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A beton konzisztenciája fizikaifizikai – a folyadékok
viszkozitásával rokon – fogalomfogalom, amely a friss
beton mozgással szembeni ellenállását, belső
súrlódását, alaktartását fejezi ki.
A beton konzisztenciája elsősorban

• a frissfriss betonbeton keverhetőségére, kötési-
szilárdulási folyamatára, szállíthatóságára,
bedolgozhatóságára, tömöríthetőségére,
állékonyságára, valamint
• a megszilárdultmegszilárdult betonbeton szövetszerkezetére
(struktúrájára), szilárdságára,
zsugorodására, kúszására stb. van hatással.
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A frissfriss betonbeton konzisztenciájátkonzisztenciáját
- a beton összetevőinek minősége és
- a keverék összetétele, mint például

• a vízadagolás,
• a cementtartalom,
• a víz-cement tényező,
• az adalékanyag összetétele,
• a finomrész-tartalom,
• az adalékanyag szemalakja
• az adalékszer(ek) mennyisége
• a friss beton levegőtartalma stb.

befolyásolja.
Kausay
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A konzisztencia a friss beton mozgékonyságának
kifejezője, amely nem csak a bedolgozhatóságra,
hanem a szilárd beton tulajdonságaira is hatással
van. Gyakorlati fogalom, amelynek mérése egzakt
módon körülményes, de szabványosított
gyakorlati mérési módszerekkel jól kifejezhető.
Az új európai betonszabvány az eddigi magyar
betonszabványhoz képest megváltoztatta a
konzisztencia osztályokat, és a mérési
módszerekben is hozott bizonyos változásokat.
A konzisztencia-mérés hagyománya közel
évszázados, de az öntömörödő beton újkori
térhódításával új konzisztencia vizsgálati
módszerek is megjelentek.
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A beton-konzisztencia fizikai, a folyadékok
viszkozitásával rokon betontechnológiai fogalom,
amely a friss beton mozgással szembeni ellenállását,
belső súrlódását, alaktartását fejezi ki. A beton
konzisztenciája elsősorban a friss beton
keverhetőségét, szállíthatóságát, bedolgozhatóságát,
tömöríthetőségét, állékonyságát befolyásolja, de
hatással van a beton cement- és vízigényére, kötési-
szilárdulási folyamatára, zsugorodására,
a megszilárdult beton szövetszerkezetére
(struktúrájára), szilárdságára is. A friss beton
konzisztenciáját a beton összetevőinek minősége és a
keverék összetétele, mint például a víz-, cement-,
adalékanyag- finomrész-tartalom befolyásolja.
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A friss beton vizsgálatához a mintát az
MSZ EN 12350-1:2009 szabvány szerint kell venni.

A friss beton
vizsgálata.

1. rész: mintavétel
(nincs magyar

nyelvre lefordítva)
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3 Begriffe
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die
folgenden Begriffe.
3.1 Mischerfüllung
Betonmenge, die

— in einem Zyklus eines Chargenmischers gemischt
wird, oder
— die im Durchlaufmischer in einer Minute gemischt
wird, oder
— die in einem Mischerfahrzeug transportierte und
gemischte Betonmenge, wenn die Ladung größer ist
als eine Charge eines Chargenmischers oder größer
als die in einer Minute gemischte Menge in einem
Durchlaufmischer
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3.2 Sammelprobe (Gyűjtőminta)
Betonmenge, die aus einer Anzahl von Einzelproben
besteht, die gleichmäßig über die Mischerfüllung oder
Betonmasse verteilt entnommen und gründlich
durchgemischt wurde.
3.3 Stichprobe (Rész-gyűjtőminta)
Betonmenge, die aus einer oder einer Anzahl von
Einzelproben besteht, die einem Teil der Mischerfüllung
oder Betonmasse entnommen und gründlich
durchgemischt wurde.
3.4 Einzelprobe (Egyesminta)
Betonmenge, die mit der Probenahmeschaufel oder einem
ähnlichen Probenahmegerät mit einem einzelnen
Schaufelstich entnommen wurde.
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MSZ 4798:2016 betonszabvány szerint:
3.1.3.18. betonminta
A beton előírt tulajdonságainak a vizsgálatára egy
adagból vagy egy szállítmányból a minőség
ellenőrzésére (megfelelőség ellenőrzésére,
gyártásközi ellenőrzésére, azonosító vizsgálatára,
átadás-átvételi vizsgálatára) elkülönített, az átlagos
minőséget képviselő betonmennyiség, amelyből egy
vagy több (legalább három, amelyek vizsgálati
eredményeiből átlagot kell számítani) vizsgálati próba
készíthető, és amely elegendő a friss és
megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálatára is.
Megjegyzés: A mintavétel módját az MSZ EN 12350-1
tartalmazza.
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5.2 Entnahme einer Sammelprobe
Die Geräte sind vor der Verwendung zu reinigen. Die
erforderliche Anzahl von Einzelproben ist gleichmäßig
über die Mischerfüllung verteilt unter Verwendung der
Probenahmeschaufel zu entnehmen. Bei Probenahme
aus dem Entladungsstrom aus einem stationären
Chargenmischer oder einem Transportbetonfahrzeug
müssen der erste und der letzte Teil der Ladung
unberücksichtigt bleiben. Wenn die Mischung in Form
einer oder mehrerer Betonschüttungen vorliegt,
sollten die Einzelproben möglichst an mindestens
fünf unterschiedlichen, sowohl über die Tiefe als auch
über die Oberfläche verteilten Stellen entnommen
werden.
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Bei Probenahme aus einem frei fallenden
Betonstrom sind die Einzelproben so zu
entnehmen, dass sie für die Breite und Tiefe des
Betonstroms repräsentativ sind. Die Einzelproben
sind in einem Behälter aufzubewahren, und
Datum und Zeitpunkt der Probenahme sind
aufzuzeichnen.
ANMERKUNG
Zur Gewinnung von Sammelproben aus einem
Transportbetonfahrzeug sollten mindestens viervier
EinzelprobenEinzelproben entnommen werden.
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5.3 Entnahme einer Stichprobe
Die Geräte sind vor der Verwendung zu reinigen. Die
Einzelprobe(n) sind mit der Schaufel von der
erforderlichen Stelle der Mischerfüllung oder
Betonmasse zu entnehmen. Bei Probenahme aus
einem frei fallenden Betonstrom sind die
Einzelproben so zu entnehmen, dass sie für die
Breite und Tiefe des Betonstroms repräsentativ sind.
Die Einzelproben sind in einem Behälter
aufzubewahren, und Datum und Zeitpunkt der
Probenahme sind aufzuzeichnen.
5.4 Messung der Temperatur der Proben
Falls erforderlich, ist die Betontemperatur im
Behälter bzw. in den Behältern zu messen.



