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Betonfelületek permeabilitásvizsgálata
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1. Bevezetés
A beton egyik legfontosabb, sok más jellemzõjét meghatározó tulajdonsága a porozitás. Döntõ jelentõségû a beton tartósságát illetõen. Ökölszabályként elmondható,
hogy egy térfogatszázalék pórustartalom kb. 5% nyomószilárdság-csökkenést eredményez. A különféle károsító
anyagok is a kapilláris pórusokon keresztül jutnak a betonba.
Fontos ezért a porozitás ismerete, ami többféle módszerrel is vizsgálható. A pórusok százalékos arányát mérhetjük közvetlenül, de a porozitásra következtethetünk
közvetett módon, a beton víz- vagy gázáteresztõ-képességének mérésével is.
Bár sokféle mérési eljárást és eredményt ismerünk,
„nincs általánosan elfogadott módszer a beton pórusszerkezetének jellemzésére és ennek a tartóssággal való összekapcsolására. Bizonyos vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a beton levegõ- és vízáteresztõ képessége
kiválóan jellemzi a betonnak a gáz-, ill. folyadékállapotú agresszív közegek behatolásával szembeni ellenálló
képességét, és így egy adott beton potenciális tartósságának mértéke lehet” [1].
A következõkben a BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken új mûszerekkel végzett permeabilitásvizsgálatok eredményeit mutatom be. Az egyik
eszköz a Torrent típusú vákuumos permeabilitásvizsgáló, a másik a GWT-4000 típusú vízpermeabilitás-vizsgáló készülék volt. Ezeknek a használata hazánkban még
nem terjedt el. A célunk az volt, hogy a jelenleg használatos
vizsgálati módszereknél egyszerûbb és gyorsabb, helyszínen is használható „in situ” vizsgálati módot alkalmazzunk. Az elsõ lépés tehát a mûszerek megismerése,
elõnyeik és hátrányaik értékelése, majd a hagyományos
módszerekkel való összehasonlítása volt.

2. A porozitás fogalma
A cementkõ a beton térfogatának harmadát-negyedét teszi ki, nagy porozitású anyag. A pórusokat levegõ, víz
vagy valamilyen hidráttermék tölti ki.
A pórusokat a következõképpen oszthatjuk fel [2]:
Gélpórus: a cementgélben lévõ és a mikrokristályos

hidráttermékek közti tér, amely a cement és a keverõvíz
reakciója során keletkezik. A gélporozitás akár 30 V%-ot
is képviselhet, a pórusok átmérõje 1–10 nm.
Kapilláris pórus: eredetileg keverõvízzel töltött tér,
átmérõjük 20 nm–10 µm; mennyisége elsõsorban a vízcement tényezõ, illetve a nedves utókezelés függvénye.
Utóbbinak a hidratáció mértékére van kihatása.
Légpórus: a péptelítetlenség vagy a hiányos tömörítés
következménye, mely pontos tervezéssel és megfelelõ
kivitelezõ munkával elkerülhetõ. Mérete mm nagyságrendû is lehet.

1. ábra. A víz-cement tényezõ hatása a cementkõ összetételére [3]

Az 1. ábra a cementkõ összetételét mutatja a víz-cement tényezõ függvényében. Ezen láthatjuk, hogy míg a
gél- és légpórusok aránya közel állandó, a kapillárisok
mennyisége a hozzáadott víz mennyiségétõl függ.
A kapilláris porozitásnak a jelentõsége abban áll, hogy
ezeken keresztül „lélegzik” a beton, itt vesz fel, illetve ad
le vizet. Ezeken a sokszor egymáshoz kapcsolódó pórusokon keresztül jutnak a korróziót okozó agresszív folyadékok, illetve légszennyezõ anyagok is a betonba.

