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Tervezési élettartam alatt áthaladó 

Tervezési forgalom fogalma 
A tervezési élettartam alatt az úton egyik irányban, a mértékadó forgalmi 
sávban áthaladó, 100 kN-os súlyú egységtengelyek száma, amelyet az  
e-UT 06.03.13 és e-UT 06.03.15 útügyi műszaki előírás együttes alkalmazásával 
kell meghatározni. Jele: TF. 2 Kausay 



Tervezési élettartam 
A tervezési élettartam ajánlott értéke: 
 autópályákon és főutakon: t = 40 év, 
 egyéb utakon: t = 30 év. 

Olyan közművezetékek felett, amelyek felbontására lehet 
számítani, betonburkolatot építeni nem ajánlott. 

MSZ EN 13877-1:2013 Betonburkolatok. 1. rész: Anyagok 
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Beton útja a típusvizsgálattól (próbakeveréstől)  
a szerkezetbe építésig (igénybevételig), avagy a beton nyomószilárdsága  

előírt jellemző (karakterisztikus) értékének (fck,cyl Ø150×300) változása  a 
típusvizsgálat (próbakeverés) és a szerkezetbe építés (igénybevétel) között  
az MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) és MSZ 4798:2016 szabvány szerint 

Ø
15

0×
30

0 
m

m
 

csiszolt 

αcc = tartós szilárdság tényezője  
γc = biztonsági (parciális) tényező 
η = beépített beton szilárdsági tényezője 
γc,red4 = η×γc = csökkentett biztonsági tényező 

Az összefüggések abban az esetben érvényesek, ha az alulmaradási tágasság a próbatestek számának 
(Student-tényezőnek) és a nyomószilárdság szórásának a függvénye (tehát nem egy konstans érték). 
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αcc = tartós szilárdság tényezője  
γc = biztonsági (parciális) tényező 
η = beépített beton szilárdsági tényezője 
γc,red4 = η×γc = csökkentett biztonsági tényező 

Beton útja a típusvizsgálattól (próbakeveréstől) a szerkezetbe építésig (igénybevételig), avagy  
a beton nyomószilárdsága előírt jellemző (karakterisztikus) értékének (fck,cyl Ø150×300) változása  

a típusvizsgálat (próbakeverés) és a szerkezetbe építés (igénybevétel) között  
az MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) és MSZ 4798:2016 szabvány szerint 

Az összefüggések abban az esetben 
érvényesek, ha az alulmaradási tágasság a 
próbatestek számának (Student-tényezőnek) és 
a nyomószilárdság szórásának a függvénye 
(tehát nem egy konstans érték). 
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Az útbetonok tulajdonságaival Magyarországon az  
Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) következő útügyi műszaki előírásai 
(UME) foglalkoznak: 

 e-UT 06.03.15:2016 „Betonburkolatú és kompozitburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése” 2016. október, tervezet (Jelenleg 
érvényes verzió: e-UT 06.03.15:2006) 

 Tárgya a hézagolt, vasalatlan pályatáblákból álló betonburkolatú és 
kompozitburkolatú pályaszerkezetek méretezése. 

 e-UT 06.03.31:2016 „Beton pályaburkolatok építése. Építési 
előírások, követelmények” 2016. október, tervezet (Jelenleg 
érvényes verzió: e-ÚT 06.03.31:2006) 
Tárgya a beton pályaburkolatok szerkezeti kialakítása, a pályaburkolati 
betonok összetételének tervezése, a beton pályaburkolatok minőségi 
követelményei, építési előírásai, kivitelezése, ellenőrzése és minősítése. 
Ezt az útügyi műszaki előírást kell alkalmazni a hézagokkal betontáblákra 
osztott, beton pályaburkolatokhoz. 