18

Alig földnedves betonnal nagytömegű,
vasalatlan vagy gyengén vasalt szerkezetek,
például hídpillérek, gátak, támfalak,
útbetonok készítése esetén lehet dolgozni.
Előnye a kis cement tartalom, kis
hőfejlesztés, kis zsugorodási hajlam.
Az ilyen beton nem szivattyúzható, a
szállítóeszközből sokszor nehezen üríthető,
tömörítéséhez nagyon erős vibrátor
szükséges.
Nem alkalmazható látszóbeton készítéséhez.

Kausay
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Földnedves beton vasalatlan és ritkán vasalt
szerkezetek készítéséhez használható.
Tömörítéséhez vibrátort kell használni (ezt a
betont német nyelvterületen „Rüttelbeton”-nak
azaz vibrált betonnak is nevezik).
Nem alkalmazható látszóbeton készítéséhez.

Kissé képlékeny betonból minden vasalatlan
és vasalt szerkezet elkészíthető, ha a vasalás
nem különösen sűrű. Tömörítéséhez vibrátort
kell használni. Szivattyúzható. Látszóbeton
készítésére is alkalmas.

Kausay
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Folyós betonból igen sűrűn vasalt,
karcsú, nehezen hozzáférhető
szerkezetek is készíthetők. A víz alatti
betonozás anyaga. Tömöríteni alig,
vagy nem szükséges.
Előnye, hogy könnyen szivattyúzható,
nehéz körülmények között is gyorsan
beépíthető. Hátránya, hogy a folyós
beton összetételét igen gondosan kell
megtervezni és betartani. Zsugorodása
jelentős.Kausay
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A visszavont MSZ 4719:1982 „Betonok”
című magyar szabvány a földnedves (FN),
kissé képlékeny (KK), képlékeny (K), folyós
(F) megnevezésű (jelű) konzisztencia
osztályokat ismerte, és vizsgálati
módszerként az MSZ 4714-3:1986
„A betonkeverék és a friss beton vizsgálata.
A konzisztencia meghatározása” című
szabvány eljárásait jelölte meg.

Kausay
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26ISO 4103 Concrete. Classification of consistencyKausay



27ISO 4103 Concrete. Classification of consistencyKausay
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Roskadási osztályok az MSZ EN 206:2014 szerint
Osztály Roskadás

(Roskadási mérték)
mm

S1 10 - 40
S2 50 - 90
S3 100 - 150
S4 160 - 210

S5 1) ≥ 220
A roskadási mértéket az MSZ EN 12350-2:2009
szerint kell meghatározni.
1) A módszer e tartományban kevéssé érzékeny.
Kausay
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Roskadás mérés Abrams-kúppal
4x25 → 3x25 szúrással tömörítünk

Kausay
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A roskadásmérés eszköze a
roskadásmérő csonka-kúp forma,
amelynek átmérője alul 200 mm, felül
100 mm és magassága 300 mm, térfogata
5498 cm3. A szabványos roskadásmérő
csonka-kúp formát Abrams-féle kúpnak
is nevezik, és más konzisztencia vizsgálati
módszerekhez, például a VEBE-méteres
átformálás méréséhez is alkalmazzák.

Kausay
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A visszavont MSZ 4714-3:1986 szabvány
szerint a csonka-kúpot négy rétegben
kellett megtölteni betonnal, és összesen
4×25=100 szúrással kellett tömöríteni,
MSZ EN 12350-2:2009 szabvány szerint
a csonka-kúpot három rétegben kell
megtölteni betonnal, és összesen 3×25=75
szúrással kell tömöríteni.

