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VÍZZÁRÓ BETONOK

1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI
A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás
nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton szerkezetek építéséhez használt
betonkeverékeknek rendeltetésük szerint illeszkedniük kell a környezeti hatásokat leíró
környezeti osztályokhoz. A betonkeverékek rendeltetésük szerint akkor illeszkednek a
környezeti hatásokat leíró környezeti osztályokhoz, ha összetételük megfelel az xmax
megengedett legnagyobb víz-cement tényező, a cmin megkövetelt cementtartalom, a
Cfck,cyl/fck,cube,min megkövetelt beton nyomószilárdsági osztály, és a ρbeton,friss,min megkövetelt
legkisebb, friss állapotban mért beton testsűrűséget meghatározó VL,max megengedett
legnagyobb levegőtartalom határértékének. A vízzáró betonok környezeti osztályainak
követelménye az 1. táblázatban található.

1. táblázat: Környezeti osztályok követelményei

Alkalmazási terület

Környezeti
osztály jele

Beton
nyomó-

szilárdsági
osztálya,
legalább

Beton
cement-
tartalma,
legalább,

kg/m3

Beton
víz-

cement
tényezője,
legfeljebb

Friss beton
levegő-

tartalma,
legfeljebb,
térfogat% 1

Vízzáró beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek
XV1(H) C25/30 300 0,60 1,0

vz 60 jelű
vízzáró beton

Például: Pincefal, csatornafal, mélyalap, áteresz, folyóka,
surrantóelem, mederlap, mederburkolóelem, rézsűburkolat,
legfeljebb 1 m magas víztároló medence, záportározó,
esővízgyűjtő akna

XV2(H) C30/37 300 0,55 1,0
vz 40 jelű
fokozottan vízzáró beton

Például: Vízépítési szerkezetek, gátak, partfalak, 1 m-nél
magasabb víztároló medence, föld alatti garázs, aluljáró külön
szigetelőréteg nélkül, földalatti alaptestek, kiegyenlítő lemezek

XV3(H) C30/37 300 0,50 1,0vz 20 jelű
igen vízzáró beton Például: Mélygarázs, mélyraktár, alagút külön szigetelőréteg

nélkül

Az építési célnak - beleértve a tartósságot is - csak a kellően bedolgozott, megkövetelt
tömörségű, zárványmentes beton felel meg, ezért a bedolgozott friss beton levegőtartalmát
korlátozni kell. Magyarországon a közönséges friss beton bennmaradt levegőtartalmának (a
levegőzárványoknak) tervezési értéke általában legfeljebb 2 térfogat%, a vízzáró betoné
legfeljebb 1 térfogat%.

A friss beton levegőtartalmát vagy MSZ EN 12350-7:2000 szabvány szerint lehet megmérni,
vagy a bedolgozott friss beton tényleges és tervezett testsűrűségének hányadosából, valamint
az összetevők tervezett tömegéből és sűrűségéből, ill. testsűrűségéből lehet számítani.
Az 1 m3 térfogatú bedolgozott friss beton tényleges levegőtartalma a friss beton tényleges és
tervezett testsűrűsége, a beton tervezett cementtartalma, tervezett víz-cement tényezője,
tervezett adalékanyag-tartalma, valamint a cement anyagsűrűsége és az adalékanyag
testsűrűsége alapján – feltételezve, hogy a beton keverési aránya a tervezettnek megfelel – a
következőképpen számítható ki:

1 A friss beton levegőtartalma feszített vasbeton esetén legfeljebb 1,5 térfogat% lehet. Ha a beton
újrahasznosított adalékanyaggal készül, akkor a levegőtartalom a táblázatban szereplő értékeknél 0,5 térfogat%-
kal nagyobb lehet.
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ahol:
VL,test =  a friss beton tényleges levegőtartalma, liter

