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Az EN 206-1 és az MSZ 4798-1
szerint előállított

beton használati élettartama
legalább 50 év50 év kell legyen!

Új követelmény:Új követelmény:
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A végleges jellegű közúti hidakra
az MSZ EN 1992-1-1:2010

(Eurocode 2) szerint
a használati élettartam 100 év100 év

Ugyancsak 100 év100 év a vízépítési műtárgyak
használati élettartama
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MSZ EN  1990:2011
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MSZ EN 1990:2011 szabvány
1.5.2.8. szakasz szerint

a tervezési élettartamtervezési élettartam (design working life)
az a feltételezett időtartam, melynek során a tartószerkezet

vagy annak egy része az előirányzott fenntartás mellett,
de jelentős javítási munkák nélkül, a tervezett

rendeltetésének megfelelően használható.

Használati élettartamHasználati élettartam
A használati élettartam tényleges, tapasztalati érték.

Időtartam, amely alatt a szerkezetbe épített beton
megfelelő fenntartás mellett, de jelentős javítási munkák

nélkül, tervezett rendeltetésének megfelelően használható.

A tartós betontartós beton használati élettartama nagyobb,
vagy legalább akkora, mint a tervezési élettartam.
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Az MSZ EN 206-1:2002, illetve
az MSZ 4798-1:2004 szabvány

3.1.40.  szakasza szerint

Használati élettartam

Az az időtartam, amely alatt a szerkezetbe épített
beton teljesítőképessége megmarad a szerkezet
teljesítőképességi követelményeit kielégítő szinten,
feltéve, hogy a szerkezetet megfelelő módon
karbantartják.

Teljesítőképesség Þ Minőség
Tervezett használati élettartam németül: Geplante Nutzungsdauer
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Az MSZ EN 206-1:2002, ill.
MSZ 4798-1:2004 szabvány a beton
legalább 50 évre tervezett tartóssága

érdekében környezeti osztályokkörnyezeti osztályok
alkalmazását írja elő.

A használati élettartam alatt
a beton akkor lesz tartós, ha

a környezeti hatásokatkörnyezeti hatásokat
károsodás nélkül viseli.
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ÍgyÍgy a beton, vasbeton, feszített
vasbeton szerkezetek építéséhez

használt  betonkeverékeknek
rendeltetésük szerint

illeszkedniük kell a környezeti
hatásokat leíró

környezeti osztályokhoz;
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ami azt jelenti, hogy összetételük
meg kell feleljen az

xmax,  cmin,  fck,cyl /fck,cube,min,
és a megengedett legnagyobb
levegőtartalomból számítható
ρbeton,friss,min, ρbeton,szilárd,min

határértékeknek.
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> f ck, min.fck, mértékadófck, terv. <
< Vlev., max.Vlev., mértéka.Vlev., terv. >

> cmin.cmértékadóctervezett <
< xmax.xmértékadóxtervezett >

Környezeti
osztályokMértékadóBeton

tervezés

Ez Európában ajánlás,
MagyarországonMagyarországon előírás!előírás!
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MSZ EN 1992-1-1:2005 (Eurocode 2) szabvány
3.1. táblázata szerint

fcm = fck + 8 N/mm2

ahol
fcm a beton nyomószilárdságának szabványos méretű és

végig víz alatt tárolt próbahengeren értelmezett, előírt
átlag értéke, és

fck a beton nyomószilárdságának ugyanilyen szabványos
próbahengeren értelmezett, előírt jellemző értéke.

Ugyanakkor az MSZ EN 206-1:2002 és MSZ 4798-1:2004
szabványok szerint a kezdeti gyártás során:

≤ C50/60 osztály esetén: fcm,test = fck + 4 N/mm2

≥ C55/67 osztály esetén: fcm,test ≥ fck + 5 N/mm2
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Az MSZ EN 1992-1-1:2005 és az
MSZ EN 206-1:2002 szabvány a beton
nyomószilárdságának megfelelőségét a
150 mm átmérőjű, 300 mm magas,
végig víz alatt tárolt próbahengerek
nyomószilárdsága alapján ítéli meg,
következésképpen a megfelelőségimegfelelőségi
feltételekfeltételek is ezekre a szabványosa szabványos
hengerekrehengerekre vonatkoznak.

Az MSZ 4798-1:2004 szabvány megen-
gedi a 150 mm élhosszúságú, vegyesen
tárolt próbakockák alkalmazását is,
amely lehetőséggel szívesen élünk.

§§



13(Az osztó értéke C55/67 – C100/115 között : 1,261)
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Próbatestek egyedi vagy átlagos nyomószilárdságának átszámítása
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Az új európai betonszabvány eredetileg hat
környezeti osztályt tartalmaz, a magyar
NAD ezeken kívül még kettővel számol:

1. Nincs korróziós kockázat;
2. Karbonátosodás okozta korrózió;
3. Nem tengervízből származó kloridok

korróziós hatása;
4. Tengervízből származó kloridok hatása;
5. Fagyás/olvadás okozta korrózió;
6. Kémiai (pl. szulfátok) okozta korrózió;
7. Koptatóhatás okozta károsodás;
8. Igénybevétel víznyomás hatására
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Környezeti osztályok kiterjesztése

XV1(H) – XV3(H)Vízzáró beton

XK1(H) – XK4(H)Kopásálló beton

XA1 – XA3Korróziónak kitett
beton

XF1 lbk. nélkül
XF2 – XF4 lb-képzővelFagyálló beton

Beton, vasbeton és
feszített vasbeton

betonjára egyaránt
vonatkozó környezeti

osztályok

XF2(BV-MI) lbk. nélkül
XF3(BV-MI) lbk. nélkülFagyálló beton

XD1, XD2Kloridoknak (nem
jégolvasztó) kitett beton

XC1 – XC4Karbonátosodás
Csak vasbeton és
feszített vasbeton

betonjára vonatkozó
környezeti osztályok

X0v(H)Csak vasbeton betonja

XN(H), X0b(H)Környezeti hatásoknak
nem ellenálló beton

Csak beton
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NAD N1. táblázat: Magyarországon alkalmazható környezeti osztályok és a
beton tulajdonságokra előírt határértékek összefoglalása - 1 -

Alkalmazási terület
Környe-

zeti
osztály

jele

Beton
nyomó-

szilárdsági
osztálya
legalább

Beton
cement-
tartalma
legalább

kg/m3

Beton
víz-

cement-
tényezője
legfeljebb

1.1. Környezeti hatásoknak ki nem tett beton szerkezetek
Környezeti hatásoknak (nedvesség,
karbonáto-sodás, kloridhatás,
fagyás/olvadás, kémiai korrózió,
koptatóhatás vagy víznyomás) nem
ellenálló, sszziilláárrddssáággii sszzeemmppoonnttbbóóll
aalláárreennddeelltt jelentőségű beton

XXXNNN(((HHH))) CCC888///111000 (210) (0,75)

Környezeti hatásoknak (nedvesség,
karbonátosodás, kloridhatás,
fagyás/olvadás, kémiai korrózió,
koptatóhatás vagy víznyomás) nem
ellenálló beton

X0bbb(H) C12/15 (230) (0,70)

1.2. Környezeti hatásoknak ki nem tett vasbeton szerkezetek
Környezeti hatásoknak (nedvesség,
karbonátosodás, kloridhatás,
fagyás/olvadás, kémiai korrózió,
koptatóhatás vagy víznyomás) nem
ellenálló vasbeton, lleeggffeelljjeebbbb 3355%% rreellaattíívv
ppáárraattaarrttaallmmúú hheellyyeenn

X0vvv(H) CCC111666///222000 (250) (0,70)
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Az
osztály

jele

A környezeti hatás leírása Tájékoztató példák a
környezeti osztályok

előfordulására

1. Nincs korróziós kockázat

XN(H) Környezeti hatásoknak
(nedvesség,
karbonátosodás,
kloridhatás,
fagyás/olvadás, kémiai
korrózió, koptatóhatás
vagy víznyomás) nem
ellenálló, szilárdsági
szempontból alárendelt
jelentőségű beton

Korróziónak ki nem tett kis
szilárdságú aljzatbetonok,
beton alaprétegek



19

X0b(H) Vasalás vagy beágyazott fém nélküli
beton esetén: valamennyi környezeti
körülmény, kivéve azokat, ahol
nedvesség, karbonátosodás,
kloridhatás, fagyás/olvadás, kémiai
korrózió, koptatóhatás vagy
víznyomás fordul elő.

Vasalás nélküli,
korróziónak ki nem
tett kitöltő és
kiegyenlítő beton

X0v(H) Vasbeton vagy beágyazott fémet
tartalmazó beton esetén: valamennyi
környezeti körülmény, kivéve azokat,
ahol nedvesség, karbonátosodás,
kloridhatás, fagyás/olvadás, kémiai
korrózió, koptatóhatás vagy
víznyomás fordul elő.