Kausay
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Terülési osztályok az MSZ EN 206:2014 szerint
Osztály Terülési átmérő

(Terülési mérték)
mm

F1 ≤ 340
F2 350 – 410
F3 420 – 480
F4 490 – 550
F5 560 – 620
F6 ≥ 630

A terülési mértéket az MSZ EN 12350-5:2009
szerint kell meghatározni.Kausay
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2x10 ütés, 15 emelés-ejtés
Kausay
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A terülésmérés eszköze a terülésmérő
ejtőasztal és csonka-kúp forma.
A terülésmérő ejtőasztal lapmérete
700×700 mm, és az egyik oldalon 40 mm
magasan megemelhető. A terülésmérő
csonka-kúp forma átmérője alul 200 mm,
felül 130 mm és magassága 200 mm,
térfogata 4341 cm3. A roskadásmérő
csonka-kúp (Abrams-féle) ennél magasabb
és nagyobb térfogatú.
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Az ejtőasztalra helyezett terülésmérő
csonkakúpot két egyenlő rétegben kell a
betonkeverékkel megtölteni. Mind a két réteget a
40·40 mm keresztmetszetű farúddal, rétegenként
10 ütéssel kell tömöríteni. A kúpformát a
bedolgozás után egy perccel óvatosan,
függőlegesen le kell emelni a betonról.
Az ejtőasztal lapjának csuklópántokkal szemközti
oldalát fülénél fogva 15 s alatt 15-ször ütközésig
(40 mm magasra) meg kell emelni és le kell ejteni.
A szétterült beton két egymásra merőleges
átmérőjét meg kell mérni, és ki kell számítani a
két átmérőmm-ben megadott számtani átlagát.

Kausay
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Osztály Vebe-méteres
átformálási idő, s

V0 1) ≥ 31
V1 30 - 21
V2 20 - 11
V3 10 - 6

V4 1) 5  – 3
A Vebe-méteres átformálási időt az MSZ EN
12350-3:2009 szerint kell meghatározni.

VEBE osztályok az MSZ EN 206-1:2004 szerint

Kausay
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Osztály Vebe-méteres
átformálási idő, s

V0 1) ≥ 31
V1 30 - 21
V2 20 - 11
V3 10 - 6

V4 1) 5  – 3
A Vebe-méteres átformálási időt az MSZ EN
12350-3:2009 szerint kell meghatározni.

VEBE osztályok az MSZ EN 206-1:2004 szerint

Kausay
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A VEBE-készülék rázóasztalon áll, és az
Abrams-féle roskadásmérő csonka-kúp
alakú friss beton hengerré formálásához
szükséges vibrálási idő mérésére alkalmas.
A berendezés a VEBE megnevezést a svéd
Victor Bährner nevének kezdőbetűi után
kapta, aki konzisztencia vizsgálati
módszerét 1940-ben publikálta.

Kausay
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A VEBE-méteres átformálási idő vizsgálata
tulajdonképpen a régi MSZ 4714-3:1986 szabvány
szerinti átformálási ütésszám, az ún. Powers-féle
konzisztencia vizsgálat módosított formája.

Az átformálási ütésszámot
régen Powers-foknak
nevezték.
Vizsgálati eszköze az
ejtőkengyeles készülék,
amelynek henger alakú
mérőedénye ma 233,5 mm
belső átmérőjű és ugyanilyen
magas.Kausay
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Osztály A tömöríthetőség
mértéke

(Tömörítési mérték)
C0 1) ≥ 1,46
C1 1,45 – 1,26
C2 1,25 – 1,11
C3 1,10 – 1,04

C4 2) < 1,04
A tömörítési mértéket az MSZ EN 12350-4:2009
szerint kell meghatározni.
2) Csak könnyűbeton esetén szabad alkalmazni.

Tömörítési osztályok az MSZ EN 206:2014 szerint

Kausay
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Vizsgáló eszköz
a Walz-féle

tömörítéstömörítés méréséhez

C0…C3 =
= tömörítési mérték =
= 400 mm / h mm > 1,0Kausay
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A Walz-féle tömörítési mérték
közelítőleg egyenlő a visszavont
MSZ 4714-3:1986 szabványban
szereplő Glanville-féle tömörödési
tényező reciprokával, ezért ez utóbbit
a tömörítési (Walz) és a tömörödési
(Glanville) konzisztencia osztályok
közvetett összehasonlításául
használhatjuk.

Kausay
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Az MSZ EN 12350-4:2009 szerinti tömörítési
mérték fogalmát a régi DIN 1048-1:1978 német
szabványból Walz-féle tömörítési mértékként
ismerjük. A vizsgáló eszköz 200×200 mm
alapterületű, 400 mm magas fém edény, amelyet
lazán meg kell tölteni betonnal, és le kell húzni.
Ezután a betont vibroasztalon, vagy merülő
vibrátorral tömöríteni kell. A tömörítési mérték a
beton eredeti magasságának (400 mm) és mm
pontosan megmért tömörítés utáni magasságának
két tizedes pontossággal kiszámított hányadosa,
mindig egynél nem kisebb szám.

Kausay
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Például abból a képlékeny konzisztenciájú
betonból, amelynek tömörítési mértéke 1,12 és
testsűrűsége friss állapotban, betömörítés
után 2400 kg/m3 lesz, 800 liter hasznos
térfogatú betonkeverő dobban
2400×0,8/1,12=1714 kg tömegű beton adag
keverhetőmeg.

A (Walz-féle) tömörítési mértéket nem szabad
összetéveszteni a rokon hangzású (Glanville-
féle) tömörödési tényezővel.

A Glanville-féle eljárás az európai szabványok
szerint nem szabványos!Kausay
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A Glanville-féle készülék hengerének űrtartalma
5 dm3, felső csonkakúpja Ø260/Ø130×280 mm
méretű.