ρfriss beton, test = a friss beton tényleges testsűrűsége, kg/m3

ρfriss beton = a friss beton tervezett testsűrűsége, kg/m3

MC =  a beton tervezett cementtartalma, kg/m3

x =  a beton tervezett víz-cement tényezője

MV =  x·MC = a keverővíz tervezett tömege, kg/m3

MA = a beton tervezett adalékanyag-tartalma, kg/m3

ρC =  a cement anyagsűrűsége, kg/m3

ρA = az adalékanyag keverék szemeinek súlyozott testsűrűsége kiszárított
állapotban, kg/m3:
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ahol:
α, β, γ… =  az adalékanyag keveréket alkotó frakciók tömegaránya, 0 és 1 közé eső

nevezetlen szám
ρα, ρβ, ργ… = az adalékanyag keveréket alkotó frakciók szemeinek átlagos testsűrűsége

kiszárított állapotban, kg/m3

A ρA súlyozott testsűrűséget kell használni az adalékanyag keverékre akkor is, ha annak
természetes adalékanyag frakciói különböző kőzetfajtájúak (például homok, kavics, mészkő,
andezit vagy bazalt zúzottkő stb.).

Például az MC = 300 kg/m3 tervezett cementtartalmú, x = 0,5 tervezett víz-cement tényezőjű,
MA = 1936 kg/m3 tervezett adalékanyag-tartalmú, bedolgozott állapotban ρ friss beton = 2386
kg/m3 tervezett és ρ friss beton, test = 2398 kg/m3 tényleges testsűrűségű friss beton tényleges
levegőtartalma, ha a cement anyagsűrűsége ρC = 3100 kg/m3, és az adalékanyag keverék
testsűrűsége ρA = 2640 kg/m3:
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ahol:
a cement által elfoglalt tervezett térfogat: VC = 300/3,1 = 96,77 liter,

a víz által elfoglalt tervezett térfogat: VV = 150 liter,
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az adalékanyag által elfoglalt tervezett térfogat: VA = 1936/2,64 = 733,23 liter,

a betonösszetevők által elfoglalt tervezett térfogat: VC + VV + VA = 980,1 liter,
a tervezett levegőtartalom VL = 19,9 → 20 liter, azaz 2,0 térfogat%,

a betonösszetevők által ténylegesen elfoglalt térfogat:
 1,005·(VC + VV + VA) = 984,9 liter,

a tényleges levegőtartalom: 15,1 → 15 liter, azaz 1,5 térfogat %,
összesen:

VC + VV + VA + VL = (ρfriss beton, test / ρ friss beton)·(VC + VV + VA) + VL,test  = 1000 liter,
a tényleges cementtartalom: (ρfriss beton, test / ρ friss beton)·VC  = 1,005·300 = 301,5 kg/m3.

Ha a beton nyomószilárdságának ellenőrzésére készített bedolgozott friss beton próbatestek
átlagos testsűrűsége a bennmaradt levegőtartalom (levegőzárványok) miatt a tervezett
testsűrűségnél kisebb, akkor ezeket nem szabad a szilárd beton nyomószilárdsági
követelményeinek az igazolásához felhasználni. Közönséges beton esetén a bedolgozott friss
beton próbatestek egyedi testsűrűségének a tervezett testsűrűségnél legfeljebb 30 kg/m3-rel
szabad kisebbnek lennie. Minden 1 % testsűrűség hiány 10 liter/m3 többletlevegőt, azaz a
tervezetthez képest +1 térfogat% levegőzárványt jelent. Minden +1 térfogat% levegőtartalom
4-5 % nyomószilárdság csökkenést okoz, ezért a megfelelő betonösszetétel, konzisztencia és
tömörítési módszer a betonkészítés alapvető követelménye. A nyomószilárdság vizsgálati,
egy vagy több megszilárdult beton próbatest alkotta minták testsűrűségének terjedelme ne
legyen nagyobb átlaguk 3 %-ánál. E feltételeknek meg nem felelő friss és megszilárdult beton
próbatesteket a nyomószilárdság vizsgálati eredmények értékelésébe nem szabad bevonni.

