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A nagy tartósságú betont az jellemzi,
hogy a 100 év100 év tervezett használatitervezett használati
élettartamélettartam alatt megbízhatómegbízható módon
hordja a terhelési és a környezeti
hatásokat.

Előadásomban azt keresem, hogy ezt a
megbízhatóságotmegbízhatóságot, más szóval a
megfelelőség igazolás hitelességét mikéntmiként
befolyásolja a nyomószilárdság jellemzőbefolyásolja a nyomószilárdság jellemző
értékének meghatározási gyakorlataértékének meghatározási gyakorlata.
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Előadásomban vizsgálom:

a) az Eurocode-2 és az MSZ EN 206-1
kapcsolatát;
b) az alulmaradási tágasság (Δ)
konvenciójának következetes alkalmazását;
c) az alulmaradási tényező (λ) hatását.

Javaslatot teszek:

d) a nyomószilárdság megfelelőségének
vizsgálatára a nagy tartósságú beton átadás-
átvételi eljárásában.
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A méretezés során adódik a nyomófeszültségnyomófeszültség
tervezési értéke (tervezési értéke (σσnn)), amelyhez a

σn ≤ fcd
feltétellel megválasztjuk a nyomnyomóószilsziláárdsrdsáágg
(valamely nyomószilárdsági osztályhoz tartozó)
terveztervezéésisi éértrtéékkéétt (ffcdcd).
A beton megfelelőségének egyik feltétele, hogy a
nyomószilárdság tapasztalati jellemző értéke
(fck,cyl,test) ne legyen kisebb, mint a
nyomószilárdság tervezési értékéből (fcd)
származtatott előírt jellemző értéke (előírt jellemző értéke (ffck,cylck,cyl)):

fcd·γc/αcc= fck,cyl ≤ fck,cyl,test
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A beton nyomószilárdsága tervezési, jellemző és
átlag értékének összevetése
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Megállapítás:
1) A ΔΔ alulmaradási tágasságalulmaradási tágasság értelmezése
az Eurocode-2 és az EN 206-1
szabványban általában eltérőeltérő.
2) A tervező a nyomófeszültség tervezési
értékéből ((σσnn)) a beton próbahengerenpróbahengeren
értelmezett jellemző értékét ((ffck,cylck,cyl)) adja
meg követelményként.
Tehát az EurocodeEurocode--2 szabványban az2 szabványban az
ffckck jel mindig hengerszilárdságot jelentjel mindig hengerszilárdságot jelent.
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Az MSZ EN 1992-1-1:2005 és az
MSZ EN 206-1:2002 szabvány a beton
nyomószilárdságának megfelelőségét a
150 mm átmérőjű, 300 mm magas,
végig víz alatt tárolt próbahengerek
nyomószilárdsága alapján ítéli meg,
következésképpen a megfelelőségimegfelelőségi
feltételekfeltételek is ezekre a szabványosa szabványos
hengerekrehengerekre vonatkoznak.

Az MSZ 4798-1:2004 szabvány megen-
gedi a 150 mm élhosszúságú, vegyesen
tárolt próbakockák alkalmazását is,
amely lehetőséggel szívesen élünk.

§§
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Az alulmaradási tágasság (alulmaradási tágasság (ΔΔ)) konvenciójának
következetes alkalmazása azért szorgalmazandó, hogy
a jellemző érték meghatározása a próbatest alakjától és
tárolási módjától függően ne vezethessen különböző
eredményekre. Ugyanis, ha
fcm,cyl = fck,cyl + 4 továbbá
fcm,cyl = fcm,cube,H/1,39 és fck,cyl = fck,cube,H/1,39
akkor ffcm,cm,cube,Hcube,H == ffck,ck,cube,Hcube,H ++ 5,65,6

vagy, ha fcm,cyl = fck,cyl + 1,48·σ15,cyl

akkor fcm,cube,H = fck,cube,H + 1,48·1,39·σ15,cyl és
σ15,cube,min,H = 3 N/mm2 esetén σσ15,15,cyl,mincyl,min == 2,2 N/mm2,2 N/mm22
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Vegye-
sen

tárolt
kocka

Vegye-
sen

tárolt
kocka

Víz
alatt
tárolt

henger

Átlag 27 27 19,4
Küszöb = átlag - 4 23 15,4
Küszöb = átlag - 1,39x4=5,6 21,4
fck,cube,H követelmény 22 16
Nyomószilárdsági osztály C16/20 C12/15 C12/15

Átlag 31 31 22,3
Küszöb = átlag - 4 27 18,3
Küszöb = átlag - 1,39x4=5,6 25,4
fck,cube,H követelmény 27 22
Nyomószilárdsági osztály C20/25 C16/20 C16/20

Az átszámítással (Δ=5,6) a vegyesen tárolt kocka eredménye mindig megegyezik a henger eredményével

Példa arra, hogy az
"alulmaradási tágasság"-nak
(Δ) a próbatest alakjától és

tárolási módjától kell
függenie.

