tulajdonságait. A 
cement minőségének és mennyiségének változtatásával a képződő cementkő minőségi és 
mennyiségi jellemzői is megváltoznak, de változik az adalékanyag szemcséket összetartó 
komponensek tulajdonsága is. A felhasználási igénynek megfelelően speciális kötőanyago-
kat (tűzálló cement, duzzadó cement, fehér cement) alkalmaznak. 

A cement kötési és szilárdulási folyamata élesen nem választható el. A cementpép 
elveszti képlékeny állapotát a végbemenő fizikai-kémiai változások következtébe és nő a 
szilárdsága. Ez a kötési szakasz, majd ezután következik a szilárdulási szakasz, melynek 
ideje általában 28 nap. Ezt követően akár évekig is elhúzódhat az a folyamat, melyet 
utószilárdulásnak neveznek. 

A cement szilárdulásának ideje befolyásolható szemcsemérettel, a cementpép hőmér-
sékletével és kémiai adalékszerekkel. A hidratáció a szemcse felületén indul és a víz a 
szemcse belseje felé hatol, ezért a nagyobb szemcsék nehezebben hidratálódnak, belsejük-
be a víz nem jut el, így a szemcséknek ez a része nem vesz részt a szilárdulásban. A hő-
mérséklet értékétől függően a vegyi folyamat ideje változik. A szobahőmérsékletnél maga-
sabb hőmérsékleten gyorsabb, míg hidegben lassabb a kötési szilárdulási folyamat. Ennek 
gyakorlati jelentősége a nyári és a téli időszakban elvégzett betonozásnál van. Magas hő-
mérsékletnél a hidratációhoz szükséges víz hamarabb eltávozik, ekkor a folyamat nem 
megy végbe, szilárdságcsökkenés következik be. A víz pótlását fokozott locsolással szok-
ták biztosítani. Ha a hőmérséklet + 5 Cº alá esik, a hidratáció sebessége lassul, esetleg 
fagypont közelében teljesen leáll. A kialakuló káros hatás a beton szilárdságának csökke-
nését eredményezi. A beton szilárdságát a cement szilárdsági osztálya mellett a víz-
cementtényező is befolyásolja. A cement a vízzel cementkövet képez és az adalék részecs-
kéket összetartja. A cement hidratációjához 23 tömeg % vízre van szükség, a többi víz el-
párolog és pórusokat hagy maga után, melyekbe a károsító anyagok behatolhatnak, és a 
cementkövet gyengítik. Ezért többlet vízre van szükség, azonban a több víz a cementkő 
porozitását növelheti. Képlékenyítő és folyósító adalékszerek alkalmazásával ez kiküszö-
bölhető. A tartós beton készítéséhez a 0,4 víz-cementtényező a megfelelő. 
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A beton adalékanyagaiként természetes (homok, kavics, homokos kavics, zúzottkő, 
vulkáni tufa, vasérc), vagy mesterséges eredetű (duzzasztott agyagkavics, kohó habsalak, 
granulált kohósalak, duzzasztott üvegkavics, duzzasztott perlit), esetleg bontási, építési 
vagy építőanyag gyártási hulladékból előállított kőanyag halmazok alkalmazhatók. A be-
ton tulajdonságát az adalékanyag, a cement, a víz és a különböző adalékszerek közösen 
határozzák meg. Az összetevők minősége és aránya jelentősen befolyásolja a beton mi-
nőségét. Az adalékanyag szemcseösszetétele is meghatározó. Cél, hogy az adott térfo-
gatba a legnagyobb adalékanyag mennyiséget dolgozzák be. A megfelelő minőséget op-
timálisan osztályozott adalékanyagból lehet összeállítani.  

A beton minőségét nagyban befolyásolja a betonkészítés technológiája. Egyenletes 
összetételét keveréssel biztosítják (keverési idő maximum 2 perc), bedolgozását a kötési 
idő megkezdődése előtt kell végezni. Télen a bedolgozás helyén a hőmérséklet nem le-
het +10oC-nál alacsonyabb. Bedolgozásnál a masszát tömöríteni kell, hogy minél keve-
sebb pórus maradjon benne.  