Megjegyezzük, hogy a betont általában egyidejűleg több környezeti hatás éri, ilyenkor a
környezeti hatás követelményét a környezeti osztályok kombinációjaként kell kifejezni.
Például valamely esőnek és fagynak kitett, olvasztó sózás nélküli, agresszív talajvízzel
érintkező vasbeton támfal légbuborékképző adalékékszer nélkül, szulfátálló cementtel
készülő betonjának környezeti osztály csoportja: XC4, XF1, XA2, XV1(H) (2. táblázat).
2. táblázat: Példa a környezeti osztály csoport követelményére

Környezeti
osztály jele

Beton nyomó-
szilárdsági

osztálya, legalább

Beton cement-
tartalma,
legalább,

kg/m3

Beton
víz-cement
tényezője,
legfeljebb

Friss beton
levegőtartalma,

legfeljebb,
térfogat%

XC4 C30/37 300 0,5 2
XF1 C30/37 300 0,55 2
XA2 C30/37 320 0,5 2

XV1(H) C25/30 300 0,6 1
Mértékadó

követelmény C30/37 320 0,5 1

Az erőtani számítás eredménye alapján megállapított nyomószilárdsági osztály és a
környezeti feltételek alapján megkövetelt legkisebb nyomószilárdsági osztály eltérő lehet.
A kettő közül a nagyobb nyomószilárdsági osztályt kell mértékadónak tekinteni, és az ehhez
tartozó víz-cement tényezőt, cementtartalmat, a megengedett levegőtartalom megszabta
megkövetelt testsűrűséget kell a betongyártáshoz követelményként elfogadni. Ezek az
elfogadott értékek elégítsék ki a vonatkozó környezeti osztályok követelményeit is.
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2. VÍZZÁRÓ BETONOK JELLEMZÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
Az építőipari gyakorlatban a beton vízzáró képességét szokás úgy jellemezni, hogy vízzáró az
a betonszerkezet, amely annyi vizet enged át, amennyi a védendő, a víznyomással ellentétes
oldal felületéről természetes körülmények között elpárolog. Ez a jellemzés a megvalósult
szerkezetre nézve helytálló lehet, de a beton vízzáró képességére nem ad teljes értékű,
egyértelmű meghatározást (Dombi 1969).
Dombi József (1969) javaslatot tett a vízzáróság talajmechanikából ismert Darcy-féle
törvényen alapuló jellemzésére, mert a beton felfogható úgy is, mint mesterségesen előállított
szűrő, hiszen alkotóanyagai – áramlástani szempontból – azonosak vagy közel azonosak az
egyes talajfélékkel, így a Darcy-féle törvény a betonok esetében is alkalmazható. A Darcy-
féle törvény a természetes szűrőkön átfolyó vízmennyiség meghatározására szolgál:
„Valamely állandó keresztmetszetű szűrőn átfolyó vízmennyiség (Q) arányos a
keresztmetszeti felülettel (F), a nyomómagassággal (h), a szürőanyagot jellemző értékkel (k),
és fordítva arányos a szűrőrétegben a megtett út hosszával ( ), vagyis a szűrőréteg
vastagságával”:

Q = k·F·h/ 

A „k vízáteresztő képességi tényező” az a sebesség, amellyel a víz időegység alatt, egységnyi
szűrőfelületen, adott vízoszlopnyomás mellett átfolyik.

A „k” tényezővel meghatározható a beton falán áthaladó víz mennyisége, tehát segítségével a
vízzáróság fogalmát pontos számszerű értékek közé lehet szorítani. Ezen értékek alapján – a
beton vízzáróságának jellemzésére – három vízzárósági fokozat ismeretes:

fokozottan vízzáró: k = 10 g/(24 óra · dm2)
vízzáró: k = 20 g/(24 óra · dm2)
gyengén vízzáró: k = 40 g/(24 óra · dm2)