A betont lazán kell a felső kúpba helyezni, majd
kinyitva a felső, azután az alsó kúp ajtaját, a beton
szabad eséssel esik a hengerbe. Meg kell mérni a
tömegét laza állapotban, majd kell határozni a
hengerbe bevibrálható beton tömegét is.

A tömörödési tényező a hengerben lévő laza és a
bevibrált friss beton testsűrűségének két tizedes
pontossággal kiszámított hányadosa, mindig
egynél nem nagyobb szám.

Kausay
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Schweiz

Kausay



69Kausay



70Kausay



71Kausay



72Kausay



73Kausay



74

AZ ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONAZ ÖNTÖMÖRÖDŐ BETON
KONZISZTENCIÁJÁNAKKONZISZTENCIÁJÁNAK

VIZSGÁLATAVIZSGÁLATA

Kausay
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Az öntömörödő és egyben önterülő beton és
konzisztenciájának vizsgálata nem volt tárgya az MSZ EN
206-1:2002 szabványnak, eleinte a „DAfStb-Richtlinie
Selbstverdichtender Beton”, röviden „DAfStb-Richtlinie
SVB” (Berlin, 2003) német műszaki irányelv szerint volt
készíthető és vizsgálható, majd 2010-ben bevezették az
MSZ EN 206-9:2010 „Beton. 9. rész: Kiegészítő szabályok
ontömörödő betonokhoz” című szabványt.
Az MSZ EN 206-9:2010 szabványt 2014. július 1-én
visszavonták, mert tartalmát bedolgozták az
MSZ EN 206:2014 szabványba.
Az öntömörödő beton szétterülésének, ülepedésének és
szétosztályozódási hajlamának vizsgálatára e műszaki
irányelven kívül is dolgoztak ki különleges konzisztencia
vizsgálati módszereket.

Kausay
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Kifolyási tölcsér a kifolyási idő mérésére
MSZ EN 12350-9:2010Kausay
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A kifolyási idő mérésére például trapéz
oldalnézetű tölcsért is használnak. Felső
nyílása 500-515 mm, alsó nyílása 75-65 mm,
magassága 425-450 mm, kifolyó nyílása 150
mm magas, a mérőeszköz vastagsága 75 mm.
A nyílást kinyitva, másodpercben kell a
tölcséres kifolyási időt megmérni.

Olykor az öntömörödő beton konzisztenciáját
a 10/(tölcséres kifolyási idő) formulával
tölcséres kifolyási sebességként,
1/másodperc mértékegységben fejezik ki.

Kausay
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Osztály
tv

a) az MSZ EN 12350-9 szerint

vizsgálva, s

VF1 < 9,0

VF2 9,0 – 25,0

a) Az osztályba sorolás nem alkalmazható olyan

betonra, amelynél a Dmax nagyobb 22,4 mm-nél.

Viszkozitási (tölcséres kifolyási) tv osztályok
MSZ  EN 12350-9:2010

Kausay
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Az MSZ EN 12350-12:2010
szabvány szerint a kúp

nagyobb nyílásával
lefele áll

Fékezőgyűrűs (J-gyűrűs, blokkoló gyűrűs) vizsgálat 1.
MSZ EN 12350-12:2010Kausay
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Fékezőgyűrűs (J-gyűrűs, blokkoló gyűrűs) vizsgálat 2.
MSZ EN 12350-12:2010Kausay
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A fékezőgyűrű (blokkoló gyűrű) átmérője
300 mm, a fogak száma 16, átmérőjük
18 mm, magasságuk 125 mm. A fordított
roskadásmérő kúpot meg kell tölteni
öntömörödő betonnal, majd a kúpot fel kell
húzni.
A szétterülő beton átfolyik a blokkoló
gyűrűn. A blokkoló gyűrűs terülési
mértéket a szétterülő friss beton két
egymásra merőleges átmérőjének átlaga
adja.

Kausay
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Osztály
Fékezőgyűrűs (J-gyűrűs) értéka) az

MSZ EN 12350-12 szerint vizsgálva, mm

PJ1 £ 10 (12 db fékező acélrúd alkalmazásával)

PJ2 £ 10 (16 db fékező acélrúd alkalmazásával)

a) Az osztályba sorolás nem alkalmazható olyan betonra,

amelynél az adalékanyag legnagyobb mérete 40 mm-nél

nagyobb.

Átfolyási képesség osztályai fékezőgyűrűs (J-gyűrűs)
vizsgálat szerint, MSZ EN 12350-12:2010

Kausay
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L szekrényes (L-dobozos) vizsgálat
MSZ EN 12350-10:2010

700±2

600±2

15
0±

2

H1

H2

PL = H2/H1

Kausay
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Az L-doboz 200·80 mm keresztmetszetű
függőleges szárát 400 mm magasságig
megtöltjük a betonnal, amely az alul lévő, 160 mm
magas retesz eltávolítása után a hidrosztatikus
nyomás hatására, két vagy három 14 mm
átmérőjű acélrúdból álló blokkoló rácson
keresztül, a vízszintes vályúba folyik.
Ezután meghatározzuk a függőleges szárban a
beton magasságcsökkenését, a vízszintes
vályúban a folyási távolságot, és azt az időt,
amelyre a betonáramnak szüksége van a
vízszintes vályúban kijelölt 50 mm-es távolság
megtételéhez.

