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A beton nyomószilárdsági osztályának
értelmezése és változása 1949-től napjainkig
Dr. Kausay Tibor
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Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia!
Számtalanszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy
• régmúlt idők beton szilárdsági összefüggéseit, vagy

• régi tervrajzok beton szilárdsági jeleit kell értelmeznünk.
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A régi beton szilárdsági értékek mai értelmezése
nem is olyan egyszerű feladat, hiszen
• a méretezés módja,
• a biztonság fogalma,
• a vizsgálati módszer,
• a jellemző érték számításának módja,
tehát a számértékek mögött álló feltételek az utóbbi
60 év alatt többszörös változáson mentek keresztül.
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E lőírás érvén yének év szám a

2000
1995

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10

1990
1985

R m,200,vegyes/σ bH = 2,0 → 2,35

R k,cyl,vegyes/σ bH =
= 1,38 → 1,58

1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945

s = 0,15·R m

R k,cyl,vegyes/σ bH = 1,25 → 1,45
R k,200,vegyes = 0,75·R m,200,vegyes

R k,200,vegyes = 0,7·R m,200,vegyes
□ 200 mm, vegyes tárolás

R k,vegyes = R m,vegyes - k ·t ·s

f c k , cyl,víz alatt /f cd = 1 ,5 0 , ill. 1 ,7 7

2005

Elfogadási valószínűség: 70 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,
λ ≥15 alulmaradási tényező: 1,48

Ø 1 5 0 ·3 0 0 m m é s □ 1 5 0 m m , v íz a la tti tá r o lá s

2010

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,
t >40 alulmaradási tényező: 1,645
R m ,200,vegyes /σ b H = 2 ,0

Elfogadási valószínűség: 50 %,
alulmaradási hányad: 2,28 %,
alulmaradási tényező: 2,0

Ø150·300 mm és □ 150 mm, vegyes tárolás

Előírások sorszáma
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R k,vegyes = R m,vegyes - k ·t ·s

f c k , cyl,víz alatt /f cd = 1 ,5 0 , ill. 1 ,7 7
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Elfogadási valószínűség: 70 %,
alulmaradási hányad: 5,0 %,
λ ≥15 alulmaradási tényező: 1,48

Ø 1 5 0 ·3 0 0 m m é s □ 1 5 0 m m , v íz a la tti tá r o lá s

Elfogadási valószínűség: 50 %,
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alulmaradási tényező: 2,0

Ø150·300 mm és □ 150 mm, vegyes tárolás

Előírások sorszáma
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1951-1977
A próbatestek 200 mm méretű kockák voltak, amelyeket vegyesen
tároltak. A betont a nyomószilárdság átlag értékével kellett
minősíteni és jelölni, kp/cm2-ben.
Példa a beton jelére: B 280
1977-1982
A próbatestek 200 mm méretű kockák voltak, amelyeket vegyesen
tároltak. A betont már a nyomószilárdság jellemző értékével kellett
minősíteni, de a beton jelében még a nyomószilárdság átlag értékét
kellett szerepeltetni, kp/cm2-ben.
Példa a beton jelére: B 280.
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %,
az alulmaradási hányad: 2,28 %
Az alulmaradási tényező értéke 1977-1980 között: 2,0
Az alulmaradási tényező értéke 1980-1982 között:
ha t>40, akkor 1,645
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1982-2002
A próbatestek Ø150·300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű
kockák voltak, amelyeket vegyesen tároltak. A beton
nyomószilárdságát a vegyesen tárolt Ø150·300 mm méretű hengerek
nyomószilárdságának jellemző értékével kellett minősíteni és jelölni,
N/mm2-ben.
Példa a beton jelére: C 25
A beton jellemző értékét az Rk,vegyes = Rm,vegyes – k·t·s összefüggéssel
kellett meghatározni.
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %,
az alulmaradási hányad: 5,0 %, az alulmaradási tényező értéke:
ha t>40, akkor 1,645
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2002-től napjainkig
A próbatestek Ø150·300 mm méretű hengerek és 150 mm méretű kockák,
amelyeket végig víz alatt tárolnak. Az európai szabványoknak megfelelően
a beton nyomószilárdságát a végig víz alatt tárolt Ø150·300 mm méretű
hengerek, illetve 150 mm méretű kockák nyomószilárdságának jellemző
értékével kell minősíteni, és ezek tört vonallal elválasztott értékével kell
jelölni, N/mm2-ben.
2004 óta (MSZ 4798-1:2004) Magyarországon a próbatestek vegyes tárolás
is megengedett, de a szilárdság vizsgálati eredményeket át kell számítani.
Példa a beton jelére: C20/25
Az európai szabványokban a beton nyomószilárdsága jellemző értékének
és átlag értékének kapcsolatát többféle, módon fejezik ki:
Az Eurocode-2 méretezési szabvány szerint: fck,cyl = fcm,cyl – 8;
az európai betonszabvány (MSZ EN 206-1) szerint:
kezdeti gyártás esetén: fck = fcm – 4 (≥ C55/67 osztály esetén: fck = fcm – 5) ;
folyamatos gyártás esetén: fck = fcm – λ·s, (ha n = 15, akkor λ = 1,48).
Az európai betonszabvány szerint (MSZ EN 206-1) a meg nem felelő tétel
elfogadási valószínűsége: 70 %,
% az alulmaradási hányad: 5,0 %,
az alulmaradási tényező értéke, ha λ ≥ 15, akkor 1,48
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55 m