A beton „k” tényezőjének megállapítása számtalan vizsgálati problémát vet fel (Dombi 1969).
Az egykori MSZ 4719:1958 szabvány szerint „valamely (B jelű közönséges vagy BS jelű
súlyos) betonfajta vízzárósága annak a víznyomásnak att-ban kifejezett értéke, amelynek 48
óráig tartó hatására e betonfajtán az MSZ 4715:1955 szerint végrehajtott vizsgálattal a
megfigyelő felületen nedvesség nem mutatkozik, és a víz legfeljebb a próbatest vastagságának
egyharmadáig hatol be”. (Ez a meghatározás 200·200·120 mm méretű próbatest esetén 40
mm-t, 400·400·200 mm méretű próbatest esetén 67 mm-t jelent, tehát nehezen értelmezhető.)
A vizsgálatnál 1, 2, 4, 8 att nyomásfokozatokat alkalmaztak, és a beton vízzáróságát a
vizsgálat eredményétől függően 1 att, 2 att, 4 att vagy 8 att jellel jelölték.
Az ME-19-63:1964 műszaki előírás a vízzáróságot az MSZ 4719:1958 szabvánnyal
lényegében azonos módon határozta meg, de részletesebben tárgyalta:
„A vízzáró beton nem vízhatlan; vízzel nem érintkező felületei – párolgási lehetőség
hiányában – a legtökéletesebb kivitel esetén is nedvesek lehetnek.
Gyakorlati szempontból a vízzárás mértéke szerint megkülönböztetünk:

-  mérsékelten vízzáró beton (esetleg vakolt beton) szerkezetet, melynek 1 m2

felületén legnagyobb üzemi víznyomás esetén 24 óra alatt legfeljebb 0,4 liter víz
szivárog át;

-  vízzáró beton (esetleg vakolt beton) szerkezetet, melynek 1 m2 felületón
legnagyobb üzemi víznyomás esetén 24 óra alatt legfeljebb 0,2 liter víz szivárog
át. Szabadban vagy jól szellőzőtt helyiségben ez a víz általában elpárolog a
felületről. Az ilyen beton vagy. vasbetonszerkezet vízmedencék, víztornyok ké-
szítéséhez alkalmazható, ahol az ilyen mértékű vízveszteség általában
megengedhető;
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-  különleges vízzáró beton (esetleg vakolt beton) szerkezetet, melynek 1 m2

felületén legnagyobb üzemi víznyomás esetén. 24 óra alatt legfeljebb 0,1 liter víz
szivárog át.

A vízzáró beton készítésére vonatkozó részletes irányelveket a MI-8:1954 műszaki előírás
tartalmazza.”

Az ME-19-63:1964 műszaki előírás foglalkozott a vízzáró betonok alkotóanyagaival,
összetételével, készítésével, jelölésével is. Például a 400 kp/cm2 (40 N/mm2)
nyomószilárdságú, 30 mm legnagyobb szemnagyságú, földnedves konzisztenciájú,
4 att víznyomást kiálló betont így jelölték: „B 400 – 30/1, 4 att-ra vízzáró”.

Az MSZ 4719:1958 szabványhoz hasonlóan adta meg a beton vízzáróságának fogalmát az
MSZ 15033:1964 R szabvány is: Vízzáró „az a beton, amelyen az MSZ 4715 szerint
végrehajtott vízzárósági vizsgálat során a megfigyelő felületén nedvesség nem mutatkozik, és
a víz legfeljebb a próbatest vastagságának egyharmadáig hatol be.”

Az MSZ 4719:1977 szabvány a vízzáróságot az MSZ 4719:1958 szabvánnyal azonos módon
értelmezte, de az 1, 2, 4, 8 att nyomásfokozatnak ellenálló vízzáró betonok jelölésére
bevezette a vz 1, vz 2, vz 4 és vz 8 jelet.
A vízzárósági fokozatok 1982-ben valamelyest változtak, az MSZ 4719:1982 szabvány a
vz 2, vz 4, vz 6 és vz 8 vízzárósági fokozatokat ismerte 40 mm-es vízbehatolási minősítési
értékkel, amely fokozatok hazánkban az új szabványok (MSZ EN 12390-8:2001 és MSZ
4798-1:2004) megjelenéséig voltak érvényben.
A vízzáró betonok megfelelőségi feltételeit és vizsgálati módját az MSZ EN 206-1:2002
európai szabvány nem adja meg, csak annyit említ, hogy a vizsgálati módszerben és a
megfelelőségi feltételekben az előírónak (a beton műszaki feltételeit meghatározó személy
vagy szervezet) és a gyártónak meg kell egyeznie. Ezért a hazai gyakorlatban követendő
alkalmazási követelményeket az MSZ 4798-1:2004 szabvány írja elő. A vízzáró betonoknak
alkalmazási céljuktól függően ki kell elégíteniük a fenti 1. táblázatban szereplő környezeti
osztályok szerinti követelményeket.