3. Permeabilitási jellemzõk
A vízáteresztés az anyagnak azon tulajdonsága, hogy víznyomás hatására a víz a pórusokon keresztülhatol és átfolyik.
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Valamely állandó keresztmetszetû szûrõn átfolyó vízmennyiség arányos a keresztmetszeti felülettel, a nyomással (vízoszlopmagasság), a szûrõanyagot jellemzõ
értékkel, és fordítva arányos a szûrõrétegben megtett út
hosszával, vagyis a szûrõréteg vastagságával.
A Darcy-törvény alapján a „szûrõanyagot jellemzõ érték”, azaz a k vízáteresztési együttható:
Q

k

[m/s]

i⋅ A⋅ t

Q: az áteresztett vízmennyiség, m3,
A : a próbatest keresztmetszeti területe, m2,
t: a szivárgás idõtartama, s,
i: hidraulikus gradiens, i = h/d,
h: a nyomást elõidézõ vízoszlop magassága, m,
d: a szivárgási hossz, m.
A Darcy-törvény feltételezi, hogy a vizsgálandó porózus test merev és homogén, a folyadékáramlás lamináris,
és az áramlási sebesség állandó.
A beton is felfogható úgy, mint egy mesterségesen elõállított szûrõ, így bizonyos korlátokkal ugyan, de a Darcytörvény alkalmazható rá.
Ahhoz, hogy a különbözõ folyadékok által vizsgált
permeabilitásértékeket összehasonlítsuk, szükséges a
betonfelületek K valós áteresztõképességét ismernünk,
amely csak a beton pórusstruktúrájának a függvénye [4].
Ezt a következõ egyenlettel írhatjuk le:
K

Q⋅ d⋅ η

(

[m2]

)

t⋅ A⋅ p1 − p2

η:

a folyadék / a közeg dinamikai viszkozitása
(függ a hõmérséklettõl is),
p1-p2: folyadéknyomás-különbség
(a betonréteg elõtti és utáni nyomás).

Gázhalmazállapotú anyagokkal is vizsgálhatjuk a beton áteresztõképességét. Elvileg a folyékony halmazállapotú közeggel mérthez hasonló K értéket kell kapnunk.
Egyes vizsgálatok azonban különbözõ értékekhez vezettek, fõként kisebb permeabilitású anyagoknál [4]. Ez
részben a vizsgáló közeg molekulaméret-különbségébõl adódik.
A levegõáramlás alapegyenletét Poisseuile írta le [5]:
dV

(

2

4. A betonfedés jelentõsége
Egy betonszerkezet elemének teherbírása a teljes elem
mechanikai és porozitási jellemzõitõl függ, tartósságát
agresszív környezeti körülmények között azonban elsõsorban a viszonylag vékony, 20–50 mm vastag felületi
réteg minõsége befolyásolja.
A betonszerkezetet károsító folyamatok nagyon változatosak, és a különféle mechanizmusok (fizikai, kémiai, elektrokémiai) gyakran egymásra hatnak, így nem várható el, hogy a fedõbeton egy vagy két paraméterének
meghatározása elegendõ legyen a tartósság elõzetes megítéléséhez.
„Jelenleg nincsenek általánosan elfogadott gyors vizsgálati módszerek a beton permeabilitásának és a különbözõ környezeti hatásoknak kitett beton permeabilitáshatárértékeinek vonatkozásában. Valószínû azonban,
hogy a jövõben rendelkezésre állnak majd ilyen módszerek, amelyek lehetõvé teszik a beton tartóssági osztályozását a permeabilitás alapján. Ezt követõen meghatározhatóak a beton permeabilitásával kapcsolatos elvárások,
amelyek a szerkezetet érõ környezeti hatások alapján lesznek osztályozhatók” [1].

5. In situ permeabilitásvizsgálati eljárások
5.1. Vákuumos permeabilitásvizsgálat
A Proceq gyártmányú TORRENT permeabilitásvizsgáló
mérõberendezést elsõsorban fedõbeton réteg légpermeabilitásának roncsolásmentes módszerrel való meghatározására fejlesztették ki. A készülék mûködésének elvi
vázlatát mutatja a 2. ábra [6].
A mérési rendszer alapvetõ jellegzetessége a kétkamrás vákuumcella és egy nyomásszabályzó, amely biztosítja a felületre merõleges, a belsõ kamrába irányuló légáramlást. Ez lehetõvé teszi a K [m 2] permeabilitási
együtthatónak az elméleti modell alapján történõ számítását [5].