Legfeljebb 35%
relatív páratartalmú
száraz helyen lévő
belső helyiségben,
vagy levegő
hozzájutásától
teljesen elzárt,
száraz helyen lévő
vasbeton esetén



200,50300C30/37XC4Váltakozva nedves és száraz,
víznek kitett helyen

0,55280C30/37XC3

Mérsékelten nedves helyen,
nagy relatív páratartalmú
épületben, vagy a
szabadban, esőtől védett
helyen

0,60280C25/30XC2Nedves, ritkán száraz helyen
(épület alapok)

0,65260C20/25XC1Száraz, vagy tartósan nedves
helyen, állandóan víz alatt

2. Karbonátosodásnak ellenálló beton és vasbeton szerkezetek

Beton
víz-

cement
tényező-

je
legfel-
jebb

Beton
cement-
tartalma
legalább

kg/m3

Beton
nyomó-
szilárd-

sági
osztálya
legalább,
tájékoz-

tatás

Környe-
zeti

osztály
jele

Alkalmazási terület
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Karbonátosodás mélysége
az idő és a beton nyomószilárdsági osztálya függvényében.

Forrás: http://www.fh-campuswien.ac.at/bau@home/bausanierung/daten/4_5_3.htm
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Az acélbetét korróziójának három
környezeti feltétele van:
a.) nedvesség jelenléte

b.) oxigénnek az acélbetéthez jutása
c.) a beton lúgosságának megszűnése

Karbonátosodás:
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
Ezek kialakulását a betonfedés

tömörsége és vastagsága befolyásolja.
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Az előírt névleges betonfedés (cnom)
az előírt legkisebb betonfedésnek (cmin)

a kötelező ráhagyással (Dcdev)
megnövelt, előírt értéke:
cnom = cmin + ∆cdev [mm]

Az előírt névleges betonfedést (cnom) kell
a statikai számításokban alkalmazni

és a szerkezeti terveken bejelölni.
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Legkisebb betonfedés c)

cmin mm
Környezeti

osztály
Betonacél Feszítőbetét

Kötelező
ráhagyás d)

Δcdev, mm

X0 10 a) 10 b) 10

XC1 10 a) 20 b) 10

XC2 – XC3 20 a) 30 b) 15

XC4 25 a) 35 b) 15

XD1 és XS1 30 a) 40 b) 15

XD2 és XS2 35 a) 45 b) 15

XD3 és XS3 40 a) 50 b) 15

XF1 – XF4
XA1 – XA3

XV1(H) – XV3(H)
45 55 15

XK1(H) – XK4(H) 50 60 15
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Karbonátosodás, fagyás, jégolvasztó sózás
hatására károsodott aluljáró födém
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Szerkezeti osztálySzerkezeti osztály

Az építmények szerkezeti osztálya az MSZ EN 1992-1-1:2010
szabvány 4.4.1.2. szakasza szerinti fogalom. A szerkezeti
osztályok tulajdonképpen tartalom nélküliek, a beton fedés
szükséges mértékéről adnak tájékoztatást, ami pedig kihat
többek között az adalékanyag névleges legnagyobb
szemnagyságának megengedhető mértékére.

Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4.1.2. szakaszának 4.4.N
és 4.5.N táblázata hat szerkezeti osztályt tartalmaz
(jelük: S1-S6.) A szabvány 4.4.1.2. szakasza (5) bekezdésének
megjegyzése az 50 éves tervezési élettartamú és a szabvány E.
mellékletében (E1N táblázat) szereplő környezeti osztályokhoz
tartozó nyomószilárdsági osztályú betonokat az S4 szerkezetiS4 szerkezeti
osztálybaosztályba javasolja sorolni.
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Ezzel szemben az MSZ 4798Ezzel szemben az MSZ 4798--1:2004 szabvány1:2004 szabvány NAD I1.
táblázata az 50 év50 év tervezési élettartamú betonokat S3S3
szerkezetiszerkezeti osztályúnak tekinti, és ezzel feltételezi, hogy a
betonszerkezet-gyártás (betonkészítés, betonacél szerelés,
beton bedolgozás, tömörítés, utókezelés) kiemelt szintűkiemelt szintű
minőségellenőrzésminőségellenőrzés mellett történik.

S5100 év

S350 év

S2< 50 év

Szerkezeti osztály
valamennyi környezeti osztályban,

ha a minminőősséégellengellenőőrzrzéés  kiemelt szints  kiemelt szintűű

Tervezési
élettartam
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Ha a minőségellenőrzés nem kiemelt szintű, vagy a beton
tervezési élettartama 100 év, akkor az ennek megfelelő
szerkezeti osztályt illetve betonfedést kell alkalmazni:
a) ha a tervezési élettartam 50 év50 év és a minőségellenőrzésminőségellenőrzés
nemnem kiemelt szintűkiemelt szintű, akkor S4S4;
b) ha a tervezési élettartam 100 év100 év és a minőségellenőrzésminőségellenőrzés
nemnem kiemelt szintűkiemelt szintű, akkor S6S6 szerkezeti osztályt kell
(kellene) alkalmazni.

S6100 év

S450 év

S3< 50 év

Szerkezeti osztály
valamennyi környezeti osztályban,

ha a minőségellenőrzés nemnem kiemelt szintű

Tervezési
élettartam
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656055504540352520S6.
605550454035302015S5.
555045403530251510S4.
504540353025201010S3.
454035302520151010S2.
403530252015101010S1.

Előírt legkisebb betonfedés (cmin,dur), mm

XK1(H)
–

XK5(H)

XF1–
XF4

XA1–
XA3

XV1(H)
–

XV3(H)
XF2(H),
XF3(H)

XD3,
XS3

XD2,
XS2

XD1,
XS1XC4XC2,

XC3XC1X0

Környezeti osztály

Szerke-
zeti

osztály
jele

A betonacélbetonacél tartóssága érdekében az előírt legkisebb betonfedések
(cmin,dur) az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4N táblázata alapján
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656055504540352520S6.
605550454035302015S5.
555045403530251510S4.
504540353025201010S3.
454035302520151010S2.
403530252015101010S1.

Előírt legkisebb betonfedés (cmin,dur), mm

XK1(H)
–

XK5(H)

XF1–
XF4

XA1–
XA3

XV1(H)
–

XV3(H)
XF2(H),
XF3(H)

XD3,
XS3

XD2,
XS2

XD1,
XS1XC4XC2,

XC3XC1X0

Környezeti osztály

Szerke-
zeti

osztály
jele

A betonacélbetonacél tartóssága érdekében az előírt legkisebb betonfedések
(cmin,dur) az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4N táblázata alapján

50 év50 év, kiemelt minőség-ellenőrzés, MSZ 4798

50 év50 év, nincsnincs kiemelt minőségellenőrzés
100 év100 év, kiemelt minőségellenőrzés
100 év100 év, nincsnincs kiemelt minőségellenőrzés
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757065605550453520S6.
706560555045403015S5.
656055504540352510S4.
605550454035302010S3.
555045403530251510S2.
504540353025201510S1.

Előírt legkisebb betonfedés (cmin,dur), mm

XK1(H)
–

XK5(H)

XF1–
XF4

XA1–
XA3

XV1(H)
–

XV3(H)
XF2(H),
XF3(H)

XD3,
XS3

XD2,
XS2

XD1,
XS1XC4XC2,

XC3XC1X0

Környezeti osztály

Szerke-
zeti

osztály
jele

FeszítőacélokFeszítőacélok tartóssága érdekében az előírt legkisebb betonfedések
(cmin,dur) az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány 4.4N táblázata alapján



334. Tengervízből származó klorid által okozott korrózió
NAD N1.1. MEGJEGYZÉS: Magyarországon csak különleges esetben használatos környezeti osztály

Magyarországon a fagy/olvadási ciklusoknak
és jégolvasztó sóknak  kitett betonokat

az XD3 környezeti osztály helyett
az XF4 környezeti osztályba kell sorolni.