A vízzáróság vizsgálatát az MSZ EN 12390-8:2001 szabvány 8.10. szakaszában leírt módon
kell elvégezni. A vízzáró betonokat a vízzáróság vizsgálat eredménye alapján vz 60, vz 40
vagy vz 20 jelű vízzárósági osztályba kell sorolni.
A MÉASZ ME-04.19:1995 műszaki előírás értelmében a vízzáró betonokhoz CEM I és
CEM II/A fajtájú, MSZ EN 197-1:2000 szabvány szerinti általános felhasználású
(közönséges) portlandcementeket és ugyan ilyen fajtájú MSZ 4737-1:2002 szabvány szerinti
különleges (szulfátálló) portlandcementeket szabad felhasználni.
Az adalékanyag folyamatos szemmegoszlású legyen, szemmegoszlási görbéje a „B”
határgörbe közelében haladjon, a 0,25 mm alatti finomrésztartalma (cement és homok együtt)
feleljen meg a 3. táblázat ajánlásának, a homokrészt lehetőleg két frakcióból (0-1 mm és
1-4 mm) kell összeállítani. Az adalékanyag 0-4 mm szemnagyságú homoktartományában az
MSZ 18288-2:1984 szabvány 9. fejezete szerinti térfogatos ülepítéssel meghatározott agyag-
iszap tartalom megengedett értéke 6 térfogat%.
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3. táblázat: Vízzáró beton megkövetelt 0,25 mm alatti finomrésztartalma
(MÉASZ ME-04.19:1995)

Vízzáró beton megkövetelt 0,25 mm alatti finomrésztartalma
(cement és homok együtt)

kg/m3

Legnagyobb szemnagyság
mm

Légbuborékképző
adalékszer nélkül

Légbuborékképző
adalékszerrel, ha a beton

egyidejűleg fagyálló
(az XF2, XF3, XF4

környezeti osztályba tartozik)
8 525 470

12 485 435
16 450 400
24 415 370
32 380 340
48 350 320
63 320 290

Megjegyzés: A cementtartalom megtervezésekor tekintettel kell lenni a környezeti osztály
követelményére is (1. táblázat).

