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Építéskémia 

• kő  

• tégla,  

• vas, acél  

• beton 

• faanyag  

• kátrány  

• bitumen  

• jutaszövet  

• stb. 

• cementkémia 

• festék- és 
műgyantagyártás 

• gumigyártás 

• betonadalékszer  

• műszálas szövet 

• kompozitok 

• inhibítorok 

• stb., stb., stb. 

    XIX.sz.vége -  

     XX.sz.eleje 

     
   XX.sz.közepe           napjainkig 

    



BETON  
Cementek:  

• Cementhelyettesítő hidraulikus anyagok (ilyenek a pernye, a 
kohósalak, a szilikapor stb.), illetve  

• Cement additívek (ezek szerves adalékanyagok, melyek részint a 
cement őrlését segítik elő, részben egyéb tulajdonságok, mint pl. 
kötésgyorsítás-lassítás kialakításában vesznek részt)  

Betonadalékszerek:  

• Bedolgozás javítása: a plasztifikátorok, folyósítók és 
szuperplasztifikátorok, kötéslassítók, az öntömörödést biztosító 
adalékszerek a betonok (különleges beépítési technológiák).  

• Különleges körülményekhez vagy igénybevételekhez 

    fagyásgátlók, légpórusképzők, kötésgyorsítók, inhibítorok 

    (a betonba kevert, a betonacélok korrózióját  

     kémiai/elektrokémiai úton lassító szerek) 

Egyebek: 

• Zsaluleválasztók 

• Utókezelő szerek 



BETONVÉDELEM 

Szigetelések  
Bitumenes 

szigetelések:          

az egyszerű talajpára 
elleni szigeteléstől, 
melyek lehetnek pl. 
oldószeres vagy 
emulziós bitumenmázak,  

 a közvetlenül 
aszfaltburkolattal 
ellátható egy- vagy 
kétrétegű bitumenes 
lemez, nem korhadó 
betétes, műanyaggal 
modifikált bitumennel 
készülő szigetelő-
rendszerekig 

 



BETONVÉDELEM 

Szigetelések  

Lemezes szigetelések  
általában forró levegővel vagy 

forró ékkel homogénen 

hegeszthető lágy PVC, poliolefin, 

HDPE lemezek, főleg műtárgyak 

külső szigetelésére.  



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Kent vagy szórt reaktív műgyanta szigetelések 

• a legelterjedtebb a forrón szórt poliuretán elasztomer, 

mely közvetlenül aszfaltozható szigetelés. 

 

 

 

Felületegyengetés 

                    Repedéskitöltés 

 

 

 



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Felületjavítás  

      epoxihabarccsal 



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Alapozás felhordása, homokhintés 



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Tapadóhíd  



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

 

Szórt fólia felhordása 



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Szórt fólia felhordása 

 



BETONVÉDELEM 
Szigetelések 

Öntött aszfalt a felső tapadóhídon  



BETONVÉDELEM 
Bevonatok 

Hidrofóbizálás:  

  vízlepergető hatás 

 

Betonfestékek:  

legtöbbször 

diszperziós 

akrilgyanta festékek, 

ritkán kétkompo-

nenses emulziós 

epoxigyanták 

 



BETONVÉDELEM 
Bevonatok 

Járható,  

   repedés- 

   áthidaló  

   műgyanta  

   vastag- 

   bevonatok 

a hídszegélyek, gyalogjárók, kerékpárutak 

biztonságos, kopásálló, csúszásmentes bevonatai.  

 



BETONVÉDELEM 
Bevonatok 

  Nem járható, 

repedésáthidaló 

diszperziós 

vastagbevonatok: 

kötőanyaguk cement 

és diszperziós 

műgyanta, rugalmasak. 

 

 

Inhibítorok: az acélbetétek elektrokémiai védelmére 

 

 



BETONVÉDELEM 
Bevonatok 

• Időleges védelmet biztosító rendszerek  

– Áldozati réteg, tisztítás után pótlandó 

• Félállandó rendszerek 

– Tartósabb alapréteg + áldozati réteg 

– Vastagabb alapréteg, vékony rétegenként 

fogy 

• Állandó rendszerek 

– Műgyanta (PUR) vastagbevonatok, 

tisztításállók 



BETONVÉDELEM 
Bevonatok 

Banksy 



KÜLÖNLEGES BETONOK  

Különleges betonok: a növekvő szilárdsági igények, a 

költségcsökkentés szorítása speciális betonanyagok 

kifejlesztését tette szükségessé 

a szálerősítésű betonok (üvegszállal, műanyag-szállal, 

fémszállal, szénszállal erősítve) kisebb korai 

repedésérzékenységet, eloszló terheket eredményeznek 

 



KÜLÖNLEGES BETONOK 

Öntömörödő betonok                                          
A beton konzisztenciája:  mézszerűen folyó, 

szétosztályozódásra nem hajlamos  

 

[Krüger] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/51/SCC33.JPG


KÜLÖNLEGES BETONOK 

   Nagyteljesítményű betonok 

   C50/60-as szilárdságú NT beton 



BETONJAVÍTÁS, 

HELYREÁLLÍTÁS 

• acélbetétek védőanyagai:  

– aktív pigmentet is tartalmazó  

   kétkomponenses epoxigyanták  

– diszperziós műgyanta és cement  

   kombinációjából álló, kenhető iszapok 

• javítóhabarcsok:. 