0,45320C35/45XD3Váltakozva nedves és száraz helyen,
jégolvasztó kloridok permetének
kitett korrózióálló beton (hídelemek,
járdák, útburkolatok, autóparkolók
födémei)

0,55300C30/37XD2

Nedves, ritkán száraz helyen, vízben
lévő kloridoknak kitett, de jégolvasztó
sóknak ki nem tett, korrózióálló beton
(úszómedencék, ipari vizek, talajvizek
hatása)

0,55300C30/37XD1

Mérsékelten nedves helyen, levegőből
származó kloridoknak kitett, de
jégolvasztó sóknak ki nem tett,
korrózióálló beton

3. Kloridoknak ellenálló beton és vasbeton szerkezetek

Beton
víz-cement
tényezője
legfeljebb

Beton
cement-
tartalma
legalább

kg/m3

Beton
nyomó-

szilárdsági
osztálya
legalább,

tájékoztatás

Környezeti
osztály jeleAlkalmazási terület
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MSZ 4737-1:2002  szerinti S jelű
szulfátálló portlandcement vagy
CEM III fajtájú kohósalakcement
MSZ EN 197-1 és az MSZ 4737-1
szabvány szerinti CEM III/B 32,5 N
kohósalakcement

0,45360C35/45XA3

Agresszív talajjal vagy
talajvízzel érintkező,
erősen korrózió- és
szulfátálló beton

MSZ 4737-1:2002 szerinti MS jelű
mérsékelten szulfátálló vagy S jelű
szulfátálló portlandcement vagy
MSZ EN 197-1:2000 szerinti CEM
III/A 32,5 N kohósalak-cement

0,50320C30/37XA2

Agresszív talajjal vagy
talajvízzel érintkező,
mérsékelten korrózió- és
szulfátálló beton

Bármely MSZ EN 197-1:2000
szerinti CEM II fajtájú kohósalak-
portlandcement

0,55300C30/37XA1

Agresszív talajjal vagy
talajvízzel érintkező,
enyhén korrózióálló
beton

6. Talaj és talajvíz kémiai korróziójának ellenálló beton és vasbeton szerkezetek

Egyéb követelmény

Beton
víz-

cement
ténye-
zője

legfel-
jebb

Beton
cement
tartal-
ma leg-
alább
kg/m3

Beton
nyomó-
szilárd-

sági
Osztá-
lya leg-
alább

Környe
-zeti

osztály
jele

Alkalmazási terület



35A gyakorlatban nem fordul elő> 200
Baumann Gully

DIN 4030-2Savasság, ml/kg

> 12000 és
≤ 24000

> 3000 és
≤ 12000

≥ 2000 és
≤ 3000

MSZ EN 196-2SO4 összes,
mg/kg

Talaj

> 3000 telítésig> 1000 és
≤ 3000

≥ 300 és
≤ 1000

ISO 7980Mg2+, mg/l

> 60 és ≤ 100> 30 és ≤ 60≥ 15 és ≤ 30ISO 7150-1 vagy
ISO 7150-2

NH4, mg/l

> 100 telítésig> 40 és ≤ 100≥ 15 és ≤ 40prEN 13577:1999agresszív CO2
mg/l

< 4,5 és ≥ 4,0< 5,5 és ≥ 4,5≤ 6,5 és ³ 5,5ISO 4316pH

> 3000 és
≤ 6000

> 600 és
≤ 3000

≥ 200 és
≤ 600

MSZ EN 196-2SO4, mg/l

Talajvíz

XA3XA2XA1
Referencia
vizsgálati
módszer

Kémiai jellemző

Környezeti osztályok
a természetes talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió esetén
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Az ÖNORM B 5017:2000 szabvány szerint a közműépítési beton esetén
oldódásos betonkorróziót okoz a talajvíz ≤ 6,5 pH érték, ≥ 15 mg/liter CO2-
tartalom, ≥ 15 mg/liter NH4

+-tartalom, ≥ 300 mg/liter Mg2+-tartalom és
°dH = 0-3 közötti keménység (azaz lágyvíz) esetén, a talaj > 200 mliter/kg
savasság esetén (a határértékek lényegében megegyeznek az MSZ EN 206-
1:2002 szabvány 2. táblázata szerinti, az XA1 környezeti osztályra
vonatkozó értékekkel, a talajvíz keménysége csak az osztrák XA1L
környezeti osztály jellemzője).
Az ÖNORM B 5017:2000  osztrák szabványban a szennyvizek
megengedett CO2-tartalma a talajvizekre előírt értéknél kisebb.
A szennyvíz és a tisztításából eredő CO2-tartalma együttes mennyisége az
XA2L környezeti osztályban legfeljebb 60 mg/liter, az XA3L környezeti
osztályban legfeljebb 100 mg/liter lehet.

Az ÖNORM B 5017:2000 szabvány szerint a közműépítési beton esetén
duzzadásos betonkorróziót okoz a talajvíz ≥ 200 mg/liter SO4

2--tartalom
esetén, és a talaj 2000 mg/kg összes SO4

2--tartalom esetén (a határértékek
megegyeznek az MSZ EN 206-1:2002 szabvány 2. táblázata szerinti, az
XA1 környezeti osztályra vonatkozó értékekkel).
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A savak vagy lágy víz okozta oldódásos korrózióoldódásos korrózió
Oldódásos betonkorrózióról beszélünk, ha a szilárd betont kívülről
folyamatosan savak, illetve savas vizek (például szénsavas gyógyvizek, ún.
savanyúvizek) érik, amelyek pH értéke kicsi. A savak hatására a cementkő
és a finomszemű karbonátos adalékanyag egy része kioldódik.
A cement bázikus anyag, ezért a különböző cementek majdnem minden
összetevője savban oldható, így a cementkövet a szerves és szervetlen savak
általában megtámadják. A cementkő bonyolult meszes fázisait a savak
vízoldható fázisokká alakítják, amelyek vizes és atmoszférikus hatásokra
lebomlanak, oldódnak.
Az esővíz és a lágy víz is képes a cementkő vízoldható összetevőit (szabad
kalcium-hidroxid) lassan oldani. Ilyenkor az adalékanyag szemek között a
felületen a cementkő egyre inkább korrodálódik, sőt a porózus mészkő
vagy dolomit szemek maguk is oldódhatnak.
Esővíz hatására a szabadban lévő beton felülete tíz évente általában 1 mm
mélyen oldódik.
A lágy víz kilúgozó hatására a betonban lévő szabad kalcium-hidroxid
kioldódása a cementkő többi alkotórészének is a felbomlásához vezethet,
amelynek következtében a beton elveszti szilárdságát és szétesik.
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VízkeménységnekVízkeménységnek a vízben oldott ásványi anyagok mennyiségét nevezzük,
melyet különféle módokon lehetséges meghatározni. A víz keménységét a
benne oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége befolyásolja.
A változó keménységet (más nevén karbonátkeménység) a kalcium-hidrogén-
karbonát (Ca(HCO3)2), illetve a magnézium-hidrogén-karbonát (Mg(HCO3)2)
mennyisége okozza. Ezek mennyisége forralással csökkenthető, mivel ilyenkor
vízben oldhatatlan karbonátok formájában (CaCO3) kiválnak.
Az állandó keménységet a szulfátok, kloridok okozzák (kénsavas és sósavas
sók, mint kalcium-szulfát, kalcium-klorid, magnézium-szulfát stb.)
melyek hő hatására sem válnak ki.
A két keménység együttesen adja meg a víz összkeménységét.
A keménységet általában keménységi fokban adjuk meg. Magyarországon
jellemzően a német keménységi fokot használják (jele nk°):
0–4 nk° nagyon lágy
4–8 nk° lágy
8–18 nk° közepesen kemény
18–30 nk° kemény
30 nk° felett nagyon kemény
1 nk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű
kalcium- vagy magnéziumvegyületet tartalmaz.

Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkem%C3%A9nys%C3%A9g

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny_(anyag)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalcium-hidrog%C3%A9n-karbon%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magn%C3%A9zium-hidrog%C3%A9n-karbon%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karbon%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szulf%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klorid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalcium-szulf%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalcium-klorid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9zium-szulf%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91
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Az oldódásos betonkorrózió mértékét jelentősen befolyásolja a hőmérséklet,
20 °C fölött általában gyorsabb és erősebb a korrózió, szemben a hidegben
fokozódó duzzadásos szulfát-korrózióval, ami szintén e kétféle korrózió külön
tárgyalását indokolja.
Az oldódásos betonkorrózió ellenszereként bevált a pernye kiegészítőanyag
alkalmazása, mert általa a beton szövetszerkezete tömörebb lesz. Szilikapor
kiegészítőanyag használata esetén különösen a cement és az adalékanyag
határfelülete lesz tömör. A cement tömegére vett 7 tömeg% szilikaporral, nagy
hatású folyósító adalékszerrel és 0,35 értékű víz-cement tényezővel készített
nagyszilárdságú beton (≥ C55/67) általában kétszer olyan jól ellenáll az
oldódásos betonkorróziónak, mint a 0,45 víz-cement tényezővel készített
közönséges beton. Például hűtőtorony építéshez oldódásos betonkorróziónak
jól ellenálló C70/85 nyomószilárdsági osztályú nagyszilárdságú betont
fejlesztettek ki (Springenschmid 2007).
Vannak savállónak és szulfátállónak mondott, klinkert nem vagy csak alig
tartalmazó cementek. Ilyen például a kis hőfejlesztésű, C3A-mentes Slagstar
márkanevű osztrák kötőanyag (Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Novák
Dénes), amelynek mintegy 79-85 tömeg% kohósalak és 10-20 tömeg% gipsz
tartalma van, és hidratációja során alig keletkezik szabad Ca(OH)2.
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Beton szennyvízcsatornákBeton szennyvízcsatornák esetén az
oldódásos betonkorróziót okozó savak
hatására már néhány év alatt jelentős
károk keletkezhetnek. Ezt különösen
nagyon lassú folyási sebesség és nem
megfelelő levegőztetés esetén lehet
tapasztalni, mert az eltávozó kén-
hidrogén (H2S) és szerves poliszulfidok
(például: (CH3)2S, CH3SSCH3)
kénsavvá oxidálódnak.
Szennyvíz ülepítő vasbeton medenceSzennyvíz ülepítő vasbeton medence
A szennyvíz tele van kén vegyületekkel
(ettől büdös). A vasbeton medencék,
csatornák szennyvíz feletti belső
felületén bacilusok tenyésznek.
A bacilusok a szennyvízben lévő kén
vegyületek elégetésével tartják fenn
szervezetüket, és eközben kén-dioxidot
(kénsavat) termelnek. A bacilusok által
termelt kénsav szétmarja a medencék és
csatornák szennyvíz feletti betonfalát.
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Duzzadásos korróziótDuzzadásos korróziót okozó szulfátion-tartalom beton károsító
hatása

