
 



A beton legfontosabb tulajdonsága a szilárdság, 

ezért a szilárdságot befolyásoló tényezők vizsgálata 

mindig a figyelem középpontjában állt. 

Megfigyelték, hogy a nagyobb testsűrűségű 

megszilárdult beton általában nagyobb szilárdsággal 

is rendelkezik.  

Ezt mutatja be a σnyomószilárdság=f(ρtestsűrűség) 

összefüggés: a testsűrűség növekedésének általában 

vonzata a nyomószilárdság növekedés, miközben a 

trendvonal körüli ingadozások, szórások jelentősek. 

Hallgatólagosan azt is feltételezzük, hogy a 

testsűrűség növekedése a beton tömörsége 

növekedésének, pórus- illetve levegőtartalma 

csökkenésének következménye. 





Ha a beton kísérleti eredményeket a levegőtartalom 

szerint rendezzük, természetes, hogy a 

levegőtartalom növekedésével a nyomószilárdság 

csökken. 

A σnyomószilárdság=f(ρtestsűrűség,_llevegőtartalom) összefüggés 

ábráján látható be azon feltételezésünk helyessége, 

amely szerint a testsűrűség növekedése a 

nyomószilárdság növekedésével és a beton 

levegőtartalmának csökkenésével jár, mint azt az 

oda fekete vonallal berajzolt 

σnyomószilárdság=f(ρtestsűrűség) görbe szemlélteti. 

Az ábrából az is kiolvasható, hogy azonos vagy csak 

kissé csökkenő levegőtartalom mellett hiába 

növekszik a testsűrűség, azt olyan körülmény 

okozza, hogy a szilárdság csökkenni, jobb esetben 

stagnálni fog. Ennek az a magyarázata, hogy a 

pórustartalom csökkenés nélküli testsűrűség 

növekedés a kisebb cementtartalom, kisebb 

cementpép-, cementkő-tartalom következménye, ami 

a szilárdság alakulására kedvezőtlenül hat. 



Tapasztalat, hogy a nagyobb testsűrűségű beton 

általában nagyobb szilárdsággal is rendelkezik. 

A beton testsűrűségének növekedése egyrészt a 

beton tömörsége növekedésének, pórus- illetve 

levegőtartalma csökkenésének következménye. 

A következő ábrán az azonos vagy kissé csökkenő 

levegőtartalom mellett növekvő testsűrűség azért 

nem jár szilárdság növekedéssel, mert az a kisebb 

cementtartalom folyománya. 

 





Ennek hátterében az áll, hogy amíg az adalékanyag 

testsűrűsége 2450 - 2850, átlagban 2650 kg/m3, addig 

a cementkő testsűrűsége csak mintegy 1900 kg/m3. 

Powers szerint ugyanis a cementkő porozitása a 

hidratáció kezdeti és végső állapotában például x = 

0,35 értékű víz-cementtényező esetén 0,52 - 0,30 vagy 

például x = 0,60 értékű víz-cementtényező esetén 

0,65 - 0,49. Ez azt jelenti, hogy ha változatlan beton 

pórustartalom mellett a cementkő:adalékanyag 

arányt csökkentjük, akkor a beton testsűrűsége 

növekedni fog. 

A beton voltaképpen egy négyfázisú, heterogén, 

durva diszperz rendszer, amely friss állapotában 

inkoherens, durva szuszpenzió (szilárd részek 

folyékony közegben), megszilárdult állapotában 

pedig koherens, kvázi-viszkózus fázissal (cementkő) 

és rugalmas fázissal (adalékanyag) rendelkező 

viszkóelasztikus anyag. 



A beton fázisdiagramja
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A beton tulajdonságait befolyásoló tényezők: 

Összetétel 

minőség ← Adalékanyag → mennyiség  

minőség ← Cement → mennyiség 

kötött 

Ce- 
ment-

kő   Víz 
kötetlen

→ mennyiség 
 

minőség ← Adalékszer → mennyiség  

eloszlás ← Levegő → mennyiség  

Struktúra 

tömörség, homogenitás, hidratációs fok, 

felületi kötés, póruseloszlás és jelleg 

Beton kora 

száradás, szilárdulás, spontán alakváltozás 

Környezeti hatások 

klimatikus körülmények, 

kémiai és mechanikai terhelés 

 

 



 





A beton tömörsége és levegőtartalma a cementkő 
(megszilárdult cementpép) tömörítettségétől függ, ami 
kihat a cementkő testsűrűségére és nyomószilárdságára.  