Vízzáró betonok készítése során hasznos a tömítő, a képlékenyítő, a folyósító adalékszerek
alkalmazása. Ha a beton kötéskésleltető adalékszert tartalmaz, akkor a friss beton kötés előtti
repedéseinek megszüntetését utóvibrálással meg lehet kísérelni.
A puccolános jellegű tömítőanyagoknak (például a pernye és a kohósalak) általában jobb
hatásuk van a kész beton tulajdonságaira, mint a tömítő adalékszereknek. Ennek ellenére a
tömítő adalékszereknek van egy előnye: míg a tömítő adalékszereket a cement tömegére
számított 2-3 %-ot kell adagolni, addig a cement tömegének kb. 1/5-öd részét kitevő
puccolános tömítőanyagokat teljesen „cementszerűen” kell az épitéshelyen kezelni, és külön
összetevőként a betonkeverőbe adagolni (Dombi 1969).
A vízzáróságfokozó (tömítő) adalékszerek csökkentik a beton vízfelvételét és a víz betonba
való behatolásának mélységét. A szilikáttartalmú vízzáróságfokozó adalékszerek reakcióba
lépnek a cement hidratációs termékeivel, aminek hatására kapillárporozitást csökkentő hidro-
szilikátok keletkeznek. Ennek ellenére víznyomás hatására vízfelvétellel kell számolni.
Alkalmazásuk feltétele, hogy a beton eleve vízzáró és kis vízfelvételű betonnak készüljön.
Vízzáróságfokozó adalékszerrel nem lehet a rossz összetételű és rosszul tömörített betont
vízzáróvá tenni. A vízzáróságfokozó adalékszerek növelhetik a beton levegőtartalmát, ezáltal
csökkenthetik a betonszilárdságot, és növelhetik a zsugorodást.
Az MSZ EN 934-2:2002 szerinti követelmények a vízzáróságfokozó adalékszerekre a
referencia-betonhoz viszonyított kapilláris vízfelszívás 7 napos utókezelést követően 7 napig,
és 90 napos utókezelést követően 28 napig vizsgálva; a referencia-betonhoz viszonyított friss
beton levegőtartalom; a referencia-betonhoz viszonyított nyomószilárdság 28 napos korban.
A beton konzisztenciája földnedves vagy kissé képlékeny, mégis jól bedolgozható és
szétosztályozódás mentes legyen. Betonozni folyamatosan kell, az előírt betontakarást (MSZ
4798-1:2004) biztosítani kell. Az utókezelést a bedolgozott friss beton kötése (dermedése)
után azonnal meg kell kezdeni, és legalább 14 napon át megszakítás nélkül folytatni kell, nem
szabad megengedni, hogy a felület kiszáradása megkezdődjék. A szilárduló betont az
utókezelés tartama alatt védeni kell a közvetlen napsugárzástól és az erős széltől. (MÉASZ
ME-04.19:1995)
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A vízzáró betonok alkalmazásának vízépítési műtárgyak, medencék, tartályok készítésén túl
fontos területe az előregyártott gravitációs és nyomócsövek gyártása. A beton, vasbeton és
feszített vasbeton csöveket döngöléssel, sajtolással, vibrálással, pörgetéssel (centrifugálással),
ill. ezek kombinációjával, például vibrosajtolással (pl. Rocla, Sentab), pörgetéses-vibrálásos-
görgőhengerléssel (pl. Siome) állítják elő.

3. VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT
A vízzáróság vizsgálattal kapcsolatban érdemes felidézni Pogány Béla (krakkói műszaki
egyetemi tanár) 1957-ben megjelent könyvének két ábráját, amelyeken azt látni, hogy –
ellentétben egykori hazai előírásainkkal és a mai európai vizsgálati szabvánnyal – a
víznyomás a henger alakú próbatest teljes felületére hat, és ezért a vízáram egyenes irányú
(1. ábra).

1. ábra: Pogány Béla vízzáróság
vizsgáló berendezése (1957)
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Dombi József az 1969-ben hasonló elven készített vízzáró berendezést, amelynek makettjét a
2. ábrán mutatjuk be.

2. ábra: Dombi József vízzáróság vizsgáló
berendezésének makettje (1969)

A vízzáróságot egykor az MSZ 4715:1955 szabvány szerint vizsgálták. A 40 mm-nél nem
nagyobb legnagyobb szemnagyságú betonok vízzáróság vizsgálatát 200·200·120 mm méretű
próbatesteken végezték. A 48 óránként növelt 1, 2, 4, 8 att víznyomást 100 mm átmérőjű
körfelületen működtették. (Ezeket a nyomásfokozatokat az eredeti előírást megváltoztatva a
később megjelent MSZ 4719:1958 szabványban írták elő, de az MSZ 4715:1961 szabványban
nem vezették át.)  A 24 órás korban kizsaluzott, vizsgálati oldalán drótkefével felérdesített
próbatestet legalább 28 napos korig (a vizsgálat megkezdéséig) nedves ruhával letakarva,
20±3 °C hőmérsékleten, léghuzatmentes helyen tárolták. Ha az építmény betonjának tárolási
körülményei eltértek ettől az előírástól (pl. hőszilárdítás esetén), akkor az építménynél
alkalmazott módon kezelték és tárolták a próbatesteket. A vizsgálat megkezdése előtt a
próbatestet fémdobozba helyezték, a próbatest és a doboz fala közötti hézagot tömítették
(3. ábra). A vizsgálattal azt a víznyomást határozták meg, amelynél a megfigyelő felületen
nedvesség mutatkozott, és vízáteresztés esetén minden nyomási fokozatban mérték az
átszivárgott vízmennyiséget g/cm3-ben. Az MSZ 4715 szabvány 1961 évi kiadása a
vízzáróság tekintetében az 1955 évi kiadással szó szerint megegyezik.
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3. ábra: Vízzáróság vizsgálati próbatest helyzete az MSZ 4715:1955 és MSZ 4715:1961
szabvány szerinti vízzáróság vizsgáló berendezésben