Duzzadásos betonkorróziót elsősorban a gipszet vagy más szulfátot
tartalmazó vizek, gázok okoznak, amelyek a szilárd betonba hatolva
a cementkövet megtámadják, ami új ásványok (kalcium-
szulfoaluminát-hidrátok) – mint  a másodlagos ettringit
(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) vagy a taumazit
(CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O) – képződéséhez vezet.
Duzzadásos korróziónak kitett betonokat a szulfátion (SO4

2-)
tartalom alapján kell környezeti osztályba sorolni.
Szulfátos talajvíz hatására a szilárd cementkő monoszulfát
összetevőjéből (egyik trikalcium-aluminát-hidrát fázis) másodlagos
ettringit képződés indul el. A másodlagos ettringit kristályosodása
során a térfogatát mintegy 2,5-szeresére növeli, és ezeknek a
kristályoknak a jelentős duzzadása a betont szétrepeszti. Ezeket a
tűkristályokat cementbacilus-nak is nevezik.
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Minél több a cementben a trikalcium-aluminát-hidrát fázis, annál
kevésbé szulfátálló, és annál hajlamosabb a szulfátos duzzadásra.
Az aluminát-modulus (a cementklinker alumínium-oxid és vas-oxid
összetevőinek hányadosa, AM = Al2O3/Fe2O3) csökkenésével a cement
szulfátállósága nő,
• a szulfátálló cementek aluminát-modulusa legfeljebb 0,7,
• a mérsékelten szulfátálló cementeké legfeljebb 1,0 (MSZ 4737-1:2002).
Ha a klinkerből a trikalcium-aluminát (C3A, felit) ásvány hiányzik vagy
kicsi a mennyisége, akkor a cement szulfátálló, a tetrakalcium-
aluminát-ferrit (C4AF, celit) mennyiség növekedésével viszont javul a
cement szulfátállósága.
Szulfátálló a CEM III/B és a CEM III/C jelű, mérsékelten szulfátálló a
CEM III/A jelű kohósalakcement is (MSZ EN 197-1:2000).
Ugyanakkor a szulfátálló cementek csak nagyon kis kloridion
mennyiséget kötnek meg.
A kohósalakcementek a beton szövetszerkezetét tömörré teszik, és ezzel
csökkentik a szulfátok és más káros anyagok betonba diffundálását.
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Összegezve: A betonra káros vegyi hatások különbözősége nem

engedi meg, hogy általában a kemikáliáknak ellenálló betonról

beszéljünk. Minden egyes esetben tisztázni kell, hogy a betonra

várhatóan milyen agresszív anyagok fognak hatni, és ennek

megfelelően kell a beton összetételét megtervezni és a betont

összeállítani.

Ez mindenféle betonkorrózióra igaz, hangsúlyozva, hogy a például a

CEM II/A-L és a CEM II/B-L típusú mészkőliszt-portlandcementet

az XA1L, XA2L és XA3L oldódásos korrózió (LösenderLösender AngriffAngriff)

környezeti osztályában szabad, de az XA1T, XA2T és XA3T

duzzadásos szulfátkorróziós (TreibenderTreibender AngriffAngriff) környezeti

osztályban nem szabad használni (ÖNORM B 4710-1:2007 osztrák

szabvány).
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Példa a környezeti osztályok táblázatainak
MSZ 4798-1:2004 szabványban lévő eredeti alakjára

Bármely MSZ
EN 197-1:2000
szerinti
CEM II fajtájú
kohósalak-
portland-
cement

229023600,55300C30/37XA1Agresszív talajjal vagy
talajvízzel érintkező,
enyhén korrózióálló
beton

6. Talaj és talajvíz kémiai korróziójának ellenálló beton és vasbeton szerkezetek

Egyéb
követelmény

Ki-
szárí-
tott

szilárd
beton
test-
sűrű-
sége
leg-

alább
kg/m3

Friss
beton
test-
sűrű-
sége
leg-

alább
kg/m3

Beton
víz-ce-
ment
ténye-
zője

legfel-
jebb

Beton
ce-

ment-
tartal-

ma
leg-

alább
kg/m3

Beton
nyo-
mó-
szi-
lárd-
sági

osztá-
lya
leg-

alább

Kör-
nye-
zeti
osz-
tály
jele

Alkalmazási terület

EZ A KÉTEZ A KÉT
OSZLOPOSZLOP
HIBÁSHIBÁS
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A friss beton és a szilárd beton testsűrűsége nem
csak a bedolgozástól, hanem a beton összetételétől
is (beleértve az összetevők testsűrűségét is) függ,
amely utóbbiak variációja végtelen, ezért a
testsűrűség követelmény értékét a szabványban
előírni hiba.
A friss beton tervezett testsűrűségét a beton
tervezőjének kell kiszámítania, és ezt a tervezett (az
adott összetételű keverékre előírt) testsűrűséget kell
összehasonlítani a próbakeverés során mért
tényleges testsűrűséggel.
Követelmény: A bedolgozott friss beton tényleges
testsűrűsége érje el a tervezett értéket.
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Az építési célnak — beleértve a
tartósságot is — csak a kellően

bedolgozott, megkövetelt tömörségű,
zárványmentes beton felel meg, ezért

a bedolgozott friss betona bedolgozott friss beton
levegőtartalmát korlátozni kelllevegőtartalmát korlátozni kell.
Magyarországon a friss beton

bennmaradt levegőtartalmának
(a levegőzárványoknak) ajánlott

tervezési értéke a következő:
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0,5 térfogat%-kal
több, mint

kavicsbeton esetén

Bontott adalékanyagú
újrahasznosított beton, általában

bevitt levegőtartalom
legalább 4,0 térf.%;

azaz összesen:
(4,0 – 6,0) térf.%

Légbuborékképző adalékszerrel
készített fagyálló beton,
XF2 |+Cl , XF3 —, XF4 — +Cl

legfeljebb 1,5 térf.%XF2(BV-MI) |+Cl és
XF3(BV-MI) —

legfeljebb 2,0 térf.%XF1|Légbuborékképző
adalékszer nélküli
fagyálló beton

legfeljebb 3,0 térf.%Kopásálló zúzottkőbeton
legfeljebb 1,0 térf.%Vízzáró beton
legfeljebb 2,0 térf.%Általában

A friss beton ajánlott
levegőtartalmaBetonBeton



48

100 év használati élettartamú
(pl. hídszerkezeti, vízépítési)(pl. hídszerkezeti, vízépítési)

betonok esetén a friss, bedolgozott beton
bennmaradt levegőtartalma

ne legyen nagyobb, mint
általában                                    2,0 térfogat%;
vasbeton szerkezet esetén 1,5 térfogat%1,5 térfogat%;
feszített vasbeton szerkezet esetén

1,0 térfogat%1,0 térfogat%;
vízzáró beton esetén                 1,0 térfogat%;
kopásálló zúzottkőbeton esetén 2,0 térfogat%2,0 térfogat%

▬►
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légbuborékképző adalékszer nélkül készített
fagyálló, függőleges felületű beton

(XF1 |)esetén, 1,5 térfogat%1,5 térfogat%;

légbuborékképző adalékszer nélkül készített
fagyálló, vízszintes felületű beton

(XF3(BV-MI) —) esetén, 1,0 térfogat%1,0 térfogat%;

légbuborékképző adalékszer nélkül készített
fagy- és olvasztósó-álló, függőleges felületű
beton

(XF2(BV-MI) |+Cl ) esetén, 1,0 térfogat%1,0 térfogat%
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A friss beton testsűrűségének tervezése a
tervezett levegőtartalom figyelembevételével:
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A beton tényleges levegő-tartalmának nem szabad
a tervezett levegő-tartalomnál nagyobbnak,
fagyálló, vagy fagy- és olvasztósó-álló beton esetén
kisebbnek lennie, illetve ezt a követelményt az
előírt megengedett tűréssel kell teljesítenie.
Ha az adott keverék esetén az alkalmazott
tömörítéssel ez a feltétel nem teljesíthető, akkor
vagy a tömörítés módját kell megváltoztatni,
vagy a betonösszeté telt kell átte rvezni.
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Ha valamely beton többféle
környezeti hatásnak van kitéve,

akkor „azokat a környezeti
körülményeket, amelyeknek

(a beton) ki van téve, szükséges
lehet…

a környezeti osztályok
kombinációjaként kifejezni.”