A vibrálással tömörített cementkő testsűrűsége tehát 
csak mintegy 1900 kg/m3, szemben a homokos kavics 
adalékanyag átlagos 2650 kg/m3 értékű testsűrűségével, 
és porozitásuk hozzávetőlegesen úgy viszonylik 
egymáshoz, mint 0,38:0,15.  

Ezért mondhatjuk, hogy a beton testsűrűségének 
növekedését másrészt a cementkő:adalékanyag 
tömegarány befolyásolja. 

Megállapíthatjuk továbbá, hogy a beton szilárdságára, 
testsűrűségére, általában minden tulajdonságára a 
cementkő:adalékanyag tömegarányon, tehát az 
adalékanyag mennyiségén kívül az adalékanyag 
minősége is nagy hatással van. 

Ez teszi indokolttá, hogy a beton adalékanyagok 

• tulajdonságaival és minőségével, 

• minőségi követelményeivel, 

• minőségének vizsgálatával 

foglalkozzunk, és azokat megismerjük. 











A betontervezési képletek érdekes  -  voltaképp 

érthető  -  módon, lényegében csak az adalékanyagok 

szemszerkezetével szemben támasztanak részletes 

követelményeket, a szilárdságra legfeljebb az az 

általános előírás vonatkozik, miszerint az 

adalékanyag nyomószilárdsága a beton minősítő 

szilárdságának legalább háromszorosa illetve 

legalább 50 N/mm2 legyen. Ez a gyakorlat mindaddig 

elfogadható, amíg  -  hazai kavicsaink kellő 

szilárdságának tudatában  -  csak kavicsbetonokról 

beszélünk, mihelyt azonban általában a betonokról 

vagy a zúzottkőbetonokról is szólunk, tttöööbbbbbb   

ssszzzeeemmmpppooonnntttrrraaa   kkkiiittteeerrrjjjeeedddőőő   mmmeeegggkkkööözzzeeelllííítttééésssrrreee   vvvaaannn   ssszzzüüükkkssséééggg.  

Ennek a dr. Palotás László-féle betontervezési 

képletek úgy tesznek eleget, hogy feltételezik a 

kavicsbeton és a zúzottkőbeton eltérő víz-

cementtényező igényét, amely 



 

kavicsbeton esetén:    ( )
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c
hhhx 11*231,0*** 10  

zúzottkőbeton esetén:  ( )



 −+= m

c
hhhx 12*251,0*** 10  

Így például, ha 

a konzisztencia kissé képlékeny:  h = 1,15 

a cement minőség CEM I 42,5: h0 = 1,00 

a legnagyobb szemnagyság 16 mm: h1 = 1,01 

a cement mennyisége: c = 300 - 400 kg/m3  

a finomsági modulus értéke: m = 5,5 - 7,0 



akkor az   x = f(m, c) függvény és a 

 Km,�150 = f(m, c) függvény szerint 

- azonos nyomószilárdság eléréséhez a 

kavicsbetonhoz képest a zúzottkőbeton 

többlet cement igénye 100 kg/m3, (Mindkét 

ábrán a zúzottkőbeton c = 400 kg/m3-hez 

tartozó görbéje a kavicsbeton c = 300 kg/m3-

hez tartozó görbéjével van fedésben.) 

- azonos cementtartalom esetén a zúzottkőbeton 

víz-cementtényezője a kavicsbeton víz-

cementtényezőjének átlagban 1,24-szorosa, 

miközben a zúzottkőbeton nyomószilárdsága 

a kavicsbeton nyomószilárdságának csak 0,77-

szorosa. 

Ha azonos finomsági modulus és azonos víz-

cementtényező mellett a kavicsbetonéval azonos 

zúzottkőbeton nyomószilárdságot kívánunk azonos 

cementtartalom mellett elérni, akkor a víz-

cementtényező változatlanságát folyósítószer 

adagolásával kell biztosítani. Ebben az esetben a 

folyósítószeres zúzottkőbeton víz-cementtényezője: 

xfolyósított zúzottkőbeton = 0,807*xfolyósítószer nélküli zúzottkőbeton 



A képletek segítségével megtervezett beton 

összetételét laboratóriumi kísérletekkel kell 

ellenőrizni. 

Kísérleti tapasztalatunk, hogy a zúzottkőbetonok 

többlet cement igénye a tervezési képletek szerinti 

mennyiségnél szerényebb, sőt a zúzottkőbetonnal a 

kavicsbetonhoz képest nyomószilárdság, hajlító-

húzószilárdság, kopásállóság, időállóság növekedés 

érhető el, és ezek értéke még a zúzottkő 

szemalakjával, kőzetfizikai tulajdonságaival, ásványi 

összetételével is kedvezően befolyásolható.  