A vízzáróság vizsgálata az MSZ 4715-3:1972 szabvány szerint lényegében azonos az MSZ
4715:1961 szabványban leírt módszerrel, de az MSZ 4715-3:1972 szabvány a legfeljebb 32
mm legnagyobb szemnagyságú betonok esetére megengedi a 150 mm átmérőjű és 120 mm
magas próbahengerek vizsgálatát is. A próbatesteket a korábbi előírásokkal ellentétben nem
helyezik fémdobozba, hanem két fej közé szorítják (4. és 5. ábra).

Az MSZ 4715-3:1972 szabvány szerint „a próbatesteket 48 órán át 10 N/cm2 (1 bar = 1 att),
ezt követően 24 óránként – a nedves folt megjelenéséig – megkétszerezve 20, 40, 80, 160
N/cm2 (2, 4, 8, 16 bar) túlnyomásnak kell alávetni. Az előírt nyomásfokozatokat – a
nyomókamrában mérve – ±  3% pontossággal kell betartani.

Óránként ellenőrizni kell a vízfogyasztást, és meg kell vizsgálni, hogy a próbatest alsó
felületén észlelhető-e nedves folt.

A nedves folt megjelenésekor az alsó gyűjtőedényt, ha az eddig nem volt felszerelve,
vízzáróan a próbatest vízzáró burkához kell rögzíteni. A nedves folt megjelenésekor ható
nyomást további 24 órán át kell működtetni, és a vízfogyasztást a nedves folt megjelenésétől
számított 2, 6, 12, 18 és 24 óra múlva kell a vízmérőkön leolvasni.

4. ábra: MSZ 4715-3:1972 szabvány szerinti vízzáróság vizsgáló berendezés
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5. ábra: Fénykép Palotás László: Általános anyagismeret c. könyvéből (1979)
Az MSZ 4715-3:1972 szabvány szerint a vizsgálat befejezése után az alsó vízgyűjtő
edényben levő vizet a próbatest alsó felületéről hozzácseppentett vízcseppekkel együtt 0,1 g
pontosságra kell megmérni.

A próbatestet a vizsgálat után a víznyomás irányával párhuzamosan (lehetőleg középen)
azonnal el kell hasítani az MSZ 4715-4 szerint. Meg kell figyelni a hasított felületen a
próbatest belsejének állapotát és a nedvesített felület alakját.
Ha a vizsgálat folyamán a legnagyobb nyomásfokozatnál sem keletkezett vízátszivárgás,
akkor ezt a fokozatot 24 órán át kell működtetni a próbatestre, azután az előző bekezdésben
leírtaknak megfelelően el kell hasítani és meg kell határozni a nedvesített felület alakját és
nagyságát.”
Az MSZ 4719:1982 szabvány melléklete a vízzáróság vizsgálatot az MSZ 4715-3:1972
szabványhoz nagyon hasonlóan szabályozza, eltérés azonban, hogy a vizsgálatot 2, 4, 6 és 8
bar nyomáson végezteti el. Az MSZ 4715-3:1972 szabvány és az MSZ 4719:1982 szabvány
melléklete szerinti vízzárósági vizsgálatot MSZ EN 12390-8:2001 szabvány szerinti vizsgálat
váltotta fel (6. ábra).
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6/a. ábra: Korszerű vízzáróság vizsgáló berendezés
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6/b. ábra: A 6/a. ábra szerinti vízzáróság vizsgáló berendezés teljes fényképe