Alkalmazásukat, mint szerződéses mellékletet ajánlják a hazai 
úthálózat építési és felújítási munkáihoz. 
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Kompozitburkolat 
A kompozitburkolat, az e-UT 06.03.34 szerint, a folytonos vasalású teherviselő 
betonlemez és az arra kerülő nagymodulusú aszfalt kopóréteg megnevezése.  
A folytonos vasalású beton szilárdsági osztálya C30/37, a nagymodulusú aszfaltkeverék 
típusjele pedig SMA 11 (mF). 
A kompozitburkolat építése az E–R forgalmi terhelési osztályokban javasolt. 

Pályaburkolati beton 
A pályaburkolat betonját az e-UT 06.03.31 útügyi műszaki előírás szerint kell 
megnevezni. A szilárdságon alapuló minősítés négy terméket különböztet meg: 
CP4,5/3,5 (helyesen CP4,5/3, mert a két érték hányadosa: 1,5), CP4/2,7, CP3,5/2,4 és CP3/2. 
Kopóbeton rétege CP4,5/3,5 (helyesen CP4,5/3) minőségű betonból építhető. 
A betonburkolat tervezési szilárdsági osztálya az e-UT 06.03.31 útügyi műszaki előírás 
szerinti CP4/2,7 (általában a D-R forgalmi terhelési osztályban) vagy CP3,5/2,4 (általában 
a A-C forgalmi terhelési osztályban). 
A mosott felületképzésű betonburkolat alsó rétege CP4/2,7, felső, kopóbeton rétege 
CP4,5/3,5 minőségű betonból építhető. 
A CP3/2 termék közforgalmú utakra és térburkolatokra nem javasolt. 
Az e-UT 06.03.15:2016 és e-UT 06.03.31:2016 útügyi műszaki előírás a pályaburkolati 
betonokat CP betűkkel (Concrete Pavement) és a hajlító-húzó szilárdság (150×150×600 
mm méretű gerendán, 28 napos korban vizsgálva) és a hasító-húzó (kifúrt hengeren,  
28 napos korban vizsgálva) szilárdság jellemző értékével jelöli. A szilárdsági osztályok 
előírt értékei az MSZ EN 13877-1:2013 és az MSZ EN 13877-2:2013 szabványt követik. 
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Forrás: Dr. Keleti Imre, szerkesztő (2012) → 

s = sablonban készített, víz alatt tárolt próbatest 
m = fúrt, vegyesen tárolt (légszáraz) maghenger 
á = a Ø150×150 mm méretű fúrt, vegyesen tárolt 
      (légszáraz) maghengeren mért nyomószilárdságot 
      át kell számítani a  Ø150×300 mm méretű,  
      víz alatt tárolt próbatest nyomószilárdságára 
      (fc,is,cyl,Ø150×150,H = 1,04×fc,cyl,Ø150×300, azaz 
      0,96×fc,is,cyl,Ø150×150,H = fc,cyl,Ø150×300 )    

m, s 

m 

s 

s 

s 

s s 

m, á 
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Ø150×150 



MSZ EN 13877-2:2013 szabvány 1. táblázata  
és az  e-UT 06.03.31:2016 útügyi műszaki előírás 5. táblázata  

Például: fc,is,cyl,H,Ø150×300 = (1/1,18)×fc,is,cyl,H,Ø150×150 9 Kausay 



Különböző eredetű, alakú és méretű próbatesteken mért nyomószilárdságok átszámítása:  
a) fc,is,cyl,Ø150×300,H = (1/1,18)×fc,is,cyl,Ø150×150,H  MSZ EN 13877-2:2013, előző diakocka 
b) fc,is,cyl,Ø150×300,H = (1/1,18)×fc,is,cube,150  0,82/0,97 = 1/1,18 → MSZ 4798:2016 
c) fc,is,cyl,Ø150×150,H = fc,is,cube,150  a) és b) összefüggésből 
d) fc,is,cyl,Ø150×300,H = 0,85×fc,cyl,Ø150×300,H η = 0,85 → MSZ EN 13791:2007 
e) fc,is,cube,150 = 0,85×fc,cube,150  η = 0,85 → MSZ EN 13791:2007 
f) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 0,85×fc,cube,150  c) és e) összefüggésből 
g) fc,cyl,Ø150×300 = 0,82×fc,cube,150  0,82 = 0,97/1,18 → MSZ 4798:2016 
h) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 1,04×fc,cyl,Ø150×300  0,85/0,82 = 1,04 → f) és g) összefüggésből 
i) fc,cyl,Ø150×300 = 0,85/1,04×fc,cube,150 = 0,82×fc,cube,150   