)

2

K⋅ A ⋅ p 1 − p 2
2⋅ µ ⋅ d ⋅ p

dt

Ebbõl a permeabilitási együttható:
K

Q⋅ d ⋅ 2⋅ p ⋅ µ

(

2

2

t⋅ A ⋅ p1 − p 2

)

[m 2 ]

µ:
p:

a légnemû anyag viszkozitása,
az a nyomás, amin a Q átfolyt
gázmennyiséget mérjük,
p1, p2: nyomás a szerkezet egyik, illetve másik oldalán.
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2. ábra. Torrent permeabilitásvizsgáló készülék vázlata
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A K együttható a Poisseuile-egyenletbõl, az ideális
gázokra vonatkozó p • V = n • R • T képlet segítségével vezethetõ le [7]:
A
2

t


2
 Vc⋅ 
  µ⋅ p ⌠
 
 pi  
a
dt


⋅
dt [m2]
4⋅ 
1
⋅
−
 A⋅ p 2 − p 2  ε    pa  
a
i 

⌡t
681•10-6 m3, a vákuumcella
0
és a csatlakozó csõvezeték térfogata,
4,65•10-3 m2 , a cella keresztmetszete,
2•10-5 Nsm-2, a levegõ viszkozitása,
atmoszférikus nyomás,
a belsõ kamra nyomása,
0,15 átlagporozitás-jellemzõ.

 dp 1 

K

Vc =
A=
µ=
p a:
pi:
ε=

(

)

4. ábra. GWT-4000 típusú, Germann gyártmányú készülék

tekerésével nyomjuk a vizet a vizsgált felületbe. A nyoA TORRENT légpermeabilitás-vizsgáló készülék méri mást térfogatcsökkentéssel, a mikrocsavar folyamatos ála vákuumpenetráció mértékét is (3. ábra). A vákuumbe- lításával tartjuk állandó értéken.
hatolás L mélysége nem lehet nagyobb, mint a mért beA q vízhozamot adott nyomáson a következõ képlettonelem vastagsága.
tel számíthatjuk [8]:
q

(

)

(

)

(

)

B⋅ g 1 − g 2

78.6⋅ g 1 − g 2

0.026⋅ g 1 − g 2

A⋅t

3018⋅ t

t

[mm/s]

A:

készülékállandó, az a keresztmetszet,
amelyen keresztül a víz adott nyomással
a betonba szivárog
(a készülék belsõ átmérõje 62 mm),
B:
készülékállandó, a 10 mm átmérõjû
mikrométercsavar felülete,
g1 és g2: a mikrométercsavar kezdeti és végsõ állása.
3. ábra. TORRENT légpermeabilitás-vizsgáló készülék

A vákuumos permeabilitásvizsgáló bármilyen dõlésû
síkon alkalmazható, ferde szerkezetet vagy akár a födém
alsó felületét is mérhetjük vele.
Az adatokat egy elektronikus egység jelzi ki, memóriájában tárolja és onnan számítógépre is menthetõ.
Mivel a vizsgálat roncsolásmentes, a mérés azonos ponton is megismételhetõ, de kb. fél óra szükséges ahhoz,
hogy a beton belsejében ismét mindenütt a külsõ atmoszférikus nyomás uralkodjon.
5.2. A betonfelület vízáteresztõ képességének mérése
A GWT-4000 típusú, Germann gyártmányú készüléket a
betonok vízbehatolással szembeni ellenállásának mérésére fejlesztették ki (4. ábra), vízszintes és függõleges
felületen alkalmazható.
A hengeres készüléket lecsavarozott szorítópofákkal
rögzítjük a betontesthez, melynek megfelelõ tapadását
alul tömítõgyûrû biztosítja.
A mérés lényege, hogy adott nyomással vizet juttatunk a betonba. Ehhez a készülék belsejét vízzel megtöltjük, majd adott nyomással, a csavarmenetes fedél be166

