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„ALULMARADÁSI TÁGASSÁG” ÉRTELMEZÉSE

Az MSZ 4798-1 szabvány 2007. évi módosítása kapcsán javasoltam, hogy a szabvány 25. oldalán lévő NAD 3.1. táblázatba, alulra
kerüljön be egy új megjegyzés:
„NAD 3.3. MEGJEGYZÉS: A 150 mm élhosszúságú, vegyesen (vagy végig víz alatt) tárolt próbakockákon mért egyes
nyomószilárdsági eredményeket a 150 mm átmérőjű, 300 mm magas, végig víz alatt tárolt próbahenger nyomószilárdságára kell
átszámítani, és ezeket az átszámított egyes nyomószilárdságokat kell az EN 206-1 szerinti megfelelőségi feltételek mellett értékelni, ill.
az átlagos nyomószilárdság és a nyomószilárdság tapasztalati jellemző értékének kiszámításához alkalmazni...”
Javaslatom indítékai a következők.
A beton nyomószilárdságának követelményét szabvány szerint a küszöbértékkel írjuk elő. A követelménynek való megfelelőség
ellenőrzése során – akár próbakeverésről, akár a kezdeti gyártás ellenőrzéséről, akár folyamatos, vagy azonosító vagy átadás-átvételi
vizsgálatról van szó – a laboratóriumban az egyes próbatestek nyomószilárdságának megmérésére, és ebből a tétel átlagos
nyomószilárdságának – mint „mérési” eredménynek a kiszámítására van lehetőség. E mérési eredmény és a küszöbérték
kapcsolatának meghatározása konvención, megegyezésen alapul, amelyet az EN 1992-1-1 (Eurocode 2) szabvány 3.1. táblázata, az
EN 206-1 és MSZ 4798-1 szabvány 8.2.1.3. fejezete, az MSZ 4798-1 szabvány N2. fejezete és az ezekhez kapcsolódó részek
tartalmaznak.
Javaslatom célja e konvenció következetes alkalmazása, hogy a küszöbérték meghatározása a próbatest alakjától és tárolási módjától
függően ne vezethessen különböző eredményekre.
Gondolatmentem alapvetései a következők:

1. Az 1992-1-1 (Eurocode 2) szabvány konvenciója a végig víz alatt tárolt próbahengerekre vonatkozik. Ugyanis a 3.1.2.
szakaszban ez olvasható: „(2)P  Die Festigkeitsklassen dieser Norm beziehen sich auf die charakteristische
Zylinderdruckfestigkeit fck für ein Alter von 28 Tagen...”, azaz „ennek a szabványnak a nyomószilárdsági osztályai a 28
napos korban (meghatározott) fck hengerszilárdság jellemző értékére vonatkoznak...”.  Ebben a szabványban fck jellel
mindig a hengerszilárdság jellemző értékét, fcm jellel mindig a hengerszilárdság átlagát jelölik. A konvenció alakja: fcm =
fck+ 8 [N/mm2].

2. Az EN 206-1 szabvány annak 1. ábrája szerint az EN 1992 (Eurocode 2) és az ENV 13670-1 szabvánnyal egyenértékű,
mégis nyilvánvaló, hogy a beton megfelelőségének feltételei (EN 206-1) ki kell szolgálják a tervező által megadott
követelményeket (EN 1992).  Ezért úgy gondolom, hogy az EN 206-1 szabvány 14. táblázata szerinti konvenciók ( fcm =
fck+ 4 vagy fcm = fck+ 1,48·σ, vagy fci ≥ fck – 4)  is alapvetően a szabványos, vízzel telített állapotban meghatározott
hengerszilárdságra vonatkoznak.