Amennyiben a betonkeverék előállítása nem a felhasználás helyszínén történik, a 
szállíthatósági idő a betonkeverék konzisztenciájától és a környezeti hőmérséklettől 
függ:   

Hőmérséklet  Szállítási idő 
 20–30oC  45 perc 
 10–20 oC  1 óra 
  5–10 oC  1,5 óra 
A beton a vele érintkező környezeti anyagokkal kölcsönhatásba lépve korrodálódik (ké-

miai, fizikai-kémia,. biológiai korrózió) . Ez a folyamat a beton felületén kezdődik, ezért fon-
tos a felület állapota. A felületi kiképzés akkor jó minőségű, ha víz-átnemeresztő, víztaszító 
(hidrofób), hézagmentes, szilárd. Ezeket a feltételeket felületbevonókkal biztosítják. Erre a 
célra használható anyagok: vízüveg, NaF, SiF4, szappanoldat és az azzal vízben nem oldódó 
sókat képező fémionok oldata (Al3+, Zn2+), bitumen, műgyanta. 

Vízüvegbevonat a felületen szabad Ca(OH)2-ot kalcium-metaszilikáttá alakítja, amely a 
pórusokat eltömi, s száradás után 1-2mm vastagságú zománcszerű védőréteget képez. 

A NaF- oldattal kezelt beton felületén a Ca(OH)2 + 2NaF → CaF2 + 2NaOH reakció 
során keletkező, vízben gyakorlatilag oldhatatlan CaF2 a felülethez jól tapad, s tömíti a felületi 
hézagokat. Amennyiben a gázállapotú SiF4-al ké-
pezik a CaF2-ot, mélyebb rétegekben is ki lehet 
alakítani a védelmet. Az előzőleg vákuumozott be-
tonréteget nyomás alatt kezelik a gázzal. Az így ke-
zelt betonszerkezetek alkalmasak az erős savak 
korróziós hatásának kivédésére is. 

A bitumenes, vagy műgyanta bevonatokat a 
talajvízben levő anyagok romboló hatásának ki-
védésére alkalmazzák talajba beépített beton-
szerkezetek esetén. 

A beton rideg építőanyagnak számít, ellen-
ben ha lassan és állandó jelleggel terhelik, nagy 
alakváltoztatásokat képes elviselni. A betonnak 
nagy a nyomószilárdsága, de csekély a húzó és 
nyíró szilárdsága.  
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Ezért a betonszerkezetekbe azokon a helyeken, ahol bennük húzás léphet fel, acél-
betéteket ágyaznak. Az így kapott anyagot nevezik vasbetonnak. Magas épületek, csar-
nokok, hidak stb. esetén használják a különböző vasbetonszerkezeteket.  

 

    
 
Az ilyen szerkezetben a nyomást a beton, a húzást az acélbetét veszi fel. A két anyag 

együttes felhasználásakor az alkotók előnyös tulajdonságai meghatározók – semlegesítik 
egymás hátrányos tulajdonságait. A beton meggátolja az acél korrózióját, az acélbetét 
pótolja a beton gyenge húzószilárdságát. 

A vasbetonban a két alkotó anyag (beton és vas) hőtágulási együtthatója közel azo-
nos, ezért a hőmérsékletváltozások hatására nem jelentkeznek jelentős mértékű feszült-
ségek benne.  

Minden beton vagy vasbeton szerkezetet, amelyet a biológiailag káros sugárzások 
valamelyik fajtája elleni védelem céljára készítenek (atomerőmű építmények, hulladék-
kezelésre szolgáló tárolók, nyílászáró és határoló sugárvédő szerkezetek) arra alkalmas 
sugárvédő betonból kell tervezni, a nukleáris biztonsági követelmények betartásával.   

A sugárvédelmi célra készített közönséges beton az egyéb célra készített közönséges 
betonoktól abban különbözik, hogy testsűrűsége nagyobb. Nukleáris környezetben lévő 
beton- és vasbeton szerkezeteket ezért csak nagy sűrűségű kőzetből származó adalék-
anyaggal – pl. gránitzúzalékkal – készíthetnek. Az ionizáló sugárzások valamely fajtája 
ellen biológiai védelmet nyújtó betonfajta megfelelően megválasztott összetételének a 
következtében elnyeli a röntgen-, a gamma- és/vagy a neutronsugarakat. A főleg nagy 
rendszámú elemeket tartalmazó adalékanyagok (barit, hematit) elsősorban a röntgen és 
a gamma sugarak ellen nyújtanak védelmet. Legfontosabb jellemzőjük a sugárzás elnye-
lő képességük, ami a testsűrűség növekedésével nő.  