(MSZ EN 206-1:2002)
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Például valamely esőnek és fagynak kitett,
olvasztó sózás nélküli, agresszív talajvízzel

érintkező vasbeton támfaltámfal légbuborékképző
adalékékszer nélkül, szulfátálló cementtel

készülő betonjának
környezeti osztály csoportja:környezeti osztály csoportja:

XC4, XF1, XA2, XV1(H);XC4, XF1, XA2, XV1(H);

Vlev ≤ 1x ≤ 0,6c ≥ 300C25/30XV1(H)
Vlev ≤ 2x ≤ 0,5c ≥ 320C30/37XA2
Vlev ≤ 2x ≤ 0,55c ≥ 300C30/37XF1
Vlev ≤ 2x ≤ 0,5c ≥ 300C30/37XC4
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Az erőtani számítás eredménye alapján megállapított szükséges
nyomószilárdsági osztály és a környezeti feltételek alapján az MSZ 4798-
1:2004 szabványban ajánlott legkisebb nyomószilárdsági osztály közül
általában a nagyobb nyomószilárdsági osztályt kell mértékadónak
tekinteni.
Ennek értelmében, ha az erőtani számítás eredménye alapján
megállapított szükséges nyomószilárdsági osztály nagyobb,  mint  a
környezeti feltételek alapján az MSZ 4798-1:2004 szabványban ajánlott
legkisebb nyomószilárdsági osztály, akkor természetesen az erőtani
számítás eredménye alapján megállapított nyomószilárdsági osztály a
mértékadó.
Ha az erőtani számítás eredménye alapján megállapított szükséges
nyomószilárdsági osztály kisebb, mint a környezeti feltételek alapján az
MSZ 4798-1:2004 szabványban ajánlott legkisebb nyomószilárdsági
osztály, de az adott építmény esetén felelősséggel nem bizonyított, hogy az
erőtani számítás eredménye alapján megállapított szükséges
nyomószilárdsági osztály a környezeti hatásoknak ellenálló beton
készítéséhez elegendő, akkor a környezeti feltételek alapján az MSZ 4798-
1:2004 szabványban ajánlott legkisebb nyomószilárdsági osztályt kell
mértékadónak tekinteni.
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Az új és a korábbi környezeti követelmények összevetése
A megengedett legnagyobb víz-cement tényező

A példa jellemzői: a beton KK konzisztenciájú, az adalékanyag
dmax = 24 mm, II. osztályú, m = 5,5 és dmax = 32 mm, I. osztályú, m = 6,9
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Korábbi követelmény, ha dmax=32 mm, I. oszt., m=6,9

Új követelmények

Korábbi követelmény, ha dmax=24 mm, II. oszt., m=5,5
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Következtetés

Az új betonszabvány a
környezeti feltételek teljesüléséhez
mintegy 0,1mintegy 0,1 -- 0,2 értékkel kisebb0,2 értékkel kisebb

víz-cement tényező
alkalmazását engedi meg,

mint amekkorának az alkalmazását
a korábbi környezeti követelmény

lehetővé tette.
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Az új és a korábbi környezeti követelmények összevetése
 Megengedett legkisebb cementtartalom

A példa jellemzői: a beton KK konzisztenciájú, az adalékanyag
dmax = 24 mm, II. osztályú, m = 5,5 és dmax = 32 mm, I. osztályú, m = 6,9
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Korábbi követelm., ha dmax=32 mm, I. oszt., m=6,9

Új követelmények

Korábbi követelm., ha dmax=24 mm, II. oszt., m=5,5
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Következtetés

Az új betonszabvány a
környezeti feltételek teljesüléséhez

betonköbméterenként
mintegy 25mintegy 25--50 kg50 kg--mal nagyobbmal nagyobb

legkisebb cementtartalmat ír elő,
mint amennyit

a korábbi környezeti követelmény
szerint alkalmazni kellett.
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A beton víz-cement tényező függvénye Bolomey és Palotás  után, valamint az
MSZ 4798 szerint megengedett legnagyobb víz-cement tényező
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Következtetés
A víz-cement tényező x = 0,38 körüli alsó

értéke határt szab
a cement minőségének.

Ennek megfelelő cement használat
mellett az alkalmazandó víz-cement

tényező rendszerint nem éri el a
környezeti követelmény szerinti

megengedett legnagyobb víz-cement
tényezőt.
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Ha a megengedett legnagyobb
víz-cement tényező a szükséges

konzisztencia beállításához
esetleg mégsem elegendő, akkor

a konzisztenciát az előírt
víz-cement tényező betartása mellett

folyósítószerfolyósítószer alkalmazásávalalkalmazásával
kell megfelelővé tenni.
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FAGYÁLLÓSÁGFAGYÁLLÓSÁG
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Ha a betontól
•fagyállóságot (XF1 és XF3 környezeti

osztály) vagy
•fagyállóságot és olvasztósó-állóságot

(XF2 és XF4 környezeti osztály)
követelnek meg (lásd az 1., F1, és NAD
F1. táblázatot), akkor a cementtartalom,
a víz/cement tényező, a levegőtartalom
és a nyomószilárdsági osztály feleljen

meg az MSZ 4798-1:2004 szabvány
F1. és a NAD F1. táblázat előírásainak.
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Levegő-
tartalom
(képzett)

legalább 4
térfogat-
százalék.

Légbuborék-
képző

adalékszerrel
készül a beton.

0,55300C25/30XF2

Függőleges felületű,
mérsékelt
víztelítettségű,
fagynak és
jégolvasztó sók
permetének kitett
fagyálló beton

Légbuborék-
képző

adalékszer
nélkül készül a

beton.

0,55300C30/37XF1

Függőleges felületű,
mérsékelt
víztelítettségű,
esőnek és fagynak
kitett, olvasztó
sózás nélküli
fagyálló beton

5.1. Függőleges felületű fagyálló beton és vasbeton szerkezetek
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Levegő-
tartalom
(képzett)

legalább 4
térfogat%.

Légbuborék-
képző

adalékszerrel
készül a
beton.

0,45340C30/37XF4

Vízszintes felületű,
nagy víztelítettségű,
fagynak és
jégolvasztó sóknak
közvetlenül kitett,
fagyálló beton
(útburkolatok, híd
pályalemezek)

Levegő-
tartalom
(képzett)

legalább 4
térfogat%.

Légbuborék-
képző

adalékszerrel
készül a
beton.

0,50320C30/37XF3

Vízszintes felületű,
nagy víztelítettségű,
esőnek és fagynak
kitett, olvasztó sózás
nélküli fagyálló
beton

5.2. Vízszintes felületű fagyálló beton és vasbeton szerkezetek
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MSZ 4798MSZ 4798--1:20041:2004: Magyarországon XF2 – XF4 környezeti
osztályú betonokat légbuborékképzőszer nélkül készíteni nem
szabad.
MSZ EN 206MSZ EN 206--1:20021:2002: „Ha a betonban nincs mesterséges
légbuborék, akkor a beton teljesítményét megfelelő
módszerrel meg kell vizsgálni olyan betonnal
összehasonlítva, amelyre az adott környezeti osztály esetén
a fagyás/olvadás állóságot bebizonyították.”
DIN 1045DIN 1045--2:20012:2001 (az EN 206-1:2000 szabvány német
nemzeti alkalmazási dokumentuma) a fagy- és olvasztósó-
álló beton egyik változataként a  légbuborékképzőszer
nélkül készülő betonra külön XF2 és XF3 környezeti
osztályt is megad.
Ezeket a környezeti osztályokatEzeket a környezeti osztályokat XF2(BVXF2(BV--MI)MI) ésés XF3(BVXF3(BV--
MI)MI) jelekkel szerkezeti (nem útpályaszerkezeti) betonokjelekkel szerkezeti (nem útpályaszerkezeti) betonok
esetén Magyarországon is alkalmazhatjuk.esetén Magyarországon is alkalmazhatjuk.
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max. 1,5max. 1,5max. 1,5max. 1,5Összesen:

4,0 – 6,0
Összesen:
4,0 – 6,0

Összesen:
4,0 – 6,0max. 2,0

Friss beton
levegőtartalma,
térfogat%

--4,04,04,0-
Legkisebb
(képzett)
levegőtartalom,
térfogat%

320320320320340320300300
Legkisebb
cementtar-
talom, kg/m3

C35/45C35/45C35/45C35/45C30/37C30/37C25/30C30/37
Legkisebb
szilárdsági
osztály c)

0,500,500,500,500,450,500,550,55Legnagyobb
v/c

LLéégbuborgbuboréékkkkéépzpzőő--
szer nszer néélklküüllLégbuborékképző adalékszerrel

XF3(BVXF3(BV--
MI)MI)

XF2(BVXF2(BV--
MI)MI)XF4XF3XF2

XF1Környezeti
osztály jele

a DIN 1045a DIN 1045--2:20012:2001
szabvszabváány F.2.2.ny F.2.2.

ttááblbláázata alapjzata alapjáánn

az MSZ EN 206-1:2002
és az MSZ 4798-1:2004 szabvány

F1. táblázata szerint

Környezeti osztályok fagyás-olvadás okozta károsodás esetén
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NemVízszintesNemXF3(BV-MI)

NemFüggőlegesIgenXF2(BV-MI)
IgenVízszintesIgenXF4
IgenVízszintesNemXF3
IgenFüggőlegesIgenXF2
NemFüggőlegesNemXF1

Légbuborék-
képző szerrel
készül a beton

A beton
felülete

Olvasztósó
hatás

éri a betont

Környezeti
osztály

Fagyálló, ill. fagy- és olvasztósó-álló betonok környezeti osztályai
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A fib MT (Nemzetközifib MT (Nemzetközi
Betonszövetség MagyarBetonszövetség Magyar

Tagozata)Tagozata) által
kidolgozott műszaki

irányelv egy év
(2004/2005) alatt

készült el,
és a KvVM Hulladék-

gazdálkodási
és Technológiai

Főosztály ajánlásával
2005. őszén jelent meg.
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A műszaki irányelv

a Betonopus Bt. honlapjáról

szabadon letölthető:

http://www.betonopus.hu/notesz/fib-bv-mi/fib-bv-mi-01.pdf
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Fagyállóság
Ha a szilárd beton fagyállóságát meg kell
határozni, akkor a vizsgálati módszerben

és a megfelelőségi feltételekben az
előírónak és a gyártónak meg kell egyeznie.

