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A beton konzisztenciája fizikaifizikai – a folyadékok
viszkozitásával rokon – fogalomfogalom, amely a friss
beton mozgással szembeni ellenállását, belső
súrlódását, alaktartását fejezi ki.
A beton konzisztenciája elsősorban

• a friss betonfriss beton keverhetőségére, kötési-
szilárdulási folyamatára, szállíthatóságára,
bedolgozhatóságára, tömöríthetőségére,
állékonyságára, valamint
• a megszilárdult betonmegszilárdult beton szövetszerkezetére
(struktúrájára), szilárdságára, zsugorodására,
kúszására stb. van hatással.
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A friss beton konzisztenciájátfriss beton konzisztenciáját
- a beton összetevőinek minősége és
- a keverék összetétele, mint például

• a vízadagolás,
• a cementtartalom,
• a víz-cement tényező,
• az adalékanyag összetétele,
• a finomrész-tartalom,
• az adalékanyag szemalakja
• az adalékszer(ek) mennyisége
• a friss beton levegőtartalma stb.

befolyásolja.
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A konzisztencia gyakorlati fogalomgyakorlati fogalom, amelynek
meghatározása fizikai alapelvek alapján
körülményes, de jellege a szabványosított
gyakorlati mérési módszerekkel jól kifejezhető.

A visszavont MSZ 4719:1982 „Betonok” című
magyar szabvány a földnedves (FN), a kissé
képlékeny (KK), a képlékeny (K), a folyós (F)
megnevezésű (jelű) konzisztencia osztályokat
ismerte, és vizsgálati módszerként az
MSZ 4714-3:1986 „A betonkeverék és a friss beton
vizsgálata. A konzisztencia meghatározása” című
szintén visszavont szabvány eljárásait jelölte meg.
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MSZ EN 12350MSZ EN 12350--……
A friss beton vizsgálata. …rész:A friss beton vizsgálata. …rész:

DIN EN 12350-…
Prüfung von Frischbeton. Teil…

BS EN 12350-…
Testing fresh concrete – Part…

NF EN 12350-…
Essais pour béton frais – Partie…

SR EN 12350-… Determinarea consistentei
betonului (proaspat) prin metoda…
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Roskadás (vizsgálat)Roskadás (vizsgálat)

Setzmass

Slump test

Essai d'affaissement
Determinarea prin metoda
tasarii

EN 12350-2
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Roskadás mérés
(Abrams-féle kúp)

4x25 → 3x25 szúrás
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Roskadási osztályokRoskadási osztályok az EN 206-1:2000 szerint

A roskadási mértéket az EN 12350-2:1999 szerint kell
meghatározni.
1) A módszer e tartományban kevéssé érzékeny.

≥ 220S5 1)

160 - 210S4

100 - 150S3

50 - 90S2

10 - 40S1

Roskadás
(Roskadási mérték)

mm

Osztály
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Terülés (vizsgálat)Terülés (vizsgálat)

Ausbreitmass

Flow table test
Essai d'étalement à la
table à choc
Determinarea prin
metoda raspandirii

EN 12350-5
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2x10 ütés, 15 emelés-ejtés

3.
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Terülési osztályokTerülési osztályok az EN 206-1:2000 szerint

A terülési mértéket az EN 12350-5:1999 szerint
kell meghatározni.

≥ 630F6
560 – 620F5
490 – 550F4
420 – 480F3
350 – 410F2
≤ 340F1

Terülési átmérő
(Terülési mérték)

mm

Osztály
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VEBE vizsgálatVEBE vizsgálat

Vebe-Prüfung

Vebe test

Essai Vébé
Determinarea prin metoda
de remodelare VE-BE

EN 12350-3
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A VEBEVEBE--készülékkészülék rázóasztalon áll, és az Abrams-féle
roskadásmérő csonka-kúp alakú friss beton hengerré
formálásához szükséges vibrálási idő mérésére alkalmas.
A berendezés a VEBE megnevezést Victor Bährner svéd
mérnök nevének kezdőbetűi után kapta, aki konzisztencia
vizsgálati módszerét 1940-ben publikálta.

A VEBEVEBE--méteresméteres átformálási időátformálási idő
vizsgálata tulajdonképpen a régi
MSZ 4714-3:1986 szabvány szerinti
átformálási ütésszám, az ún. Powers-féle
„kézi” konzisztencia vizsgálat módosított
formája.
Az átformálási ütésszámot régen Powers-
foknak nevezték.
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A Vebe-méteres átformálási időt az
EN 12350-3:1999 szerint kell meghatározni.

5 – 3V4 1)

10 - 6V3
20 - 11V2
30 - 21V1
≥ 31V0 1)

Vebe-méteres
átformálási idő, s

Osztály
VEBE osztályokVEBE osztályok az EN 206-1:2000 szerint
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Tömörítési mértékTömörítési mérték

Verdichtungsmass

Degree of compactability

Indice de serrage
Determinarea prin metoda
compactarii

EN 12350-4
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EN 12350-4:1999 szerinti eszköz a
WalzWalz--féleféle tömörítéstömörítés méréséhez.