6. Kísérletek, mérési eredmények
Négyféle betonminõséget vizsgáltam (jelölés: S1, S2, S3,
S4), így 4 × 9, összesen 36 db 30 × 30 × 8 cm-es próbatest
készült a permeabilitásvizsgálathoz. Az adalékanyag fajtája, szemmegoszlása és a friss beton konzisztenciája azonos volt mindegyik betonmintánál. Különbség a cementadagolásban, a víz-cement tényezõben, illetve az
adalékszer hozzáadásában volt.
A porozitást, testsûrûséget és nyomószilárdságot
150 × 150 × 150 mm-es kockákon mértük 28 napos korban (1. táblázat).
A próbatesteken elõször a vákuumos permeabi-litásmérõ
készülékkel végeztem vizsgálatokat, még mielõtt a beton1. táblázat
Kísérleti betonminták fizikai, mechanikai jellemzõi
Betonminta
jele
S1
S2
S3

Porozitás, V%
11,76
12,12
12,22

Testsûrûség,
kg/m 3
2377
2373
2366

Nyomószilárdság,
N/mm 2
45,89
44,57
42,29

S4

14,16

2353

30,48
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felületet a vízáteresztési vizsgálat benedvesítette volna.
Így nem volt szükség az elektromos ellenállás mérésére,
amellyel a nedves felületen mért adatok korrekciója végezhetõ el.
A 2. táblázat a vákuumos mérés eredményeit mutatja.

Az adatokat általában percenként olvastam le, így megvizsgáltam a linearitást is, mely kb. 2 perc után következik be (5. ábra).

2. táblázat
Betonminták vákuumos permeabilitásvizsgálatának eredményei
Betonminta K, 10-6 m2
jele
S1
0,044
S2
0,079
S3
0,172
S4
1,415

L, mm (vákuumpenetráció)
13,1
18,0
26,5
44,2

<50% eltérésûek
K átlaga
0,044
0,071
0,158
0,600

A légáteresztés mérésénél egyértelmû volt a különbség a különbözõ minõségû betonok között. Az értékeknek helyenként nagy volt a szórása, ezért kiszámoltam
azoknak a mérési eredményeknek az átlagértékét is, amelyek K együtthatója 50%-nál nem mutattak nagyobb eltérést az átlagtól. Érdekes, hogy az S1 jelû betonnál az
így kapott átlag éppen egyenlõ az elsõként számolt számtani középpel, az S2-nél és lényegében az S3-nál is csak
kis eltérés tapasztalható.
A legnagyobb porozitású S4-es sorozatnál voltak igen
kiugró, az átlagtól 100–300%-ban eltérõ értékek is. Itt ezek
figyelmen kívül hagyásával számoltam elsõként egy átlagot, majd azon értékekbõl, amelyek ettõl 80%-nál nem
nagyobb mértékben tértek el. Nem meglepõ egyébként,
hogy a legporózusabb betonfelületnél ilyen nagy mértékû
az értékek szórása, hiszen itt vannak a legdurvább felületi
pórusok, üregek a betonban, amelyeknek az eloszlása
ugyanakkor nem feltétlenül egyenletes. Néhány mérésnél
valószínûleg sokkal rosszabb, porózusabb volt a cella alatt
a beton felülete, így nagyon nagy értékeket kaptam.
A légpermeabilitás-mérés után végeztem a vízáteresztõ képesség vizsgálatait a GWT-4000 készülékkel. A mérõmûszert az S4-es sorozatnál nem tudtam megfelelõen
alkalmazni, mert ezek a betonfelületek már nagyon porózusak voltak, a tömítõgyûrû mellett nedvesedni kezdett
a beton. Hiába alkalmaztam kisebb nyomást, a mérés nem
bizonyult megbízhatónak. Bár a szakirodalomban erre az
esetre is találunk képletet, az eddigi tapasztalataim nem
támasztják alá a megfelelõ megbízhatóságot.
A Germann GWT-4000 vízáteresztõ képességet mérõ
készülékkel végzett vizsgálatok eredményeinek átlagértékét a 3. táblázatban foglaltam össze. A beszivárgó vízmennyiség különbségei jól mutatják az egyes betonok
porozitásának az eltérését.
3. táblázat
Kísérleti betonok vízáteresztõképesség-vizsgálatának eredményei
Betonminta jele
S1

q, 10-3 mm/s 1 bar nyomásra
0,495

S2
S3

0,579
0,922
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5. ábra. S3-as kísérleti betonsorozat vízáteresztése GWT-4000
készülékkel