Megegyezéses vizsgálati módszer hiányában,
ha a beton nincs olvasztósó hatásának
kitéve (XF1 és XF3 környezeti osztály),
akkor a fagyállóságot közvetett módon

is elő szabad írni,
a betonösszetétel határértékeivel

(lásd az F1. vagy NAD N1. táblázatot).
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haha a beton nincs olvasztósó hatásának kitéve
(XF1 és XF3 környezeti osztály), dede közvetlen
vizsgálatot írnak elő, akkor a vizsgálatot 7 db vízzel
telített, legalább 28 napos, de legfeljebb 35 napos
próbatest felhasználásával kell elvégezni: ebből

3 db fagyasztásra kerül,
3 db nem fagyasztott referencia próbatest és
1 db fagyasztott próbatest, amelyiknek a
geometriai középpontjában a hőmérsékletet
mérni kell.

Ez az A. fagyállóság vizsgálati eset
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A. eset: Fagyállóság vizsgálat az XF1 és
XF3 környezeti osztályban:

Ez a fagyasztási rend az építőkövek
fagyállóság vizsgálatát tárgyaló

MSZ EN 12371:2002 szabványt követi,
és betartása mindaddig javasolt,

amíg az
olvasztósó hatásának ki nem tett beton

fagyállóság vizsgálatára európai
szabvány érvényre nem lép.



75

A próbakockák élhosszúsága 100 mm vagy
150 mm, a próbahengerek átmérője 150 mm
és hosszúsága 150 mm (vagy Ø100x100 mm)
legyen. A vizsgálathoz a fagyasztott
próbatestekkel azonos mintából származó,
azonosan készített, azonos méretű, azonos
korú, végéig víz alatt tárolt, de nem
fagyasztott referencia-próbatestekre is
szükség van. Mind a fagyasztott próbatestek,
mind a referencia-próbatestek száma legalább
3 legyen, valamint szükség van egy további
próbatestre, amelynek geometriai
középpontjában a hőmérsékletet mérni kell.
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A fagyasztást és olvasztást olyan
próbatesteken kell végezni,

amelyek a vizsgálat folyamán
végig vízzel teljesen telített

állapotban vannak.
A fagyasztás -20 °C hőmérsékletű

légtérben, az olvasztás +20 °C
hőmérsékletű víz alatt történjék.
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A fagyállóság vizsgálat az XF1 és XF3 környezeti osztály esetén
(Olvasztósó nem éri a betont)



78

A fagyasztási-olvasztási ciklusok száma
az XF1 környezeti osztályban legalább 50,
az XF3 környezeti osztályban legalább 100 legyen.

Fagyálló a beton, ha
• az előírt ciklusszámú fagyasztás után valamennyi
felengedett, vízzel telített próbatest
tömegvesztesége legfeljebb 5 tömegszázalék,
• és a nyomószilárdság csökkenése a fagyasztott
próbatestekkel egy időben vizsgált referencia-
próbatestek nyomószilárdságának átlagához képest
legfeljebb 20 %.
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Megállapodás szerint…
• haha a beton olvasztósó hatásának is ki van
téve (XF2 és XF4 környezeti osztály), akkor
a fagyállóságot közvetett módon is elő szabad
írni,
- a betonösszetétel határértékeinek,
- és a szilárd beton légbuborék eloszlásának,
és távolsági tényezőjének meghatározásával.
A távolsági tényező ≤ 0,22 mm legyen.
A szilárd beton légbuborék eloszlását és
távolsági tényezőjét az MSZ EN 480-11:2000
szerint meg kell határozni.
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•• haha a beton olvasztósó hatásának is ki van
téve (XF2 és XF4 környezeti osztály), de
közvetlen vizsgálatot írnak elő, akkor
legalább 28, de legfeljebb 35 napos, vízzel
telített, és öt oldalán peremmel körülhatárolt,
és a peremen belül 3 százalékos, 3 mm
mélységű nátrium-klorid-oldattal feltöltött
próbatesteket kell vizsgálni.

Ez a B. fagyállóság vizsgálati eset
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B. eset: Fagy- és olvasztósó-állóság
vizsgálat az XF2 és XF4 környezeti

osztályban:
Ennek a módszernek a részletes leírása

a prEN 12390-9:2002
szabványtervezetben található, (de

nagyon hasonló olvasható pl. az MSZ EN
1338:2003 szabvány D mellékletében is)
és követése mindaddig javasolt, amíg a

beton fagy- és olvasztósó-állóság
vizsgálatának európai szabványa

érvényre nem lép.
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A vizsgálathoz 4 db
próbatestre van szükség.
Legalább egy próbatest
sóoldatában mérni kell a

hőmérsékletet.
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A próbatestek vizsgált felülete legalább
7500 mm2 és legfeljebb 25000 mm2, a

próbatestek vastagsága legalább 50 mm,
legfeljebb 103 mm legyen.

A próbatestet legalább 20 napos korú
szabványos 150 mm élhosszúságú
próbakocka felezőjéből is ki szabad

vágni, ebben az esetben a beton szelet
50 mm vastag, és a vizsgált felület a

150x150=22500 mm2 nagyságú vágott
felület legyen.
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A (20 ± 2) ˚C hőmérsékletű próbatestek
öt oldalára (a vizsgált felület kivételével)
gumi réteget kell ragasztani úgy, hogy az
a vizsgált felület körül (20 ± 2) mm
magas peremet képezzen, ahol tömíteni
is kell. A próbatesteket a vizsgált felület
kivételével hőszigetelő réteggel kell
körülvenni. A (20 ± 2) ˚C hőmérsékletű
klímaszekrénybe helyezett próbatestek
pereme közé (5 ± 2) mm magasan (20 ±
2) ˚C hőmérsékletű vizet kell önteni, és
azt (72 ± 2) órán át állni kell hagyni.
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A légkeveréses fagyasztószekrénybe való
helyezés előtt 15 – 30 perccel a peremek
közötti vizet 3%-os nátrium-klorid-oldattal kell
kicserélni, és a próbatesteket a peremeken
túlnyúló, azokra ráhajlított polietilén fóliával le
kell takarni, a párolgás megakadályozása
végett. A fagyasztás-olvasztás vizsgálata alatt
mérni és folyamatosan rajzolni kell a levegő
hőmérsékletét a fagyasztószekrényben, és a
hőmérsékletet egy, a fagyasztószekrényben
jellemző helyen lévő próbatest 3%-os nátrium-
klorid-oldattal elárasztott felületének közepére
fektetett termoelemmel
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NAD 5.2. ábra: A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat
fagyasztási-olvasztási diagramja az XF2 és XF4 környezeti

osztály esetén (Olvasztósó éri a betont)
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A nátrium-klorid-oldatot az addig lemállott
részekkel együtt 7 vagy 14 ciklusonként
edénybe kell tölteni. A fagyasztás folytatása
előtt a peremet (5 ± 2) mm magasan friss
nátrium-klorid-oldattal fel kell tölteni.
Az oldatcsere gyakorisága az oldat
párolgásának legyen a függvénye, ügyelve
arra, hogy a vizsgálat alatt az oldat
magassága mindig legalább 3 mm legyen.
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A próbatestről leöntött oldatot le kell
szűrni, a szűrőpapíron fennmaradt
mállott részeket össze kell gyűjteni,
legalább 1 liter vízzel meg kell mosni,
majd (60 ± 5) ˚C hőmérsékleten legalább
24 órán át, tömegállandóságig kell
szárítani, és a tömegét meg kell mérni.
Ezt a műveletet minden oldatcsere során
el kell végezni, és a tömegveszteséget
oldatcserénként és együtt is meg kell
adni.
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A vizsgálat 56 fagyasztási-olvasztási ciklusig tart.
A vizsgálat eredménye a kiszárított mállott részek
grammban mért tömegének és a m2-ben kifejezett
vizsgálati felületnek a hányadosa.