  Ellenőrzés az f) és h) összefüggésből, amely az i) = g) összefüggést eredményezi. 
j) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 0,91×fc,is,cyl,Ø100×100,H   αci  = 0,91 → Halász István (1982) 
k) fc,is,cyl,Ø100×100,H = 0,93×fc,cube,150  0,85/0,91 = 0,93 → f) és j) összefüggésből 
l)  fc,is,cyl,Ø100×100,H = 1,14×fc,cyl,Ø150×300  1,04/0,91 = 1,14 → h) és j) összefüggésből 
m) fc,cyl,Ø150×300 = 0,93/1,14×fc,cube,150 = 0,82×fc,cube,150   

  Ellenőrzés a k) és l) összefüggésből, amely az m) = g) összefüggést eredményezi. 

A fenti összefüggésekbe fc helyett fci vagy fcm írható. Abban az esetben, ha az alulmaradási tágasság a 
próbatestek számának (Student-tényezőnek) és a nyomószilárdság szórásának a függvénye (tehát 
nem egy konstans), akkor az fc helyett fck is írható.  
Valamennyi fc, illetve fci, fcm, fck nyomószilárdság érték alatt tapasztalati, mért érték, azaz fc,test, illetve 
fci,test, fcm,test, fck,test értendő (csak fenn az egyszerűség kedvéért nincs a „test” index kiírva). 10 Kausay 



Különböző eredetű, alakú és méretű próbatesteken mért nyomószilárdságok átszámítása:  
a) fc,is,cyl,Ø150×300,H = (1/1,18)×fc,is,cyl,Ø150×150,H  MSZ EN 13877-2:2013, előző diakocka 
b) fc,is,cyl,Ø150×300,H = (1/1,18)×fc,is,cube,150  0,82/0,97 = 1/1,18 → MSZ 4798:2016 
c) fc,is,cyl,Ø150×150,H = fc,is,cube,150  a) és b) összefüggésből 
d) fc,is,cyl,Ø150×300,H = 0,85×fc,cyl,Ø150×300,H η = 0,85 → MSZ EN 13791:2007 
e) fc,is,cube,150 = 0,85×fc,cube,150  η = 0,85 → MSZ EN 13791:2007 
f) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 0,85×fc,cube,150  c) és e) összefüggésből 
g) fc,cyl,Ø150×300 = 0,82×fc,cube,150  0,82 = 0,97/1,18 → MSZ 4798:2016 
h) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 1,04×fc,cyl,Ø150×300  0,85/0,82 = 1,04 → f) és g) összefüggésből 
i) fc,cyl,Ø150×300 = 0,85/1,04×fc,cube,150 = 0,82×fc,cube,150   

  Ellenőrzés az f) és h) összefüggésből, amely az i) = g) összefüggést eredményezi. 
j) fc,is,cyl,Ø150×150,H = 0,91×fc,is,cyl,Ø100×100,H   αci  = 0,91 → Halász István (1982) 
k) fc,is,cyl,Ø100×100,H = 0,93×fc,cube,150  0,85/0,91 = 0,93 → f) és j) összefüggésből 
l)  fc,is,cyl,Ø100×100,H = 1,14×fc,cyl,Ø150×300  1,04/0,91 = 1,14 → h) és j) összefüggésből 
m) fc,cyl,Ø150×300 = 0,93/1,14×fc,cube,150 = 0,82×fc,cube,150   

  Ellenőrzés a k) és l) összefüggésből, amely az m) = g) összefüggést eredményezi. 