~ 30 m

4. sz. metró, Szent Gellért tér és Fővám tér közötti alagút, 2011. február 28.
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Számos irodalmi közlemény
foglalkozik a nyomószilárdság
átszámításával
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Magyarországon:
Dr. Palotás László professzor 1980-ban írta (Mérnöki szerkezetek
anyagtana 3., Akadémiai Kiadó): „A kutatók egy – mindenesetre
nagyobbik – része általában azt a megállapítást tette (Burchartz, Graf,
Gehler, Bauschinger, Föppl, Wästlund, Wright, Voellmy és mások), hogy
csökkenő élhosszúságú próbakockákhoz – ugyanolyan betont és vizsgálati
körülményeket feltételezve – növekvő törőszilárdság értékek tartoznak.
tartoznak
Szintén dr. Palotás László 1980-ban megjelent könyvében olvasható:
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A Schmidt-kalapáccsal
meghatározott
Rm,cube,200,H = 310 kg/cm2
feltételt teljesítő
B 300 jelű beton
a mai értelemben vett
(EN 206-1 szerinti)
C20/25 vagy C35/45
nyomószilárdsági
osztálynak felel meg?
Két diakockával előbb
láttuk, hogy német
vélemény szerint:
B 300 → B 25 → C20/25
Rm,cube,200,H = 310 kg/cm2

Megjegyzés:
B 25 a 300 kg/cm2 (kp/cm2)
átlagos nyomószilárdságú,
25 N/mm2 jellemző értékű
(5 %-os küszöbszilárdságú)
beton egykori (1978-2002)
német jele.
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A Schmidt-kalapáccsal
meghatározott
Rm,cube,200,H = 310 kg/cm2
feltételt teljesítő B 300 jelű
beton a mai értelemben vett
(EN 206-1 szerinti) C20/25
vagy C35/45 nyomószilárdsági osztálynak felel meg?