Kausay
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Az MSZ EN 12350-10:2010 szabvány
szerinti L-szekrényes (L-dobozos) vizsgálat
esetén az öntömörödő beton
átfolyási képességét a

PL = H2/H1
hányados fejezi ki, ahol
- H1 a beton magassága az L-szekrény
függőleges szárában a vizsgálat előtt és
- H2 a beton magassága az L-szekrény
vízszintes szárának végén a vizsgálat után

Kausay
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Osztály

L-szekrényes (L-dobozos)
átfolyási képesség aránya az

MSZ EN 12350-10 szerint
vizsgálva

PL1 ³ 0,80 (2 db fékező acélrúd
alkalmazásával)

PL2 ³ 0,80  (3 db fékező acélrúd
alkalmazásával)

Átfolyási képesség osztályai L-szekrényes
(L-dobozos) vizsgálat szerint

MSZ EN 12350-10:2010

Kausay
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Blokkoló rácsos vizsgálat U-alakú edényekben

Kausay
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A blokkoló rácsos vizsgálat U-alakú, cső vagy
négyzet keresztmetszetű edényének két szára
egy retesz felhúzásával összenyitható. A nyílásba
három, 13 mm átmérőjű acélpálcából álló
blokkoló rács van elhelyezve. A cső alakú edény
egyik szárát 680 mm magasságig, a négyzet alakú
edényét 600 mm magasságig meg kell tölteni
öntömörödő betonnal.
A retesz felhúzása után a beton a blokkoló rácson
keresztül átfolyik az edény másik szárába.
A vizsgálat eredményét az edény két szárában
lévő beton szintkülönbsége adja meg.

Kausay
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Szétosztályozódási ellenállás osztályai szitán
mérve

MSZ EN 12350-11:2010
A vizsgálat során a legalább 300 mm méretű,

5 mm lyukbőségű szitán (120 ± 5) másodperc alatt
átfolyt öntömörödő beton tömeg%-át kell

meghatározni.
A „szétosztályozódott hányad” értéke:

SR = 100 × Máth/ Mösszes
ahol:
Máth = szitán áthullott (átfolyt) beton tömege g-ban
Mösszes = szitára feladott összes beton tömege
g-ban

Kausay
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Osztály
Szétosztályozódott hányad a)

az MSZ EN 12350-11 szerint vizsgálva
tömeg%

SR1 £ 20
SR2 £ 15

a) Az osztályba sorolás nem alkalmazható olyan
betonra, amelynél a Dmax nagyobb 40 mm-nél.

Szétosztályozódási ellenállás osztályai szitán
mérve

MSZ EN 12350-11:2010

Kausay
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SZÁLERŐSÍTÉSŰ BETONSZÁLERŐSÍTÉSŰ BETON
KONZISZTENCIÁJÁNAKKONZISZTENCIÁJÁNAK

VIZSGÁLATAVIZSGÁLATA

Kausay
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Az ASTM C 995:1991 USA szabvány a
szálerősítésű, dmax ≤ 40 mm
legnagyobb szemnagyságú, nem
folyós betonok konzisztenciájának
méréséhez kisebb nyílásával lefelé
fordított, szabványos AbramsAbrams-féle
kúpot alkalmaz. Az USA szabvány a
szálerősítésű betonok konzisztenciáját
a beton – a tölcsérszerűen elhelyezett
Abrams-kúpból – vibrálás hatására
való kifolyásának idejével jellemzi.

Kausay
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MSZ 4798:2016 SZABVÁNY 7.8. A BETONKEVERÉK
ÁTADÁS-ÁTVÉTELE KONZISZTENCIA SZERINT

A beton megrendelője a beton átvétele során a
betontechnológiai utasítás szerinti
gyakorisággal, de legalább 30 m3-enként
egyszer – lehetőleg a beton gyártójának
jelenlétében – vizsgálja vagy vizsgáltassa meg
a beton konzisztenciáját a gyártó által a
gyártás során alkalmazott módszerrel
(javasolt a terülésmérés), és vizsgálat közben
figyelje vagy figyeltesse meg, hogy
szétosztályozódás vagy vízkiválás történik-e.
Erről lehetőleg készüljön fénykép.

Kausay
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Ha a konzisztencia mért értéke
- az előírt osztály felső határértékénél a
21. táblázat szerinti eltéréssel
- vagy a tervezett értéknél a 23. táblázat
szerinti eltéréssel nagyobb,

akkor a beton átvételéhez a friss beton
tényleges víztartalmát kiszárítással az
MSZ 4714-2:1986 szabvány 2. szakasza szerint
meg kell határozni, majd a tényleges
víztartalommal és a tervezett
cementartalommal, illetve kötőanyag-
tartalommal ki kell számítani a víz/cement,
illetve víz/kötőanyag tényezőt.

Kausay
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MSZ 4798:2016 21. táblázat: Megfelelőségi értékelés a konzisztencia
osztályokra, az SCC (ÖTB) tulajdonságaira, a levegő tartalomra, és a friss

beton száltartalmának a homogenitására az átadás helyén

Tulajdonság Vizsgálati módszer vagy
meghatározás módszere

Minták vagy
meghatározások
legkisebb száma

Egyedi vizsgálati eredmények
megengedett legnagyobb eltérése a)

a határértékektől, vagy az előírt
konzisztencia-osztály határaitól

az átadás helyén

Roskadás MSZ EN 12350-2 i) Gyakoriság a
17. táblázatban a
nyomószilárdságra
megadottak szerint

ii) A levegőtartalom
vizsgálata esetén

iii) Kétséges esetben
szemrevételezéses
vizsgálat után

-10 mm +10 mm
-20 mmb) +20 mmb)