A kísérleti betonokon végeztem mérést Karsten-csöves módszerrel is. Ennek lényege, hogy a Karsten-csövet (üveg mérõpipákat) a függõleges betonfelületre ragasztjuk, és meghatározott felületen mérjük az idõbeni
vízbeszívódást, vagyis hogy adott idõ alatt mennyit
csökken a vízszint a csõ függõleges szárában. A 4. táblázatban a 26 óra alatt bekövetkezett vízszintcsökkenést adtam meg a különbözõ betonokra. A táblázat tartalmazza a tanszék laboratóriumában számos mérés
alapján felállított hozzávetõleges porozitási besorolást
is [9].
4. táblázat
Kísérleti betonok Karsten-csöves vizsgálatának eredményei
Beton- A beszívódás
k,
Vízbeszívódási
minta mértéke 26 óra mm/min határértékek
jele
után, mm
S1
12,5
0,008
< 0,04
S2
18,5
0,012
< 0,04
S3
78,3
0,050
0,04–0,14
S4

64,0

0,041

0,04–0,14

Hozzá tartozó porozitás, V%
< 12
< 12
12–15
12–15

A különbözõ permeabilitási és a porozitásmérés eredményeinek összehasonlítását az 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat
Mérési eredmények összehasonlítása
BetonK, 10-6 m2
q, 10-3 mm/s
k, mm/min Porozitás,
minta jele (vákuumos
(vízáteresztõ
(KarstenV%
perm. mérés) képesség mérése) csöves mérés)
S1
0,044
0,495
0,008
11,76
S2
0,071
0,579
0,012
12,12
S3
0,158
0,922
0,050
12,22
S4
0,600
0,041
14,16

Az 6. ábrán a laboratóriumban mért porozitások függvényében mutatom be a három mérés eredményeinek egymáshoz való viszonyát az S1, S2, S3 betonmintákon.
Mindhárom vizsgálat eredményeire hasonló görbe illeszthetõ.
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6. ábra. Mérési eredmények összehasonlítása: áteresztõképesség a
porozitás függvényében

7. Összefoglalás
A beton egyik legfontosabb, sok más jellemzõjét meghatározó tulajdonsága a porozitás. A porozitás döntõ jelentõségû a beton tartósságát illetõen, ugyanis a különbözõ
károsító anyagok a kapilláris pórusokon keresztül jutnak
a betonba.
Egy betonszerkezet tartóssága a szilárdsága mellett elsõsorban külsõ fedõrétegének a minõségétõl függ. A felületi porozitás ezért még fontosabb a beton tartóssága szempontjából.
A porozitás vizsgálatának többféle módszere ismert. A
porozitás fokára utalnak a beton víz- vagy gázáteresztésének jellemzõi. Jelen munkámban két mûszerrel végzett
permeabilitásvizsgálat eredményeit mutattam be.
Négyféle betonminõséget vizsgáltam, hogy a kapott
eredményeket megfelelõen tudjam értékelni. Mind a négy
minõségi osztályban kilenc próbatesten végeztem el a
méréseket, így már jól jellemezhetõek az eltérések.
A Torrent típusú vákuumos permeabilitásvizsgáló mûszert alkalmasnak találom betonok légáteresztési jellemzõinek meghatározására. Elõnyei között szerepel egyszerû és gyors kezelhetõsége, az elektronikus mérés és
adattárolás lehetõsége.
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A GWT-4000 típusú vízpermeabilitás-vizsgáló készülékkel is sikeres méréseket végeztem. Hasonló eredményeket kaptam, mint az elõzõ mérésnél, de a vizsgálat
kivitelezhetõségét nehezebbnek tartom, továbbá alkalmazása a felület kismértékû roncsolásával is jár.
A mérési eredményeket összehasonlítottam a felület
porozitásának meghatározására hagyományosan alkalmazott Karsten-csöves vizsgálattal, a különbözõ módszerekkel hasonló eredményt kaptam.
A vizsgálatokat a T034466 sz. Felületvédõ anyagok
permeabilitása c. OTKA kutatás támogatásával végeztem.
Lektorálta: Balázs György professor emeritus, ny. egyetemi tanár.
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