A beton vízzáróságát az MSZ EN 12390-8:2001 szabvány szerint, legalább 28 napos korú,
végig víz alatt tárolt próbatesten, 75 mm átmérőjű körfelületen 72 ± 2 órán át ható 5 bar (0,5 ±
0,05 MPa) állandó víznyomáson kell vizsgálni. A próbatest víznyomásra merőleges,
felérdesített oldalának hossza vagy átmérője legalább 150 mm, magassága legalább 100 mm
legyen, következésképpen a vizsgálatot a Magyarországon szokásos 200·200·120 mm méretű
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próbatesten is el szabad végezni, de ugyanígy alkalmas a 150 mm élhosszúságú szabványos
próbakocka is.
Ha a próbatest mérete 200·200·120 mm, akkor 100 mm átmérőjű körfelületen is szabad az
5 bar víznyomást alkalmazni, de ebben az esetben a vizsgálati jegyzőkönyvben a próbatest
méretét és a vízzel nyomott körfelület átmérőjét is meg kell adni.

Magyarországon szabad a vízzárósági próbatestet vegyesen, azaz 7 napos korig víz alatt,
utána laborlevegőn tárolni  -  ha ebben előzetesen írásban megállapodás születik  -, de ebben
az esetben a vizsgálati jegyzőkönyvben a tárolás módját (vegyesen tárolva) is meg kell adni.
Ha a beton lassabban szilárduló cementtel készült (CEM II), akkor csak a víz alatt tárolt
próbatestek vizsgálati eredményeit szabad mértékadónak tekinteni.
A vízzáróság vizsgálathoz 100 m3 beton-térfogatonként legalább 1 db, de tételenként legalább
3 db próbatestet kell készíteni vizsgálatonként.
A beton vízzáróságának követelményét az MSZ 4798-1:2004 szabvány 5.5.3. szakasza
tárgyalja.
A beton vízzárósága a tárolási módtól függetlenül akkor megfelelő, ha a vizsgálat
eredményeként minden egyes próbatesten a vízbehatolás mélysége:

- XV1(H) környezeti osztály esetén legfeljebb 60 mm; jele: vz 60;
- XV2(H) környezeti osztály esetén legfeljebb 40 mm; jele: vz 40;
- XV3(H) környezeti osztály esetén legfeljebb 20 mm; jele: vz 20.

A vízzáróság fogalmának és vizsgálatának régi és új értelmezését a 7. ábrán vetjük össze.

7. ábra: A vízzáróság fogalmának és vizsgálatának régi (MSZ 4715-3:1972)
és új (MSZ EN 12390-8:200 ) értelmezése.

Megjegyzés: Az „att” a technikai túlnyomás, az „ata” a technikai abszolút nyomás jele.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A vízzáróság vizsgálat régi (MSZ 4715-3:1972) és új (MSZ EN 12390-8:2001) módszere
közötti legfőbb különbség, hogy szemben a régi eljárással, ma a vízzáróságot általában végig
víz alatt tárolt próbatesten (Magyarországon -  ha ebben előzetesen írásban megállapodás
születik  - szabad a vízzárósági próbatestet vegyesen, azaz 7 napos korig víz alatt, utána
laborlevegőn tárolni), 75 mm átmérőjű körfelületen 72 ± 2 órán át ható 5 bar (0,5 ± 0,05 MPa)
állandó víznyomáson kell vizsgálni; és a beton vízzárósága a tárolási módtól függetlenül
akkor megfelelő, ha a vizsgálat eredményeként minden egyes próbatesten a vízbehatolás
mélysége XV1(H) környezeti osztály esetén legfeljebb 60 mm; (jele: vz 60), XV2(H)
környezeti osztály esetén legfeljebb 40 mm; (jele: vz 40), XV3(H) környezeti osztály esetén
legfeljebb 20 mm; (jele: vz 20).
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