– PCC javítóanyagok (műanyaggal javított, cementkötésű 

habarcsok)  

– PC-k, azaz a műgyantakötésű javítóanyagok, a 

műgyantabetonok: csak különleges esetekben 

használják (fokozott vegyszerállósági igény, gyors 

javítás   epoxi- vagy metakriláthabarcsok). 

 



BETONJAVÍTÁS, 

HELYREÁLLÍTÁS 

• Lőttbetonok: a nedves vagy száraz lövellt 

technológiával felhordható betonok 



BETONJAVÍTÁS, 

HELYREÁLLÍTÁS 

• Lőttbetonok: a nedves vagy száraz lövellt 

technológiával felhordható betonok 



BETONJAVÍTÁS, 

HELYREÁLLÍTÁS 

Lövellt beton:  

előnedvesítés, betonlövés, elsimítás 

 



ACÉLSZERKEZETEK VÉDELME  

• szerkezetek védelme korrózióvédelmi rendszerekkel: 



ACÉLSZERKEZETEK VÉDELME  

• pályalemez szigetelés műgyanta vastagbevonattal: 



GUMIK, ELASZTOMEREK, 

PLASZTOELASZTOMEREK  

• hézagtömítések 



GUMIK, ELASZTOMEREK, 

PLASZTOELASZTOMEREK  

• saruk: a hídsaruk egy 

tekintélyes része 

fémlemezekkel erősített 

gumitömb 

 

 

• dilatációs szerkezetek: 

szőnyegdilatációk vagy 

a guminyelves dilatációs 

szerkezetek 



UTÓLAGOS ERŐSÍTÉSEK  

• ragasztott lamellák:  

 

 

 

 

 

• beágyazott, beragasztott acélbetétek 



INJEKTÁLÁSOK  

• Szerkezet- 

   ragasztás:  

 

   erőátadó  

   módon  



INJEKTÁLÁSOK  

 

• Repedéstömítés:  

    

   vízzáróság 

biztosítása 



Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

 

 

1. kísérlet: vegyük fel egy gumi  

                  feszültség-megnyúlás 

                  diagramját 



Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

Tapasztalat: a gumi először könnyen 

nyúlik, majd egyszerre 

nehezebben nyújtható tovább. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Slingshot_%28weapon%29.jpg


Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

Tapasztalat: a gumi először könnyen nyúlik, majd 

egyszerre nehezebben nyújtható tovább. 

 



Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

 

 

2. kísérlet: vizsgáljuk egy gumi  

                  viselkedését különféle 

                  deformációsebességeknél 

 



Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

Tapasztalat: 

 

 

 

 

 

 

 

 Δε/Δt   kicsi     közepes                    nagy 



 

 

 

 

 

 

Nyújtásra kigombolyodik,  

kicsit súrlódik, viselkedés a 

deformációsebességtől Δε/Δt függ 

Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 



Egy konkrét példa:  

elasztomerek (gumik) a hídon 

 

Tervezési/anyagválasztási szempontok: 

• Nagyrugalmas tartomány (utána a 

húzófeszültségek extrém megnőnek!) 

• Deformációsebesség (lehet többféle is!) 

• A hőmérséklet hatása 

• Egyéb hatások (koptató, vegyi, légköri, 

vandalizmus stb.) 



Egy konkrét példa:  

az elasztomer szigetelés 

Repedésáthidaló képesség: 

• Nyúlással 

• Kontrakcióval (felszakadás segít) 

 

 

 

 

 

    Plasztoelasztikus                Rugalmas 

 



Általánosan elfogadott követelmény: 

    Páraáteresztő:    sD,H2O < 4 m 

    Széndioxid záró: sD,CO2 > 50 m 
 

Molekulaméret: 

   víz:             H2O :                      kb. 160 pm 

 

   széndioxid: CO2  :                      kb. 230 pm 

 

 

Más konkrét példa: 

 Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 



Más konkrét példa: 

 Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 

 



Más konkrét példa: 

 Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 

 



Más konkrét példa: 

 Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 

 



Más konkrét példa: 

 Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 

 



Más konkrét példa: 

Betonvédő festék: páraáteresztő + CO2 záró 

• Megfelelő kötőanyag kiválasztása 

(alapfelület, környezeti hatások) 

• Lánchossz, láncelágazás beállítása 

• Festékrétegvastagság beállítása (2 réteg, 

250-300 μm) 

• Diszpergálás 

• Színezék, pigment, UV stabilizáló, 

tixptropizáló, terülésjavító, nedvesítő 

adalék, töltőanyag  

 



Összefoglalás 

• Az építési vegyianyagok igen széles 
skálája áll rendelkezésünkre 

• Ismerni kell az anyagok belső szerkezetét, 
működési mechanizmusát, csak így tudjuk 
helyesen használni őket 

• De szükség van rájuk a megnövekedett 
követelmények miatt 

• Így igyekszik az építéskémia segíteni a 
hídmérnökök munkáját és szolgálni a 
hidakat 



Köszönöm a 

figyelmüket! 

 

 
  Dr. Seidl Ágoston 

 