MSZ 4798-1 esete

VEGYES TÁROLÁS

Henger eredménye a vegyesen tárolt
kocka (ha Δ=4) eredményével nem

egyezik meg.

NAD 5.3. tábl.

Java-
solt

átszá-
mítás

Átlag/1,39=

Átlag/1,39=

Henger eredménye a vegyesen tárolt
kocka (ha Δ=4) eredményével nem

egyezik meg.

NAD 5.3. tábl.

Példák az alulmaradási tágasság (Δ) próbatest méret és utókezelés
függőségére, vegyesen tárolt próbakockák esetén

Az alulmaradási tágasság (Δ) vagy konstans érték
vagy a szórás függvénye (Δ = λ·s).
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Víz
alatt
tárolt
kocka

Víz
alatt
tárolt
kocka

Víz
alatt
tárolt

henger

Átlag 24,5 24,5 19,1
Küszöb = átlag - 4 20,5 15,1
Küszöb = átlag - 1,28x4=5,1 19,4
Nyomószilárdsági osztály C16/20 C12/15 C12/15

Víz
alatt
tárolt
kocka

Víz
alatt
tárolt
kocka

Víz
alatt
tárolt

henger

Átlag 28,5 28,5 22,3
Küszöb = átlag - 8 20,5 14,3
Küszöb = átlag - 1,28x8=10,2 18,3
Nyomószilárdsági osztály C16/20 C12/15 C12/15

VÍZ ALATTI TÁROLÁS

Az átszámítással (Δ=5,1) a víz alatt tárolt kocka eredménye mindig megegyezik a henger eredményével

Az átszámítással (Δ=10,2) a víz alatt tárolt kocka eredménye mindig megegyezik a henger eredményével

VÍZ ALATTI TÁROLÁS

Java-
solt

átszá-
mítás

Henger eredménye a víz alatt tárolt
kocka (ha Δ=4) eredményével nem

egyezik meg.

Henger eredménye a víz alatt tárolt
kocka (ha Δ=8) eredményével nem

egyezik meg.

Java-
solt

átszá-
mítás

Példa arra, hogy az
"alulmaradási tágasság"-nak
(Δ) a próbatest alakjától és

tárolási módjától kell
függenie.

EN 206-1 esete
Átlag/1,28=

Példa arra, hogy az
"alulmaradási tágasság"-nak
(Δ) a próbatest alakjától és

tárolási módjától kell
függenie.

EUROCODE 2 esete
Átlag/1,28=

Példák az alulmaradási tágasság (Δ) próbatest méret és utókezelés
függőségére, víz alatt tárolt próbakockák esetén
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Az "alulmaradási tágasság" mértékének hatása, N/mm2
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fck = fcm - 4
fck = fcm - 5,6



12(Az osztó értéke C55/67 – C100/115 között : 1,26)
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A megfelelőségi feltételekben meg kell különböztetni:

• a kezdeti gyártást és vizsgálatot
(n ≥ 35, → fck,cyl és σ)

• a folyamatos gyártást és vizsgálatot,
(n ≥ 15, → fck,cyl és sn)

ezek eredménye alapján a gyártógyártó
megfelelőségi nyilatkozatot tesz,

• valamint az átadásátadás--átvételi vizsgálatotátvételi vizsgálatot,
ennek során a megrendelőmegrendelő vagy valamely

független laboratóriumfüggetlen laboratórium azt vizsgálja, hogy a
szóban forgó beton a gyártó által megadott

nyomószilárdsági osztálynak megfelel-e.
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A gyártó a folyamatos gyártás eredményét,
az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint az

fck,cyl,test = fcm,cyl,test – λ.sn,cyl formulával értékeli,
ahol λ = λ15, Taerwe = 1,481,48.