Tömörödési fok MSZ EN 12350-4 -0,03 +0,03
-0,04b) +0,04b)

Terülés MSZ EN 12350-5
-10 mm

-20 mmb)

+10 mm

+20 mmb)

Roskadási terülés MSZ EN 12350-8

Az eltérés
nem

megengedett

Az eltérés
nem

megengedett

Viszkozitás MSZ EN12350-8 vagy
MSZ EN12350-9

Ha előírták
Átfolyási
képesség

MSZ EN12350-10 vagy
MSZ EN12350-12

Szétosztályozódá
si ellenállás MSZ EN12350-11Kausay
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MSZ 4798:2016 23. táblázat: A konzisztencia és a
viszkozitás tervezett értékeineka) megfelelőségi feltételei

Szokványos beton esetén

Roskadás (3. táblázat értékeihez viszonyítva)

Tervezett érték

mm-ben

≤ 40 50 – 90 ≥ 100

Tűrés mm-ben ± 10 ± 20 ± 30

Tömöríthetőség mértéke (4. táblázat értékeihez

viszonyítva)

Tervezett érték ≥ 1,26 1,25 – 1,11 ≤ 1,10

Tűrés ± 0,13 ± 0,11 ± 0,08Kausay
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A terülés átmérője (5. táblázat értékeihez

viszonyítva)

Tervezett érték mm-ben Minden érték

Tűrés mm-ben ± 40

Öntömörödő beton esetén

A roskadási terülés átmérője (6. táblázat

értékeihez viszonyítva)

Tervezett érték mm-ben Minden érték

Tűrés mm-ben ± 50
Kausay
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Roskadási terülés t500 értéke (7. táblázat értékeihez

viszonyítva)

Tervezett érték s-ban Minden érték

Tűrés s-ban ± 1

Tölcséres kifolyás tv értéke (8. táblázat értékeihez

viszonyítva)

Tervezett érték s-ban < 9 ≥ 9

Tűrés s-ban ± 3 ± 5
a) Ezek az értékek akkor érvényesek, ha a

D mellékletben vagy a felhasználás helyén érvényes

előírásokban nem szerepelnek más tűrési értékek.
Kausay
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A BEDOLGOZOTTA BEDOLGOZOTT
FRISSFRISS BETONBETON

TESTSŰRŰSÉGE ÉSTESTSŰRŰSÉGE ÉS
LEVEGŐTARTALMALEVEGŐTARTALMA

Kausay
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A bedolgozott friss beton testsűrűségénektestsűrűségének döntő jelentősége van.
A tervezetthez képest minden 1 térfogat% testsűrűség hiány
10 liter/m3 többletlevegőt, azaz a tervezetthez képest +1 %
levegőzárványt jelent. Minden +1 térfogat% levegőtartalom 4-5 %
nyomószilárdság csökkenést okoz, ezért az egymásnak kölcsönösen
megfelelő betonösszetétel, konzisztencia és tömörítési módszer a
betonkészítés alapvető követelménye, feltétele (MSZ 4798:2016).
A bennmaradt levegőtartalomra (levegőzárványok) tekintettel a
bedolgozott friss beton próbatestek egyedi mért (tapasztalati)
testsűrűségének a tervezett testsűrűségnél legfeljebb
25 kg/m3-rel szabad kisebbnek lennie (ez mintegy 10 liter/m3 = 1
térfogat% többletlevegőnek felel meg), azonban átlagos mért
(tapasztalati) testsűrűségüknek (ha egy próbatest egy mintát alkot),
illetve a több próbatest alkotta minták átlagos testsűrűségeinek
átlagából számított testsűrűségnek nem szabad kisebbnek lennie,
mint a friss beton tervezett testsűrűsége, mert csak ebben az esetben
teljesül a környezeti osztályban a friss beton megengedett
levegőtartalmára és megkövetelt cementtartalmára vonatkozó
követelmény.
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A bedolgozott friss beton tervezett testsűrűsége a tervezett
levegőtartalom, a beton tervezett összetétele és a beton főbb
alkotó anyagainak testsűrűsége alapján a következőképpen
számítható ki:

ahol:
MC a beton tervezett cementtartalma, kg/m3

x a beton tervezett víz-cement tényezője
MV = x·MC a keverővíz tömege 1 m3 bedolgozott friss

betonban, kg/m3

VL
% a friss beton tervezett levegőtartalma, térfogat% (általában

≤ 2 térfogat%, kivéve, ha légbuborékos fagyálló vagy fagy-
és sózásálló betonról van szó)

ρC a cement anyagsűrűsége, kg/m3

ρA az adalékanyag keverék szemeinek súlyozott testsűrűsége
kiszárított állapotban, kg/m3

]m/kg[VMx
ρ

MρMxMρ
%

LC

C

C
ACCtervezettbetonfriss
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1001000
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ø

ö
çç
è
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×
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Például az MC = 300 kg/m3 tervezett cementtartalmú,
x = 0,5 víz-cement tényezőjű, VL

% = 2 térfogat% tervezett
levegőtartalmú bedolgozott friss beton tervezett
testsűrűsége, ha a cement anyagsűrűsége ρC = 3100 kg/m3,
és az adalékanyag keverék testsűrűsége ρA = 2640 kg/m3:

ahol az 1 m3 bedolgozott friss betonban lévő cement tömege
MC = 300 kg, a víz tömege MV = 150 kg, az adalékanyag
tömege MA = 1936 kg, összesen MC + MV + MA = 2386 kg;
továbbá a cement térfogata VC = 300/3,1 = 96,77 liter, a víz
térfogata VV = 150 liter, az adalékanyag szemek térfogata
VA = 1936/2,64 = 733,23 liter, a levegő térfogata VL = 20 liter,
összesen VC + VV + VA + VL = 1000 liter.