Ez azért fontos körülmény, mert hazánkban 

zúzottkőbetonból szerkezeti építmények csak nagyon 

ritkán, indokolt esetben készülnek, az 

útpályaszerkezeti, repülőtéri zúzottkőbetonok esetén 

pedig a nyomószilárdsági követelményt  -  

mondhatni  -  megelőzve a hajlító-húzószilárdság, a 

kopásállóság, az időállóság, a kemikáliáknak való 

ellenállás követelménye jelentős mértékben előtérbe 

kerül. 



A zúzottkő betonadalékanyagok tulajdonságait 

nagyszabású kutatás keretében mintegy tizenöt évvel 

ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetem 

Mérnökgeológiai (akkor még Ásvány- és Földtani) 

Tanszéke és a SZIKKTI Betonosztálya az ÉVM 9. sz. 

Célprogram Bizottsága megbízásából együtt 

vizsgálta. A kutatási téma vezetője dr. Kertész Pál 

egy. docens úr volt. 

Ennek során 56 kisebb-nagyobb hazai kőbányát 

kerestünk fel, vizsgálati terv alapján minden 

bányából minta anyagot gyűjtöttünk be. Minden 

kőanyag előfordulás térképi kataszterre került, a 

kőanyagokról illetve azokkal lelőhely és kőzettani 

leírás, ásványtani, derivatográfiás, kőzetfizikai és 

időállósági vizsgálat, összehasonlító kavicsbeton - 

zúzottkőbeton kísérlet készült. Majd a vizsgálati 

eredményeket rendszerbe foglaltuk, értékeltük, 

következtetéseket vontunk le. 

A kutatási jelentést ma is értékes adattárként 

használjuk.  



 















 



 



Betonadalékanyagként szolgáló kőanyagok tulajdonságai 

Dr. Kausay Tibor 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A betontervezési képletek érdekes, voltaképp érthető módon lényegében csak az 

adalékanyagok szemszerkezetével szemben támasztanak követelményeket, a 

szilárdságra legfeljebb az az ökölszabály vonatkozik, miszerint az adalékanyag 

nyomószilárdsága a betonénak legalább háromszorosa illetve 50 N/mm2 legyen, míg a 

rugalmassági modulussal még csak ökölszabály sem foglalkozik. Ez a gyakorlat 

mindaddig elfogadható, amíg  -  hazai kavicsaink kellő szilárdságának tudatában  -  

csak kavicsbetonokról beszélünk, mihelyt azonban általában a betonokról vagy a 

zúzottkőbetonokról is szólunk, több szempontra kiterjedő megközelítésre van szükség. 

 Törekvésünk volt, hogy a betonadalékanyagokkal kapcsolatos ismereteket mind a 

szilárdság, mind a szemszerkezet tekintetében gyarapítsuk. Az adalékanyagok és a 

betonok tulajdonságai közötti összefüggést leíró, általános érvényű képletet bemutatni 

nem tudunk, de bizonyos részeredményekről szívesen számolunk be. Ilyenek: 

• Az adalékanyag szemcsés kőanyaghalmaz, ezért célszerű megismerni a kőanyag 

szabályos próbatesten mért nyomószilárdsága és a kőanyaghalmazon mért, termék 

minősítő erejű aprózódása, valamint a testsűrűség közötti összefüggést. 

• Előnyös tudnunk, hogy az adalékanyag szemalakja miként befolyásolja a 

kőanyaghalmaz aprózódását, továbbá a friss és megszilárdult beton tulajdonságait. 

• Célszerű megadni, sőt szabályozni, hogy adott nyomószilárdsági osztályú beton 

előállításához milyen aprózódási veszteségű vagy kőzetfizikai csoportú 

adalékanyagot szabad felhasználni. 

• Ismernünk kell az adalékanyag szemmegoszlási tulajdonságait, azok jellemzőit, 

kapcsolatukat a beton tulajdonságaival. 

• Nehéz az adalékanyag hézagtérfogata fogalmának vizsgálata és átvezet a beton 

cementpéppel való telítettsége legalább olyan nehezen kezelhető fogalomkörébe. 

• Vizsgálva a beton levegőtartalma, testsűrűsége, nyomószilárdsága kapcsolatát, 

abban burkoltan, épp a péptelítettség folytán, az adalékanyag hatása is megjelenik.  



Vissza a 

Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tárgykörönként 

tartalomjegyzékhez 

http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-abc.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-tem.htm