A fenti összefüggésekbe fc helyett fci vagy fcm írható. Abban az esetben, ha az alulmaradási tágasság a 
próbatestek számának (Student-tényezőnek) és a nyomószilárdság szórásának a függvénye (tehát 
nem egy konstans), akkor az fc helyett fck is írható.  
Valamennyi fc, illetve fci, fcm, fck nyomószilárdság érték alatt tapasztalati, mért érték, azaz fc,test, illetve 
fci,test, fcm,test, fck,test értendő (csak fenn az egyszerűség kedvéért nincs a „test” index kiírva). 11 Kausay 



Forrás: Dr. Keleti Imre, szerkesztő (2012.) → 
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MSZ 4798:2016 szerinti nyomószilárdsági osztály:   C35/45         C30/37       C25/30          C20/25 

45 

Ez a táblázat (fekete 
betűs) lényegében 
azonos az 
 e-UT 06.03.31:2016 
tervezet útügyi 
műszaki előírás  
4. táblázatával.  

sablonban készült 

ƒctk,sp 

ƒctk,fl 

sablonban készült 

sablonban készült 

ƒctk,is.sp 
ƒctk,sp,is = 0,667×ƒctk,fl 

CP4,5/3 

3,1 ƒctk,sp = 0,785×ƒctk,fl = 
= (1/0,85)×ƒctk,sp,is  

fc,cyl,Ø150×300 = (1/1,04)×fc,is,cyl,Ø150×150,H = 
= 6,477×e0,564×fctk,is,sp  

fc,is,cyl,Ø150×150,H = 
= 6,736×e0,564×fctk,is,sp  

36,6               30,9               26,1               20,8 CC 

C 
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Véleményem szerint a piros 
színnel írt értékek a helyesek. 

Ø150×150 mm 

Ø150×150 mm 

150 

3,2 

33 



e-UT 06.03.31:2016 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények 
3. táblázat: A burkolati betonok tervezési követelményei (Tervezet) 

Megnevezés Pályaburkolati beton jele CP4,5/3,5 
CP4,5/3 CP4/2,7 CP3,5/2,4 CP3/2 

Hajlító-húzó szilárdság várható értéke 28 napos korban,  
150×150×600 mm méretű, vízzel telített gerenda próbatesteken, N/mm2 

ha n = 3, fctm,fl = fctk,fl + 2,92×0,33a), ahol tStudent, n=3 = 2,92 

6,5 
5,5 

5,3 
5,0 

4,6 
4,5 4,0 

Hasító-húzó szilárdság várható értéke 28 napos korban,  
150 mm átmérőjű és 150 mm magasságú, fúrt magból kialakított, 
légszáraz henger próbatesteken *), N/mm2 

ha n = 3, fctm,sp = fctk,sp + 2,92×0,27b), ahol tStudent, n=3 = 2,92 

5,0 
3,8 

4,0 
3,5 

3,6 
3,2 

3,2 
2,8 

Nyomószilárdság várható értéke 28 napos korban, 150×150×150 mm 
méretű, vízzel telített próbakockákon, , N/mm2 
ha n = 3, fcm,cube = fck,cube + 2,92×3, ahol tStudent, n=3 = 2,92 

 50 
54 

 45 
46 

40 
39 

 33 
34 

Nyomószilárdság várható értéke 28 napos korban, 150 mm átmérőjű 
és 150 mm 300 mm magasságú, vízzel telített próbahengereken, N/mm2 
ha n = 3, fcm,cyl = 0,82×fcm,cube 

 45 
44 

 40 
38 

 34 
32 28 

Beton megengedett legkisebb cementtartalma**) ***), kg/m3 370 350 330 300 

Beton megengedett legnagyobb víz-cement tényezője****) 0,38 0,43 0,45 0,47 

Adalékanyag megkövetelt legnagyobb szemnagysága, mm 8, 11 8*), 16, 22, 32 

Adalékanyag zúzott anyagrészének mennyisége legalább, tömeg% 100 50 40 30 

Megszilárdult betonban a távolsági tényező  legfeljebb, mm*****)  0,19 0,18 0,22 
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A 4 mm feletti szemeket illetően 
A 4 mm alatti szemek 

legalább  
50 tömegszázaléka 

homok (nem zúzott). 