Az XF2 környezeti osztályban a mállott részek
kiszárított állapotában meghatározott összes
tömegveszteség átlaga legfeljebb 500 g/m2,
legnagyobb egyedi értéke legfeljebb 700 g/m2,

az XF4 környezeti osztályban ugyancsak kiszárított
állapotban az összes tömegveszteség átlaga
legfeljebb 250 g/m2, legnagyobb egyedi értéke
legfeljebb 350 g/m2 legyen.
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Ha a vízszintes felületű fagyálló beton (XF3) vagy a
függőleges felületű fagy- és olvasztósó-álló beton
(XF2) légbuborékképzőszer nélkül készül, akkor a
közvetlen fagyállóság vizsgálat elvégzése alól nem
adható felmentés.
Az XF3 (BV-MI) környezeti osztályban a
fagyállóságot együtt a „referencia” betonnal,
a „vizes” módszer szerint kell megvizsgálni
és értékelni (A. eset).
Az XF2 (BV-MI) környezeti osztályban a fagy- és
olvasztósó-állóságot a „nátrium-klorid oldatos,
peremes” módszer  szerint kell megvizsgálni és
értékelni (B. eset).
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Felfagyott útbeton
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Friss falazat téli szétfagyása
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Friss falazat téli szétfagyása
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KOPÁSÁLLÓSÁGKOPÁSÁLLÓSÁG
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Zúzottkőbeton0,35370C45/55XK4(H)Igen kopásálló,
k 8/14 jelű beton

Zúzottkőbeton0,40350C40/50XK3(H)Fokozottan kopásálló,
k 10/16 jelű beton

Kavicsbeton
Zúzottkőbeton0,45330C35/45XK2(H)Kopásálló,

k 12/18 jelű beton

Kavicsbeton
Zúzottkőbeton0,50310C30/37XK1(H)Mérsékelten kopásálló,

k 14/21 jelű beton

7. Kopásálló beton és vasbeton szerkezetek
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Nehéz tehernek és targonca
forgalomnak kitett csarnok vagy
raktár ipari padlóburkolata stb.

Csúszó-gördülő igénybevétel
okozta koptató hatás igen nehéz
terhek alatt, nagy felületi
pontosság és pormentesség igénye
esetén

XK4(H)

Nehézipari szerelőcsarnok
padlója stb.

Csúsztató-gördülő igénybevétel
okozta koptató hatás igen nehéz
terhek alatt

XK3(H)

Nehéz anyagok tárolója, gördülő
hordalékkal érintkező beton stb.

Gördülő igénybevétel okozta
koptatóhatás nehéz terhek alatt

XK2(H)

Siló, bunker, tartály könnyű
anyagok tárolására,
garázspadozat, belső térben lévő
járda, lépcső stb.

Könnyű szemcsés anyagok
koptató igénybevétele; Gyalogos
forgalom, puha abroncsú
kerekek koptató igénybevétele

XK1(H)

Példák a környezeti osztály
alkalmazásáraKörnyezeti (igénybevételi) hatásKörnyezeti

osztály jele
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Útpályaburkolat,
hídpályaburkolat,
repülőtéri pályaburkolat,
konténer átrakó állomás
térburkolata, hídszegély
stb.

Vízszintes felületű, nagy
víztelítettségű, fagynak és
jégolvasztó sóknak
közvetlenül kitett,
közlekedési célú,
légbuborékos
zúzottkőbetonra ható
fokozott koptató hatás

XK3(H)
+ XF4

Szabadban lévő járda,
lépcső, térkő, aknafedlap
stb.

Vízszintes felületű, nagy
víztelítettségű, fagynak és
jégolvasztó sóknak
közvetlenül kitett,
közlekedési célú,
légbuborékos kavics- vagy
zúzottkőbetonra ható
koptató hatás

XK2(H)
+ XF4



99

Legalább Kf-A
kőzetfizikai csoportú

andezit vagy
legalább Kf-B

kőzetfizikai csoportú
bazalt

I. osztályú
szemmegoszlás,

P minőségi osztály
(legfeljebb 3

térfogat% agyag-
iszaptartalom)

k 12/18XK2(H)

Legalább Kf-B
kőzetfizikai csoportú
andezit vagy bazalt

I. osztályú
szemmegoszlás,

P minőségi osztály
(legfeljebb 3

térfogat% agyag-
iszaptartalom)

k 14/21XK1(H)

Zúzottkő
(MSZ 4798-1:2004
NAD 5.2. táblázat)
KZ termékosztály

Homokos kavics
(MSZ 4798-1:2004

5.1.3. szakasz és
M melléklet)

Követelmény az adalékanyagra
Kopásálló-

sági
osztály

jele

Környe-
zeti

osztály
jele
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Kf-0 kőzetfizikai
csoportú vagy még
annál is keményebb

például
elektrokorund,

szilíciumkarbid stb.
tartalmú különleges

adalékanyag

—k 8/14XK4(H)

Legalább Kf-A
kőzetfizikai csoportú

bazalt
—k 10/16XK3(H)

Zúzottkő
(MSZ 4798-1:2004
NAD 5.2. táblázat)
KZ termékosztály

Homokos kavics
(MSZ 4798-1:2004

5.1.3. szakasz és
M melléklet)

Követelmény az adalékanyagra
Kopásálló-

sági
osztály

jele

Környe-
zeti

osztály
jele
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7. Koptatóhatás okozta károsodás
Csiszoló, csúszó, gördülő, súrlódó igénybevételnek, ütésnek, vagy vízáramlás
által mozgatott gördülő hordalék koptató hatásának kitett betonra ható
igénybevételek csoportosítása:
XK1(H) Könnyű szemcsés anyagok

koptató igénybevétele;
Gyalogos forgalom, puha
abroncsú kerekek koptató
igénybevétele

Könnyű adalékanyagok,
termények, stb. tárolására
alkalmas silók, bunkerek,
tartályok; Járdák, lépcsők,
garázspadozatok

XK2(H) Gördülő igénybevétel okozta
koptatóhatás nehéz terhek alatt

Betonút, durva, nehéz szemcsés
anyagok tárolói, gördülő
hordalékkal érintkező
betonfelületek

XK3(H) Csúsztató-gördülő igénybevétel
okozta koptató hatás igen
nehéz terhek alatt

Repülőtéri kifutópályák,
felszállópályák, nehézipari
szerelőcsarnokok, konténer-
átrakó állomások

XK4(H) Csúszó-gördülő igénybevétel
okozta koptató hatás igen
nehéz terhek alatt, nagy felületi
pontosság és pormentesség
igénye esetén

Nehéz tehernek és targonca
forgalomnak kitett csarnokok
és raktárak keményfelületű,
pormentes ipari padlóburkolata
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MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn a beton
kopásállóságát az
MSZ 18290-1:1981
szabvány szerinti

BBööhhmmee--ffééllee eljárással
kell vizsgálni.
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A Böhme-féle kopásállóság vizsgálat elve:
A 294,3 N erővel [(6 kg teher)·(5-szörös
áttétel) = 30 kp] terhelt próbatestet
percenként 30 fordulatot végző öntöttvas
korongon, 487 m hosszú úton, legalább 95
tömeg% alumíniumoxid tartalmú, (~0,12-0,15
mm szemnagyságú) korund porral kell
koptatni szárazon vagy vizesen. A tárcsa
körülfordulásainak száma (16 periódus)·(22
fordulat) = 352 körülfordulás. A koptatópor
mennyisége 20±0,1 g/periódus. A kopás
mértékét térfogatveszteségben kell kifejezni.
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MSZ 18290-1:1981 szerinti
Böhme koptatógép

1+5 kg
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MSZ 18290-1:1981 szerinti
Böhme koptatógép
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Az MSZ 18290-1:1981 szabvány kiadását
széleskörű kísérletsorozat (170 három-
próbatestes Böhme-féle vizsgálat)  előzte meg,
amelyet Kausay Tibor, Kertész Pál, Marek
István, Gálos Miklós végzett.
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A kutatási munka
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
(Serédi Béla főmérnök) megbízásából  készült.
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BME Központi épület
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BME Központi épület
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Gálos Miklós –
Kertész Pál –
Kürti István:

Kísérleti
lépcsőburkolat

időközi értékelése.
Szakipari Technika.

1981. 4. szám.
pp. 77 – 80.



119



120



121



122



123



124

MSZ EN 1341:2002 (Útburkoló kőlapok)
C melléklete szerinti koptatógép
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MSZ EN 1341:2002 (Útburkoló kőlapok)MSZ EN 1341:2002 (Útburkoló kőlapok)
C melléklete szerinti koptatógépC melléklete szerinti koptatógép acél
koptatókorongjának átmérője (200 ± 1) mm,
szélessége (70 ± 1) mm. A tárcsa
fordulatszáma 75/perc. A csiszolópor kifolyás
sebessége: legalább 2,5 liter/perc.
Kalibráláshoz „Boulonnais” referencia-
márványt (vagy hasonlót) kell használni.
A vizsgálat eredménye a 75 fordulat hatására
keletkezett kopásnyom hosszúsága.
Általában követelmény, hogy kőanyagok
kopásnyoma rövidebb legyen, mint 20 mm.
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VÍZZÁRÓSÁG
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0,50300C30/37XV3(H)Igen vízzáró
beton

0,55300C30/37XV2(H)
Fokozottan
vízzáró
beton

A
homokos

kavics
szemmeg-

oszlása
(M

melléklet)
az 5.5.3.
szakasz
szerinti
legyen.