A hidrátbeton kis és nagy rendszámú elemeket egyaránt tartalmaz és a neutron su-
gárzás ellen nyújt védelmet. Legfontosabb jellemzője a kémiailag kötött víztartalom 
(hidrátvíz).  Nukleáris környezetben lévő beton és vasbeton szerkezetek kémiailag kö-
tött vizet nagyobb mennyiségben tartalmazó különleges adalékanyagokat (pl. szerpentin, 
limonit), bórtartalmú kiegészítő anyagokat tartalmaznak. A lassú és a termikus neutro-
nok befogására, valamint a neutronok befogásakor keletkező nagy energiájú gamma-
sugarak mérséklésére előnyösen használhatók a bórtartalmú kiegészítő anyagok, mint a 
kolemanit, a borokalcit és a borax. A bór alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy 
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késleltetheti a cement kötését és szilárdulását, a kötéskésleltető adalékszerekkel szemben 
csökkenti a beton végszilárdságát is. 

Míg a közönséges betonszerkezeteket 50 évre, a sugárvédelmet biztosító szerkezete-
ket 100 évre szavatolva tervezik. 

 

Forrásanyagként Balázs György szakkönyveit használtuk. 
Máthé Enikő 

 
 
 

Csontszcintigráfia  

 
A csontszcintigráfia a nukleáris medicína egyik ága, a rosszindulatú daganatok 

csontáttéteinek kimutatására szolgáló  legérzékenyebb képalkotó eljárás. Segítségével a 
csontelváltozások már olyan korai fázisokban észlelhetőek, amelyek, más képalkotó eljá-
rásokkal − Röntgen, CT (komputertomográfia), MRI (mágnesesrezonancia képalkotás) 
− még nem.  

A nukleáris medicína az a szakterület, amely radioaktív készítményeket gyógyászati 
célokra használ fel, főként diagnosztikai képalkotásra, de terápiás célokra is. Egy 
szcintigráfiás vizsgálat elvégzéséhez két fő komponens szükséges: radiofarmakon és 
képalkotó eszköz. A radiofarmakon két elemből tevődik össze: egy radioaktív izotóp-
ból, amely gamma-sugárzást bocsát ki, és egy markerből, amely az izotópot a vizsgálan-
dó szervhez szállítja és lokalizálja. A radiofarmakont általában intravénásan juttatják a 
szervezetbe, a marker segítségével megtapad a vizsgálni kívánt szerv szövetében. Ami-
kor a szövet metabolizmusa felerősödik vagy megnövekszik a véráramlata, a 
radiofarmakon dúsulni kezd. A radiofarmakon által kibocsátott gamma-sugárzást ún. 
gamma-kamerával nyomon tudjuk követni, és a szövetekben az eloszlását meg tudjuk 
figyelni. Egyszerűsítve, a normálistól eltérő szövetrészekben radiofarmakon-dúsulást lá-
tunk a gamma-kamerán keresztül. Ezt nevezzük szcintigráfiának. A szcintigráfia lehet 
síkbeli (két dimenziós) vagy térbeli (három dimenziós) - statikus vagy dinamikus válto-
zatokban. A legelterjedtebb és általunk is használt eljárás az egyetlen fotont kibocsátó 
számítógépes tomográfia (SPECT – Single Photon Emission Tomography).  Dinamikus 
szcintigráfiát használunk a szervi funkciók ellenőrzésekor (máj, vese), statikusat a csont-
rendszer vizsgálatakor. 

A szcintillációs kamera (gamma-kamera) a következő alkotóelemekből épül fel (1. 
ábra): ólom kollimátor, szcintillációs kristály, fényvezető, fotonsokszorozó, Anger-
mátrix, ólomfal.  

Az ólom kollimátor párhuzamosítja a pácienstől érkező gamma-sugarakat. A suga-
rak a szcintillációs kristályba  ütköznek, fotonokat hozva létre. Ezek a fényvezetőn átha-
ladva, a fotonsokszorozókba jutnak. A szcintillációs kristályból érkező fény a 
fotonsokszorozók  között oszlik el, a szcintillációhoz közelebbiek több fényt kapnak, 
míg a távolabbiak kevesebbet. Mindegyik egység átalakítja a fényt elektromos impulzu-
sokká, amelyek amplitúdója arányos a beeső fény mennyiségével. Az elektromos impul-
zusokat egy Anger-mátrixnak nevezett analóg számítógép alakítja át három kimenő jellé, 
koordinátákká.  Ezek számítógépes feldolgozása hozza létre a végső képet. 