A DIN 1048-1:1978 német
szabványból ismerjük.

C0…C4 =
= tömörítési mérték =
= 400 mm / h mm > 1,0
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A Walz-féle tömörítési mérték azt mutatja meg, hogy a
laza állapotú beton térfogata a betömörített beton
térfogatának hányszorosa.

Értékét betontervezéskor annak kiszámítására szoktuk
használni, hogy a betonkeverőgép dobjában megkeverhető
betonadag laza térfogata hányszorosa a betonadag
betömörítés utáni térfogatának, illetve, hogy a laza
betonadag tömege hányadrésze az ugyanolyan térfogatú
betömörített beton tömegének.

Például abból a képlékeny konzisztenciájú betonból,
amelynek a tömörítési mértéke 1,12 és friss állapotban,
betömörítés után a testsűrűsége 2400 kg/m3,  a 0,8 m3

hasznos térfogatú betonkeverő dobban 2400·0,8/1,12 =
= 1714 kg tömegű beton adag1714 kg tömegű beton adag keverhető meg.
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A tömörítési mértéket az EN 12350-4:1999 szerint
kell meghatározni.
2) Csak könnyűbeton esetén szabad alkalmazni.

< 1,04C4 2)

1,10 – 1,04C3
1,25 – 1,11C2
1,45 – 1,26C1
≥ 1,46C0 1)

A tömöríthetőség
mértéke

(Tömörítési mérték)

Osztály

Tömörítési osztályokTömörítési osztályok az EN 206-1:2000 szerint
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A WalzWalz-féle
tömörítési mértéktömörítési mérték
közelítőleg egyenlő
a visszavont
MSZ 4714-3:1986
szabványban
szereplő Glanville-
féle tömörödési
tényező reciprokával,
ezért ez utóbbit
a tömörítési és
a tömörödési
konzisztencia
osztályok közvetett
összehasonlításául
használhatjuk. 5 liter
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A Walz-féle tömörítési mértéket nem szabad összetéveszteni
a rokon hangzású Glanville-féle tömörödési tényezővel.
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ISO 4103 Concrete. Classification of consistency
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Megállapítható, hogy az EN 206-1:2000 szabvány
konzisztencia osztályai lényegében megfelelnek

az ISO 4103 szabvány konzisztencia osztályainak
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A beton konzisztenciáját ugyanazzal az eszközzel kellugyanazzal az eszközzel kell
mérnimérni a betongyárban és átadáskor az építéshelyen!
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A korszerű betontechnológiában a konzisztencia
beállításának nélkülözhetetlen eszköze a
képlékenyítő, ill. folyósító adalékszerképlékenyítő, ill. folyósító adalékszer

Adagolásuk felső határa betonbeton és vasbetonvasbeton esetén a
cementtartalomra vetített 5 tömeg%5 tömeg%, feszítettfeszített
vasbetonvasbeton esetén 2 tömeg%2 tömeg%.
Nagyszilárdságú betonhozNagyszilárdságú betonhoz legfeljebb a
cementtartalomra vett 7 tömeg%7 tömeg% adalékszert
szabad alkalmazni.



44

Képlékenyítő adalékszerekKéplékenyítő adalékszerek
A képlékenyítőszerek gyakorlatilag a betonépítés minden
területén (pl. transzportbeton, korai állékonyságú ún.
zöldbeton, vízzáróbeton, zúzottkőbeton, szivattyús beton,
tömegbeton) alkalmazhatók. Csökkentik a beton
vízigényét, ezáltal javítják a bedolgozhatóságát, illetve a
vízmegtakarítás folytán azonos cementtartalom mellett
növelik a beton szilárdságát.

Folyósító adalékszerekFolyósító adalékszerek
A folyósítószerek hatása a képlékenyítőszerek hatásának
két-háromszorosa. A folyósító adalékszereket általában
vízcsökkentés és konzisztencia-javítás együttes céljával kell
alkalmazni. A folyós konzisztenciájú betont csak folyósító
adalékszerrel szabad előállítani.
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A folyósítószereknek hatóanyaguk szerinthatóanyaguk szerint
alapvetően több csoportját lehet megkülönböztetni:

- ligninlignin--szulfonátszulfonát bázisú folyósítószerek. Az első
alkalmazás éve: 1930. Vízcsökkentő hatása
5-10 %;
- naftalinnaftalin--formaldehidformaldehid--szulfonátszulfonát bázisú folyósító-
szerek. Az első alkalmazás éve: 1970.
Vízcsökkentő hatása 15-25 %;
- melaminmelamin--formaldehidformaldehid--szulfonátszulfonát bázisú
folyósítószerek. Az első alkalmazás éve: 1980.
Várható vízcsökkentő hatása 12-20 %. Folyós
betonok készítésére alkalmas folyósítószer;
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- szulfonáltszulfonált--vinilkopolimervinilkopolimer ((poliakrilátpoliakrilát)) bázisú
szuper folyósítószerek. Az első alkalmazás éve:
1990.  A nagyszilárdságú betonok (≥ C55/67;
fcm,cyl = 60-130 N/mm2) első folyósítószere;
- polikarboxilátpolikarboxilát bázisú szuper folyósítószerek.
Az első alkalmazás éve: 2000. Az öntömörödő
betonok, az ultra nagy szilárdságú betonok
(fcm,cyl ≤ 150 N/mm2) speciális adalékszere.
Alkalmazásukkal a beton víz-kötőanyag
tényezője különleges esetekben akár 0,22-nál is
kisebb lehet.

A képlékenyítő és folyósító adalékszerek tulajdonságait, ill.
hatását az EN 934-2:2001 szerint referencia-betonhoz hasonlítva
kell vizsgálni.
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Régebbben az „alig földnedves”„alig földnedves” és az „önthető”„önthető” konzisztenciát
is ismertük
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Konzisztencia

Konsistenz

Consistency

Consistance

Consistenţa, Lucrabilitatea
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Alig földnedves, AFN

Sehr steif

Dry

Presque sol humide

Foarte vîrtos
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Alig földnedves betonnalAlig földnedves betonnal nagytömegű,
vasalatlan vagy gyengén vasalt szerkezetek,
például hídpillérek, gátak, támfalak,
útbetonok készítése esetén lehet dolgozni.
Előnye a kis cement tartalom, kis hőfejlesztés,
kis zsugorodási hajlam. Az ilyen beton nem
szivattyúzható, a szállítóeszközből sokszor
nehezen üríthető, tömörítéséhez nagyon erős
vibrátor szükséges.  Nem alkalmazható
látszóbeton készítéséhez.
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Földnedves, FN

Steif, Erdfeucht, Rüttelbeton, KS, K1

Earth moist

Sol humide

Vîrtos
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Kissé képlékeny, KK

Plastisch, KP, K2

Semy plastic

Presque plastique

Slab plastic
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Földnedves betonFöldnedves beton vasalatlan és ritkán vasalt
szerkezetek készítéséhez használható.
Tömörítéséhez vibrátort kell használni (ezt a
betont német nyelvterületen „Rüttelbeton”-
nak, azaz vibrált betonnak is nevezik).
Nem alkalmazható látszóbeton készítéséhez.

Kissé képlékeny betonbólKissé képlékeny betonból minden vasalatlan és
vasalt szerkezet elkészíthető, ha a vasalás
nem különösen sűrű. Tömörítéséhez vibrátort
kell használni. Szivattyúzható. Látszóbeton
készítésére is alkalmas.
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Képlékeny, K

Weich, Regelkonsistenz, KR, K3

Plastic

Plastique

Plastic
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Képlékeny betontKéplékeny betont sűrűn vasalt szerkezetek
készítéséhez lehet használni. Gyenge
vibrálással is tömöríthető. Felhasználásával
nagy kiterjedésű szerkezetek, mechanikai
igénybevételeknek kitett betonok,
látszóbetonok is készíthetők. Előnye a
szivattyúzhatóság, könnyű bedolgozhatóság.
Hátránya a nagy cementigény,  a
szétosztályozódási, zsugorodási, kivérzési
hajlam.
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Folyós, F

Fliessfähig, KF

Fluide like

Fluide

Fluid
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Folyós betonbólFolyós betonból igen sűrűn vasalt, karcsú,
nehezen hozzáférhető szerkezetek is
készíthetők. A víz alatti betonozás anyaga.
Tömöríteni alig, vagy nem szükséges. Előnye,
hogy könnyen szivattyúzható, nehéz
körülmények között is gyorsan beépíthető.
Hátránya, hogy a folyós beton összetételét
igen gondosan kell megtervezni és betartani.
Zsugorodása jelentős.
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Önthető, Ö

Sehr fliessfähig, Giessfähig

Pourable

Coulable

Foarte fluid
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Önthető betonbólÖnthető betonból nagy kiterjedésű
szerkezetek gyorsan, könnyen építhetők.
Konzisztenciája annyira híg, hogy
öntővályúban is eljuttatható a szerkezet
minden részébe. Az önthető beton finom rész
tartalma nagy, zsugorodása igen jelentős.
Különleges fajtája az önterülő vagy
öntömörödő beton, amely az önterülő
képességet nem a nagy vízadagolásnak,
hanem a különleges összetételnek köszönheti,
miáltal mentes a hagyományos önthető beton
egyébként hátrányos tulajdonságaitól.
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Az előadás témakörébe tartozó dolgozatok



68Köszönöm szíves figyelmüket…Köszönöm szíves figyelmüket…