MSZ EN 13791:2007
fR

fci,cyl = 24,3 N/mm2

34

3·R
7
,
=1

4,5
3
–

Az MSZ EN 13791:2007
szabványbeli alapgörbe
szerint az R = 34
visszapattanási értékhez
fci,cyl = 24,3 N/mm2 →
fcm,cyl = 24,3 N/mm2 átlagos
nyomószilárdság tartozik.
Ebből a nyomószilárdsági
osztály az Eurocode 2 szerint
(fck = 24,3-8 = 16,3): C16/20,
ill. az MSZ EN 206-1 szerint
(fck = 24,3-4 = 20,3): C20/25
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Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságok
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Az előzőekben bemutatott összefüggéseket a kutatók összehasonlító
kísérletek eredményei alapján írták fel, következésképpen azok
fizikai tartalmat fejeznek ki, ezért ezek az összefüggések kizárólag az
Rm vagy fcm jelű átlagos nyomószilárdságok kapcsolatának
kifejezésére alkalmasak, és teljesen alkalmatlanok a különböző
időszakonkénti nyomószilárdságok jellemző értékének közvetlen
átszámítására, hiszen az átlagos nyomószilárdságok viszonyát az
alulmaradási tágasság (tn·s, illetve λn·s) eltorzítja.
Tehát a fenti összefüggésekbe Rm helyett egyszerűen Rk-t, vagy fcm
helyett egyszerűen fck-t írni nem szabad, mert akkor ezek az
összefüggések elvesztik érvényüket. (Sajnos erre a körülményre az
MSZ 4798-1:2004 szabvány nincs tekintettel.)
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Ebben a táblázatban látható, hogy a miként határoztam meg az
1982 előtti nyomószilárdsági osztálynak (például B 280 és B 400)
megfelelő 1982-2002 között érvényben volt (C Rk,cyl,H) és 2002 óta
érvényes (C fck,cyl/fck,cube) nyomószilárdsági osztályt az előzőekben
bemutatott összefüggések segítségével.
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Ebben a táblázatban látható, hogy a miként határoztam meg a 2002 óta az
Eurocode 2 szerint érvényes (C fck,cyl/fck,cube) nyomószilárdsági osztálynak
(például C16/20 és C25/30) megfelelő 1982 előtti (B Rm,cube,200,H), az 19822002 között érvényben volt (C Rk,cyl,H) és a 2002 óta az MSZ EN 206-1
szabvány szerint érvényes (C fck,cyl/fck,cube) nyomószilárdsági osztályt az
előzőekben bemutatott összefüggések segítségével.
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Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése
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Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése

Eurocode 2 MSZ EN 206-1

Például az egykori B 400 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos
nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 20 nyomószilárdsági osztályú
betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá a mai Eurocode 2 (MSZ EN 19921-1:2010) szerinti legalább C20/25, illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti legalább
C25/30 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg.
Vagy másképp, az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti C25/30,
C25/30 illetve
MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos
nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 25 nyomószilárdsági osztályú
betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá az egykori legalább B24 400
nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Például az egykori B 400 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos
nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 20 (és legfeljebb C 25)
nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá a mai
Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti legalább C20/25 (és legfeljebb
C25/30), illetve MSZ EN 206-1:2002 szerinti legalább C25/30 (és legfeljebb
25
C30/37) nyomószilárdsági osztályú beton átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Vagy például, az Eurocode 2 (MSZ EN 1992-1-1:2010) szerinti C25/30,
C25/30 illetve
MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton átlagos
nyomószilárdsága az 1982-2002 közötti legalább C 25 (és legfeljebb C 30),
nyomószilárdsági osztályú betonok átlagos nyomószilárdságának, továbbá az
egykori legalább B 400 (és legfeljebb B 500), nyomószilárdsági osztályú 26
beton
átlagos nyomószilárdságának felel meg.

Egymásnak megfelelő átlagos nyomószilárdságú betonok szabványos nyomószilárdsági osztályainak összevetése

Eurocode 2 MSZ EN 206-1

E táblázat segítségével az Eurocode 2 (MSZ EN 19921992-1-1:2010) méretezési szabvány és az MSZ
EN 206206-1:2002 betonszabvány – az alulmaradási tágasságra vonatkozó –, eltérő felfogásának
következménye is érzékelhető. Ha az Eurocode 2 alapján készített tervdokumentáció szerint
valamely szerkezet elkészítéséhez például C25/30 nyomószilárdsági osztályú betonra van szükség,
akkor a betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti C30/37 minőségben kell elkészíteni ahhoz, hogy a
tervezett és a gyártott beton átlagos nyomószilárdsága egymásnak megfeleljen.
Ha a gyártó ezt nem veszi figyelembe, és a betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti C25/30
minőségben szállítja, akkor azt át fogja tudni adni, ha az átadás-átvételi eljárás során a beton
átlagos nyomószilárdságából a nyomószilárdsági osztályt az MSZ EN 206-1:2002 betonszabvány
szerint számítják ki, de nehézségei lesznek, ha a nyomószilárdsági osztály meghatározását a
beruházó vagy a tervező az Eurocode 2 méretezési szabvány felfogásában követeli meg. 27
Ennek következményei ellen szerződéskötéskor kell védekezni.

Köszönöm szépen
a megtisztelő figyelmüket…
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