]/[238619361503007332,02640150300

100
2

1000
3005,0

3100
300126403005,0300

3mkg

ρ betonfriss
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A friss beton
levegőtartalmának

meghatározása
testsűrűségméréstestsűrűségmérés

eredményébőleredményéből
számítássalszámítással

Kausay
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A levegőtartalom tervezett értéke:

]/[1000 3mliter
ρ
M

ρ
M

ρ
MV

víz

víz

gadalékanya

gadalékanya

cement

cement
levegő ---=

A bedolgozott friss beton tervezett testsűrűsége:

]/[ 3mkgMMMρ vízgadalékanyacementtervezettbetonfriss ++=
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A friss beton tapasztalati és tervezett testsűrűségének

hányadosa:

tervezettbetonfrisstitapasztalabetonfriss

tervezettbetonfriss

titapasztalabetonfriss

ρrρ

azaz
ρ
ρ

r

×=

=
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A bedolgozott friss beton tapasztalati (tényleges)

testsűrűsége:

( )
]/[

'''

3mkgMrMrMr

MMMrρr

MMMρ

vízgadalékanyacement

vízgadalékanyacementtervezettbetonfriss

vízgadalékanyacementtitapasztalabetonfriss

×+×+×=

=++×=×=

=++=
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A bedolgozott friss beton tapasztalati (tényleges)

levegőtartalma:

]/[

1000)1(

)1000(1000

1000

)(1000'

3mliter

Vrr
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Például: ha
Mcement tervezett = 300 kg/m3;
Vlevegő tervezett = 20 liter/m3

ρfriss beton tervezett = 2400 kg/m3;
és ρfriss beton tapasztalati = 2300 kg/m3

akkor
r = 2300/2400 = 0,95833   és
V’levegő tapasztalati = (1 - 0,95833)·1000 +
0,95833·20 = 41,67 + 19,17 = 60,84
liter/m3,
mert V’levegő tapasztalati = (1-r)×1000+r×Vlevegő

Kausay
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azaz a tapasztalati (tényleges)
levegőtartalom a tervezett 2 térfogat%

helyett 6,1 térfogat%,
és a beton tényleges cementtartalma:

M’cement = r·Mcement = 0,95833·300 =
= 287,5 kg/m3

Megjegyzés: A friss beton
testsűrűségét az MSZ EN 12350-6:2009
szabvány szerint kell meghatározni.

Kausay
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A friss beton levegőtartalmának meghatározásaA friss beton levegőtartalmának meghatározása
nyomásmódszerrelnyomásmódszerrel (MSZ 4714-2:1986)

Egy nyomástartó készülékbe ismert tömegű és térfogatú
beton fölé vízréteget öntünk, majd a készülékben
meghatározott mértékű légnyomást hozunk létre, majd a
túlnyomást fokozatosan megszüntetjük. A nyomás, illetve
a térfogat csökkenése a légpórustartalmat adja meg
térfogatszázalékban. A módszer legfeljebb 32 mm
szemnagyságú betonok vizsgálatára alkalmas.

A készülék lehet „A” típusú, amely víznyomással
működik, és a nyomáscsökkenést méri, vagy „B” típusú,
amely levegőnyomással működik, és a
térfogatcsökkenést méri. Mindkét típusú mérőeszköznek
tartozéka a kalibráló-berendezés.

Kausay
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A vizsgálat előkészítéseként a betont a készülék edényébe kell
helyezni, lehetőleg két azonos magasságú rétegben be kell
vibrálni, a bevibrált beton felületét simítóléccel, fűrészelő
mozdulatokkal úgy kell lesimítani, hogy az edény felső pereméig
éppen tele legyen betonnal. Megtisztítás után az edényt a készülék
tetejével le kell zárni.
A vizsgálatok eredményét legalább két olyan, egymást követő
mérés eredményének számtani átlagaként számítjuk ki, amelyek
között az eltérés legfeljebb 0,2 %.
MEGJEGYZÉS: A friss beton levegőtartalmát ma az
MSZ EN 12350-7:2009 európai szabvány szerint kell meghatározni,
lényegében ugyanúgy (közel hasonlóan), ahogy azt az
MSZ 4714-2:1986 szabvány szerint végeztük.
Az európai szabványban németül az „A” típusú készülék
a „Wassersäulenmeßgerät” nevet (az eljárás neve:
„Wassersäulenverfahren”), a „B” típusú készülék
a „Druckmeßgerät” nevet (az eljárás neve:
„Druckausgleichsverfahren”) viseli.