3. Tekintettel a sok éves hazai gyakorlatra, az MSZ 4798-1 szabvány dőlt betűs konvenciói a vegyesen tárolt próbakockák
nyomószilárdsági értékeire vonatkoznak (például a 14. táblázatban: „A σ szórást nem szabad 3 N/mm2-nél kisebb értékre
felvenni, ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton) esetén pedig σ ≥ 5 N/mm2„ stb.).
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4. Véleményem szerint nem engedhető meg, hogy a beton küszöbszilárdsága (jellemző értéke, nyomószilárdsági osztálya)

akárcsak esetenként is a próbatest alakjától és tárolási módjától függjön, ezért a Δ „alulmaradási tágasság”-ra (az akár
konstans, akár a szórás függvénye) vonatkozó konvenciót következetesen kell alkalmazni.
Ezt célozza a javaslatom, amelynek indokoltságát a következő egyenletekkel, ill. példákkal támasztom alá.

Legyen az EN 206-1 szerint például:
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Tehát az „alulmaradási tágasság” konvencióját eltorzítjuk, ha az EN 206-1 szabványban szereplő Δ = 4 értéket alkalmazzuk a
vegyesen tárolt próbakockákra, mert azokra az  „alulmaradási tágasság” helyes értéke: Δ = 5,6.
Ugyanerre a megállapításra jutunk nem csak az „alulmaradási tágasság” bármely konstans értéke (pl. 6, 8, 12 stb.), hanem a Δ = λ·σ
vagy Δ = t·σ, ill.  Δ = λ·s vagy Δ = t·s szorzat esetén is. Legyen az EN 206-1 szerint például:
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Vegyesen

tárolt
kocka

Vegyesen
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 28 28 20,1
Küszöb = átlag - 4 24 16,1
Küszöb = átlag - 1,39x4=5,6 22,4
fck,cube,H követelmény 22 22
Nyomószilárdsági osztály C16/20 C16/20 C16/20

Átlag 30 30 21,6
Küszöb = átlag - 4 26 17,6
Küszöb = átlag - 1,39x4=5,6 24,4
fck,cube,H követelmény 22 22
Nyomószilárdsági osztály C16/20 C16/20 C16/20

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

Átlag 32 32 23,0
Küszöb = átlag - 4 28 19,0
Küszöb = átlag - 1,39x4=5,6 26,4
fck,cube,H követelmény 27 22
Nyomószilárdsági osztály C20/25 C16/20 C16/20

Átlag/1,39=

Átlag/1,39=

Ezzel a módszerrel (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

Átlag/1,39=

Átlag/1,39=

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

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

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

Átlag/1,39=
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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

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

módjától kell függenie.
EN 206-1 esete

Átlag/1,28=

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

Ezzel a módszerrel (Δ=5,1) a víz alatt tárolt
kocka eredménye mindig megegyezik a henger

eredményével

Ezzel a módszerrel (Δ=10,2) a víz alatt tárolt
kocka eredménye mindig megegyezik a henger

eredményével

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

módjától kell függenie.
EUROCODE 2 esete

Átlag/1,28=

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

A következő ábrán az „alulmaradási tágasság” mértékének – a vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák
nyomószilárdságának értékelésére gyakorolt – hatását tanulmányozzuk. Az ábra vízszintes tengelyén az átlagos nyomószilárdságot,
függőleges tengelyén a nyomószilárdság jellemző értékét tüntettük fel. Az ábra vízszintes vonalai a vegyesen tárolt próbakockák
kockaszilárdságának előírt jellemző jellemző értékét fejezik ki, az MSZ 4798-1:2004 szabvány NAD 5.3. táblázata szerint. Az átlósan
haladó felső (kék színű) egyenes az fck,cube,H = fcm,cube,H – 4 megfelelőségi feltételt, a vele párhuzamosan, ugyancsak átlósan futó alsó
(piros színű) egyenes az fck,cube,H = fcm,cube,H – 5,6 megfelelőségi feltételt jeleníti meg. A felső átlós egyenes azt az esetet fejezi ki,
amikor az MSZ EN 206-1:2002 szabvány 14. táblázatának fck = fcm – 4 megfelelőségi feltételét vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú
próbakockák nyomószilárdságának értékelésére alkalmazzuk, az alsó átlós egyenes pedig azt az esetet írja le, amikor vegyesen tárolt
150 mm élhosszúságú próbakockák nyomószilárdságának értékelésére a fentiekben javasolt fck,cube,H = fcm,cube,H – 5,6 összefüggést
használjuk. Az ábrán az „alulmaradási tágasság” mértéke kritikus tartományainak határát azonos színű függőleges vonalakkal
ábrázoltuk, az fcm,cube,H = 1,6 N/mm2 szélességű tartományokat pedig piros színű vízszintes vonalakkal jelöltük.
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Az ábrán látható, hogy a nyomószilárdsági osztályokhoz tartozó kritikus tartományok a következők:

Nyomószilárdsági osztály a kritikus tartományban az
fck,cube,H = fcm,cube,H – 4 fck,cube,H = fcm,cube,H – 5,6Kritikus tartomány határai, fcm,cube,H

megfelelőségi feltétel szerint
12,5 – 14,1 C8/10 C6/8
15,0 – 16,6 C12/15 C8/10
20,0 – 21,6 C16/20 C12/15
26,0 – 27,6 C20/25 C16/20
31,0 – 32,6 C25/30 C20/25
37,0 – 38,6 C30/37 C25/30
44,0 – 45,6 C35/45 C30/37
53,0 – 54,6 C40/50 C35/45
58,0 – 59,6 C45/55 C40/50
64,0 – 65,6 C50/60 C45/55
69,0 – 70,6 C55/67 C50/60

Valamely kritikus tartományba eső, vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockákon meghatározott átlagos nyomószilárdságú
beton nyomószilárdsági osztálya az „alulmaradási tágasság” mértékétől függ. Például az fcm,cube,H = 37,8 N/mm2 átlagos
nyomószilárdságú beton nyomószilárdsági osztálya az fck,cube,H = fcm,cube,H – 4 megfelelőségi feltétel szerint C30/37, míg az fck,cube,H =
fcm,cube,H – 5,6 megfelelőségi feltétel szerint C25/30. Az első eset akkor következik be, ha az MSZ EN 206-1:2002 szerinti fck = fcm – 4
megfelelőségi feltételt vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák nyomószilárdság vizsgálati eredményére alkalmazzuk, a
második eset pedig akkor, ha a vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák nyomószilárdság vizsgálati eredményét a
fentiekben javasolt módon, a hengerszilárdságok értékelésével azonos eredményre vezető, fck,cube,H = fcm,cube,H – 5,6 megfelelőségi
feltétellel értékeljük, mint azt a biztonsági megfontolások is indokolják. Mint már említettük, a különböző módon értelmezett
megfelelőségi feltételek által kijelölt kritikus tartomány az „alulmaradási tágasság” bármely konstans értéke vagy Δ szorzat esetén
megjelenik.
Minthogy az „alulmaradási tényező” EN 206-1 szerinti számadatainak, ill. megfelelőségi feltételeinek megváltoztatása akár végig víz
alatt, akár vegyesen tárolt próbakockák esetén nem lehetséges, és az MSZ 4798-1 szabványban is körülményes lenne, tehát nem
vállalható, ezért a mérési eredmény és a küszöbérték kapcsolat kifejező konvenció következetes alkalmazása érdekében az MSZ
4798-1:2004 szabvány módosítására vonatkozó javaslat úgy szól, hogy a „150 mm élhosszúságú, vegyesen (vagy végig víz alatt) tárolt
próbakockákon mért egyes nyomószilárdsági eredményeket a 150 mm átmérőjű, 300 mm magas, végig víz alatt tárolt próbahenger
nyomószilárdságára kell átszámítani, és ezeket az átszámított egyes nyomószilárdságokat kell az EN 206-1 szerinti megfelelőségi
feltételek mellett értékelni, ill. az átlagos nyomószilárdság és a nyomószilárdság tapasztalati jellemző értékének kiszámításához
alkalmazni...”
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Budapest, 2007. augusztus 14.
Dr. Kausay Tibor

Vissza a
Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tematikusan
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