0,60300C25/30XV1(H)Vízzáró
beton

8. Vízzáró betonVízzáró beton és vasbeton szerkezetek
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8. Igénybevétel víznyomás hatására
XV1(H) Kis üzemi víznyomásnak

kitett, legalább 300 mm
vastag beton, amelynek
felületén 24 óra alatt
legfeljebb 0,4 liter/m2 víz
szivárog át.

Pincefal, csatorna,
legfeljebb 1 m magas
víztároló medence, áteresz,
csapadék csatorna,
záportározó, esővíz gyűjtő
akna

XV2(H) Kis üzemi víznyomásnak
kitett, legfeljebb 300 mm
vastag beton, vagy nagy
üzemi víznyomásnak
kitett, legalább 300 mm
vastag beton, amelyek
felületén 24 óra alatt
legfeljebb 0,2 liter/m2 víz
szivárog át.

Vízépítési szerkezetek,
gátak, partfalak, > 1 m
magas víztároló medence,
föld alatti garázsok,
aluljárók külső határoló
szerkezetei külön
szigetelőréteg nélkül

XV3(H) Nagy üzemi víznyomásnak
kitett, legfeljebb 300 mm
vastag beton, amelynek
felületén 24 óra alatt
legfeljebb 0,1 liter/m2 víz
szivárog át.

Vasbeton mélygarázsok,
alagutak külső határoló
szerkezetei külön
szigetelőréteg nélkül
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Az MSZ 4719:1982MSZ 4719:1982 betonszabvány (visszavonva:
2004.09.01) és az MSZ 4715MSZ 4715--3:19723:1972 (érvényes)
vizsgálati szabvány a következő vízzárósági
fokozatú betonokat ismerte:

vz2 gyengén vízzáró beton,
vz4 mérsékelten vízzáró beton,
vz6 vízzáró beton,
vz8 különlegesen vízzáró beton.

A számérték a szabványos próbatesten
(200·200·120 mm méretű), szabványos ideig
működtetett (48 órán át 1 bar, ezt követően
24 óránként növelve 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar),
víznyomás, amely mellett a víz a betonba legfeljebb
40 mm mélyen hatolt be.
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Az új MSZ EN 206-1:2002 betonszabvány és annak
nemzeti alkalmazási dokumentuma, az MSZ 4798-
1:2004 szabvány értelmében a beton vízzáróságát
ma már az MSZ EN 12390-8:2001 szabvány szerint
kell vizsgálni. Az MSZ 4798-1:2004 szabvány
szerint a beton akkor vízzáró, ha a szabványosan
végzett vizsgálat során, 5 bar víznyomás mellett a
vízbehatolás mélysége

az XV1(H) környezeti osztályban legfeljebb 60 mm,
az XV2(H) környezeti osztályban legfeljebb 40 mm,
az XV3(H) környezeti osztályban legfeljebb 20 mm.
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Dombi József-féle vízzáróság vizsgáló berendezés
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A betonon átfolyó vízmennyiség (Q)A betonon átfolyó vízmennyiség (Q)
a Darcy-féle törvény alapján határozható meg:

l
hAkQ ×=

ahol A = próbatest keresztmetszeti felülete
h = víz nyomómagassága
l = úthossz, vagyis a próbatest vastagsága
k = vízáteresztő képességi tényező,

A k vízáteresztő képességi tényező az a sebesség, amellyel a víz
az időegység alatt, egységnyi felületen, adott vízoszlopnyomás
mellett átfolyik. Felhasználásával a beton vízzárósági fogalmát
számszerűen is ki lehet fejezni:

fokozottan vízzáró: 100 g/24 óra/m2 = 10 g/24 óra/dm2

vízzáró:                     200 g/24 óra/m2 = 20 g/24 óra/dm2

gyengén vízzáró:      400 g/24 óra/m2 = 40 g/24 óra/dm2
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FARSANG ATTILAFARSANG ATTILA
(BME Épületszerkezetek Tanszék)

BETON szakmai havilap, XI. évf. 6. szám. 2003. június pp. 3-8.
r é s z l e t e k ▬►
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„„A vízzáró beton épületen belüli elhelyezkedéseA vízzáró beton épületen belüli elhelyezkedése
Az épületen belül vízzáró betont a talajnedvesség,
talajvíznyomás, és rétegvíz elleni terhelésnek kitett
szerkezetek védelmére alkalmazhatunk, így elsősorban
talajban lévő szerkezetkénttalajban lévő szerkezetként jelennek meg. Ezek lehetnek
függőleges (falak), ferde (lépcsők) és vízszintes
(alaplemezek) szerkezetek egyaránt.
A vízzáró betonokat az épületek alapozásaként vagy annak
kapcsolódó szerkezeteiként készítik, így hibájuk akár az
épület teljes károsodását is okozhatja.
A beton vízzáró képessége nagymértékben függ a
bedolgozási munka minőségétől, a beton összetételétől
(K.T.), a betonba tett adalékszerek mennyiségi-minőségi
paramétereitől, az utókezelési idő hosszától, valamint az
utókezelés módjától, és nem utolsó sorban a betonkeverék
víz-cement tényezőjétől.”
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„Sok hiba forrása, ha a tervező úgy véli, elég feltüntetni a
tervdokumentáció lapjain, hogy „vízzáró beton”. Ezáltal
sem a pinceszinteket határoló falak, sem az alaplemezek,
sem az egyéb szerkezetek részletképzései nem kerülnek
megoldásra (nem készülnek rajzok, a vonatkozó adatok
nem kerülnek bele a költségvetésbe).

Tetézi a gondot, ha a kivitelező sem „hiányolja” ezen
terveket. A hibák tehát elsősorban a megtervezett-lenség,
azon túl pedig a kellő betontechnológiai és szerkezeti
ismeretek hiánya miatt következnek be.

A részlettervek számarészlettervek száma nem kevesebb, mint amennyi egy
hagyományos technológiával épített szerkezetnél
szükséges, azaz az épület bonyolultságának függvényében
legalább 30-40 részletterv és a kapcsolódó általános
tervek.”
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„A megfelelő eredmény eléréséhez megoldandó a falak és
alaplemezek találkozása, a liftaknák és egyéb
süllyesztékek, aknák kialakítása, a gépészeti csőáttörések
falakon-, a vízelvezetések (víznyelők, folyókák)
alaplemezen való átvezetésének részletképzései, a
munkahézag- és dilatációképzések, a rámpák és lépcsők
kialakítási módja, a falak és födémek kapcsolatai.
A nem vízzáró vízszintes és függőleges munkahézagok,
csőáttörések esetén jelentős vízbetörések léphetnek fel
(talajvíznyomás, rétegvíz esetén). A nem azonos vízzáró
képességű betonrészek, betonozási ütemek (eltérő
betonminőség) a nedvesség belső térben történő
megjelenéséhez vezethetnek. Az elvékonyodó vízzáró
szerkezetek (pl. az alaplemez vastagsági csökkenése a
beépített gépészeti csövek és folyókák alatt) az egész
szerkezet nedvességgel szembeni ellenállását rontja.”
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„A vízzel a betonba kerülő szulfátok, olajok, sók,
savak rontják a beton, ill. vasbeton szilárdságát,
vegyi ellenállását, csökkentik lúgosságát, növelik
korrózióját.

FogalmakFogalmak
A teljes szárazság az állandó emberi tartózkodás
céljára (lakás, iroda, munkahely, kórház, iskola), a
nedvességre érzékeny technológiákkal működő,
vagy ilyen anyagok tárolására szolgáló (papír,
élelmiszer, vegyi anyagok, mikroelektronika)
tereknél szükséges. Az úgynevezett „porszárazság”
követelménynél a védett terekben a viszonylagos
légnedvesség felső értéke a meghatározó.”
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„A viszonylagos szárazság esetén a szerkezeten
valamennyi nedvesség áthatolhat, azonban ez a belső
tér rendeltetésszerű használatához szükséges légállapot
jellemzőket és az egészséges környezetet, valamint az
épületszerkezetek állagát károsan nem befolyásolhatja.
Vízzárónak tekintik a (vas)beton szerkezetet, ha 1 m2

felületén, 1 nap alatt (24 óra), legfeljebb 0,2 liter
nedvesség szivárog keresztül (jut a belső térbe). Jól
szellőző helyiségben (vagy szabad térben) ez a
vízmennyiség el is tud párologni, így a felületen
nedvesség nem észlelhető.” Az MSZ 4798-1:2004
szabvány szerint ez az XV2(H) környezeti osztály.
Farsang ÁrpádFarsang Árpád cikke ezt követően a különböző
funkciójú terek vízszigetelésével foglalkozik.
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Köszönöm szépen
a figyelmet