Ez a formula feltEz a formula feltéételezi, hogytelezi, hogy
1.1.) a szil) a sziláárdsrdsáágilag nem megfelelgilag nem megfelelőő friss betontfriss betont

nemnem ééppíítjtjüük be, vagy utk be, vagy utóólag megerlag megerőőssíítjtjüük;k;
2.2.) ha a gy) ha a gyáártrtóó „„kritikusan jkritikusan jó”ó” betont kbetont kéészszíít,t,

akkor azt a feltakkor azt a feltéételrendszer 0,7 ktelrendszer 0,7 köörrüülili
valvalóószszíínnűűssééggel megfelelggel megfelelőőnek minnek minőőssííti.ti.
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Bármely megfelelőségi feltételrendszer esetén
értelmezhető az adott p alulmaradási hányadú
betonhoz tartozó A(p) elfogadási valószínűség.
A λ15 = 1,48 által szolgáltatott Taerwe-féle
feltételrendszernél A(0,05) ≈ 0,7, azaz ha a gyártó
„kritikusan jó” betont készít, akkor azt a
feltételrendszer 0,7 körüli valószínűséggel fogja
megfelelőnek minősíteni (a következő ábra felső
görbéje, ahol A(0,05) ≈ 0,7 és p·A(p) = 0,035).
Ez a valószínűség lényegesen több, mint az egykori
MSZ 4720-2:1980 szabvány által biztosított
(Student-féle) 0,5 valószínűség (a következő ábra
alsó görbéje, ahol A(0,05) = 0,5 és p·A(p) = 0,025).
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Az MSZ EN 206-1:2002 szabványban
alkalmazott Taerwe-féle modell matematikai-
statisztikai szempontból korrekt, csak
éppenséggel teljességgel eltérő körülmények
között, mint ami a betonépítésre jellemző.
Az MSZ EN 206-1:2002 és MSZ 4798-1:2004
szabványnak az a komoly hiányosságaaz a komoly hiányossága, hogy
azokba csak a megfelelőségi feltétel került be,
a folyamatos nyomon követés és az utólagos
javítás kötelezettsége nélkül, ami annyiban
érthető, hogy az végrehajthatatlan.
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A Taerwe-féle modellel szembeni észrevételünk:

1. a friss beton sorsát nem lehet nyomon
követni, és a betont a későbbiekben nem lehet
megerősíteni;

2. szerkezeteink biztonsága érdekében
méltányolandó lenne az olyan módszer
alkalmazása, amelyben az átadó és az átvevőátadó és az átvevő
kockázatakockázata nem 30-70 %, hanem 5050--5050 %.

Megjegyzendő továbbá, hogy az átadás-átvételi
vizsgálat során a próbatestek száma a
15 darabot sohasem éri el.



19

Ezért véleményem szerint (nem
feltétlenül csak) a 100 év tervezési100 év tervezési
élettartamú, nagy tartósságú  betonélettartamú, nagy tartósságú  beton
átadás-átvételi vizsgálata
eredményének értékelése során
a StudentStudent--féleféle eljárás alapján kell
eljárni:

ffck,cyl,testck,cyl,test == ffcm,cyl,testcm,cyl,test –– λλn,Studentn,Student..ssn,cyln,cyl
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Mintaszám
n

Student-
tényező

tn

Taerwe-
tényező
λn

3 2,920 2,67
6 2,015 1,87
9 1,860 1,67
15 1,761 1,48
∞ 1,645
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Minta jele
Próba-
kocka

fci,cube,test,H

Próba-
henger
fci,cyl,test

2. feltétel

fci,cyl,test ≥ fck,cyl - 4
1. 48,7 35,1 35,1 > 21,0
2. 47,7 34,4 34,4 > 21,0
3. 44,5 32,1 32,1 > 21,0
4. 46,6 33,6 33,6 > 21,0
5. 45,8 33,0 33,0 > 21,0
6. 47,6 34,3 34,3 > 21,0
7. 43,1 31,1 31,1 > 21,0
8. 43,8 31,6 31,6 > 21,0
9. 46,2 33,3 33,3 > 21,0

fcm,cyl,test = 33,2 átlag
s9 = 1,37 szórás

smin = 2,2 szórás legalább
t9 = 1,86 Student-tényező

fck,cyl,test = fcm,cyl,test – t9·smin = 33,2 – 4,1 = 29,1
1. feltétel

fck,cyl,test = 29,1 > 25,0 = fck,cyl

Nyomószilárdsági osztály:
C25/30 Mértékegység: N/mm2Sz
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Köszönöm szíves  figyelmüket
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