A húzószilárdság számításba vehető legkisebb szórása legyen 
a nyomószilárdság számításba vehető legkisebb szórásához 
(3,0 N/mm2)  arányosítva:  

a) hajlító-húzószilárdság esetén  0,33 N/mm2 
b) hasító-húzószilárdság esetén 0,27 N/mm2 

és így az alulmaradási tágasság n = 3 esetén:  
a) hajlító-húzószilárdság esetén  1,0 N/mm2 
b) hasító-húzószilárdság esetén 0,8 N/mm2   

Véleményem szerint a piros 
színnel írt értékek a helyesek. 
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Megjegyzések az előző diakockán lévő (e-UT 06.03.31:2016 
útügyi műszaki előírás 3. táblázata) táblázathoz: 
*) A pályabeton húzószilárdságát Ø150/150 mm méretű 
hengeren 28 napos korban hasítással csak az alkalmassági 
vizsgálat során kell ellenőrizni. 
**) A 8 mm legnagyobb szemnagyságú betonkeverék 
cementtartalma 370 kg/m3-nél kevesebb ne legyen. 
***) Az XF4 környezeti osztályú beton megengedett 
legkisebb cementtartalma 340 kg/m3 (MSZ 4798). 
****) Az XF4 környezeti osztályú beton megengedett 
legnagyobb víz-cement tényezője 0,45 (MSZ 4798). 
*****) Az MSZ 4798 szabvány szerint az XF4 környezeti 
osztályú megszilárdult beton távolsági tényezője  
≤ 0,18 mm, a 0,3 mm-nél kisebb átmérőjű (hatékony) 
légbuborékok mennyisége ≥ 2,1 térfogat%.    
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A hasító-húzószilárdság vizsgálatról néhány  
diakockával hátrább részletesen beszélgetünk. 



Az erő jele korábban P volt, ma F 
16 Kausay 



Az erő jele korábban P volt, ma F 
A szabványos próbagerenda mérete: 150×150×600 mm,  

támaszköze: l = 450 mm  17 Kausay 
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150×150×600 mm méretű beton próbagerenda 
hajlító-húzószilárdság vizsgálata 

Az alátámasztás nem szabványos,  
mert a támaszköz 450 mm kellene legyen! 
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150×150×600 mm méretű beton próbagerenda 
hajlító-húzószilárdság vizsgálata 

Az alátámasztás nem szabványos,  
mert a támaszköz 450 mm kellene legyen! 
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150×150×600 mm méretű beton 
próbagerenda 

hajlító-húzószilárdság vizsgálata 
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150×150×600 mm méretű „normál” (nem szálerősítésű) beton próbagerenda 
törés után, hajlító-húzószilárdság vizsgálat során 
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150×150×600 mm méretű szálerősítésű beton próbagerenda 
törés után, hajlító-húzószilárdság vizsgálat során 



A hasító-húzószilárdság vizsgálat keresztmetszeti feszültségábrája   
σhasító-húzó,cyl = (2/π)×Fcyl/(a×h) = 0,64×Fcyl/(a×h)    σhasító-húzó,prism = 0,58×Fprism/(a×h) 

Referencia értéknek a hengeren meghatározott hasító-húzószilárdságot tartják. 

Ezekről az összefüggésekről a következő öt diakockán leírtakat lehet tudni. 24 Kausay 

h = a próbatest hossza 
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A hasító-húzószilárdság előző 
diakockán szereplő képleteinek 
megértéséhez dr. Palotás László 
professzor úr 1961-ben az 
Akadémiai Kiadónál megjelent 
„Építőanyagok” című könyve  
II. kötetének 203-217. oldalát hívjuk 
segítségül.  
 