Kausay
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A
A friss beton

levegőtartalmának
meghatározása

„A” típusú levegőtartalom
vizsgáló készülékkel,
amely víznyomással

működik,
és a nyomáscsökkenést

méri
Kausay
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„A” típusú  készülék
MSZ 4714-2:1986Kausay
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„A” típusú
levegőtartalom

vizsgáló készülék
ábrája

dr. Weiss György
(1974) könyvéből

Kausay
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A készüléket összeállítás után jelzésig vízzel feltöltjük.
A készüléket a függőlegestől mintegy 30°-ra megdöntjük, és
azzal több teljes kört leírunk, egyidejűleg könnyedén
ütögetve a fedelet, hogy a minta felett képződött
légbuborékok eltávozzanak. Ezután a berendezést ismét
függőleges helyzetbe hozzuk, és könnyedén ütögetve a
mérőedény oldalát, azt vízzel feltöltjük úgy, hogy a víz szintje
a 0 jelzés fölött legyen. A víz tetejéről a habot eltávolítjuk,
hogy éles felszíngörbület képződ-jék. A víz szintjét a cső
0 jelzésére állítjuk a vízoszlop tetején lévő szeleppel.
A készülékben a megadott nyomásnál néhány százalékkal
nagyobb nyomást létesítünk. A helyi feszültségek feloldása
céljából erősen ütögetjük a berendezés oldalát, és
leolvassuk a h1 vízszintet. Ezután a vízoszlop tetején lévő
szelep segítségével a túlnyomást fokozatosan
megszüntetjük, és – a mérőedény oldalát egy percig
könnyedén ütögetve – leolvassuk a h2 vízszintet.Kausay
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A légpórustartalmat térfogatszázalékban (L) az alábbi
képlettel számítjuk ki:

LL == hh11 -- hh22

Ezután a mérést megismételjük anélkül, hogy a vízszint
0-ra állna.

Ha az alkalmazott vizsgálati nyomás mellett
a légpórus-tartalom nagyobb, mint ami a mérőeszköz
skáláján mérhető, a vizsgálati nyomást csökkentjük,
és a vizsgálatot megismételjük.

Ha a készülékben lévő nyomást a légszelep segítségével
a légköri 1 at nyomásról 2 at abszolút nyomásra növeljük,
akkor az üvegcső beosztásán leolvasott Δv térfogatváltozás
a légpórus-tartalom fele (v/2). A skálán akkor lehet a
levegőtartalmat közvetlenül leolvasni, ha 0,5 cm3-t jelölnek
1,0 cm3-rel.

Kausay
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B
A friss beton

levegőtartalmának
meghatározása

„B” típusú levegőtartalom
vizsgáló készülékkel,

amely levegőnyomással
működik,

és a térfogatcsökkenést
mériKausay
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„B” típusú
levegőtartalom

vizsgáló készülék
ábrája

az MSZ 4714-2:1986
szabványból
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„B” típusú
levegőtartalom

vizsgáló készülék
ábrája

dr. Weiss György
(1974) könyvéből
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A készülék összeállítása után elzárjuk a légkamra és a
mérőedény közötti légszelepet, és kinyitjuk a fedélen lévő
nyílások reteszeit. Ezután a készülékbe az egyik nyíláson
keresztül addig töltünk vizet, amíg a víz a másik nyílásnál
meg nem jelenik. A készüléket addig rázogatjuk, amíg a
minta felett képződött légbuborékok el nem távoznak az
edényből.
Ezután a légkamra szelepét elzárjuk, és annyi levegőt
nyomunk a légkamrába, hogy a légnyomásmérő mutatója
a kezdőnyomás vonalán álljon. 10 másodpercig várunk,
majd a mérő mutatóját a kezdeti nyomásértékre
visszaállítjuk a levegő be-, vagy kiengedésével.
A fedélen lévő mindkét nyílás reteszét lezárjuk, majd
kinyitjuk a légkamra és a mérőedény közötti légszelepet.
Ekkor a légkamrában és az edényben lévő nyomás
kiegyenlítődik.

Kausay
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Ezután erélyesen megütögetjük a mérőedény oldalát, hogy a
helyi feszültségek feloldódjanak, majd a nyomásmérőt
finoman addig ütögetjük, amíg a mérő mutatója meg nem áll,
ekkor leolvassuk a nyomásmérő számlapján a
légpórustartalmat térfogatszázalékban.
Mérés után, a fedél felnyitása előtt, a készülékben lévő
túlnyomást a két retesz kinyitásával megszüntetjük.
Az eredeti Tonindustrie készülék V = 80 cm3 térfogatú
légkamrájában a levegő nyomását a kézi pumpa
segítségével p0 = 3,5 at abszolút nyomásra növeljük.
A betonban lévő ismeretlen térfogatú (v) légbuborékok
nyomása a légköri 1 at nyomásnak felel meg. A légkamra és
az edény összenyitása után a (V + v) össztérfogatban
uralkodó nyomás p, amiből a beton levegőtartalma (v) a fenti
ábra szerint kiszámítható.
Az újabb készülékek manométerének skáláján a p nyomás
helyett közvetlenül a levegőtartalom olvasható le.Kausay
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„B” típusú
levegőtartalom

vizsgáló
készülék
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A friss beton levegőtartalmát (légpóruslégpórus--
tartalmát), – amely akaratunk ellenére jön létre –
bennmaradtbennmaradt levegőneklevegőnek szokás nevezni,
szemben a képzettképzett levegőneklevegőnek vagy
légbuboréknaklégbuboréknak nevezett levegőtartalommal,
amelyet légbuborékképző adalékszerrel
szándékosan hozunk létre a beton fagy- és
olvasztósó-állóságának javítása céljából.
A légbuborékok gömb vagy közel gömb alakúak,
és hatékonynak tekintett átmérőjük jellegzetesen
10 µm és 300 µm között van (MSZ 4798:2016).
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Köszönöm a szíves figyelmüket…
Kausay