A hasító-húzószilárdság meghatá-
rozásának az a lényege, hogy az 
alkotóik mentén két párhuzamos 
nyomólap között terhelt rideg 
anyagú tömör hengerek nyomás 
közben a terhelőerő irányával 
megegyező átmérős metszetben az 
anyag húzószilárdságának elérése 
miatt törnek szét.  
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Amíg b értéke 0,1×d-nél nem nagyobb, a függőleges átmérős metszetben a 
húzófeszültségek csaknem az egész keresztmetszet mentén egyenletesen 
oszlanak meg (c1 = 1), és a lokális nyomás az x = 0 és x = d helyen sokszorosa 
a húzásnak (38. ábra).    



Kausay 28 

VI/45. ábra. Hasítókísérlet kockával 

Fentiekből, ha c1 = 1, akkor  
σhasító-húzó,cyl = Hhenger = (2/π)×Fcyl/(d×h) = 0,64×Fcyl/(d×h)                                     (57) 
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→ d ~ 1,128×a ~ 1,1×a 

ugyanis (2/π)/1,128 = 0,564 → 0,57, illetve (2/π)/1,1 = 0,579 → 0,58 

Más szóval: 
A kör és négyzet alaki különbségéből kifolyólag (alakhatás) a h hosszúságú, 
a×a keresztmetszetű hasábon meghatározott Fprism/(a×h) hányados mintegy 
10%-kal nagyobb, mint a h hosszúságú, d2×(π/4) keresztmetszetű hengeren 
meghatározott Fcyl/(d×h) hányados: Fprism/(a×h) = 1,1× Fcyl/(d×h).  
Ebből adódik, hogy:         σhasító-húzó = 
= (2/π)×Fcyl/(d×h) = 0,64×Fcyl/(d×h) = 0,64×Fprism/(1,1×a×h) = 0,58×Fprism/(a×h), és 
minthogy σhasító-húzó,cyl = 0,64×Fcyl/(d×h) és σhasító-húzó,prism = 0,58×Fprism/(a×h), 
következik, hogy σhasító-húzó = σhasító-húzó,cyl = σhasító-húzó,prism  
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A hasító-
húzószilárdság 

vizsgálat 
keresztmetszeti 
feszültségábrája  

Húzófeszültség 
Nyomófeszültség 
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Érdemes megfigyelni 
a feltét íves kialakítását 

Az erőbevitel vázlata hasító-húzószilárdság vizsgálat esetén 
Eszerint a német előírás szerint – bizonyára az erőátadás egyenletessége érdekében –  

a hasító-húzószilárdságot Ø100×50 mm méretű próbahengeren (tárcsán!, h/d = 0,5) vizsgálják,  
amelynek alakját a Ø150×300 mm méretű (h/d = 2,0) próbahengernél jobban megközelíti  

a Ø150×150 mm méretű (h/d = 1,0) hasító-húzószilárdság vizsgálati próbahenger.  
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A próbahengerek kialakítása a magmintából hasító-húzószilárdság vizsgálathoz 
Németországban 

Húzási repedés 
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Törésképek  
hasító-húzószilárdság 

vizsgálat esetén 



Összefüggés a kockán mért nyomószilárdság (Würfeldruckfestigkeit, fc)  
és a hajlító-húzószilárdság (Biegezugfestigkeit) között 

[Heilmann, H. G.:  Beziehungen zwischen Zug- und Druckfestigkeit 
des Betons. beton. 1969. Heft 2., pp. 68-70.]  
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Összefüggés a kockán 
mért nyomószilárdság 

(Würfeldruckfestigkeit, fc)  
és a hasító-

húzószilárdság 
(Spaltzugfestigkeit) 

között 
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Összefüggés a kockán 
mért nyomószilárdság 

(Würfeldruckfestigkeit, fc)  
és a tiszta húzószilárdság 
(Zentrische Zugfestigkeit) 

között 
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A nyomószilárdság (Druckfestigkeit)  
és a hajlító-húzószilárdság (Biegezugfestigkeit),  
illetve hasító-húzószilárdság (Spaltzugfestigkeit)  

átlagos viszonyszáma (Verhältniswert) közötti összefüggés 
tájékoztató értéke, ha az adalékanyag kavics (Ungebrochene 

Gesteinskörnung), és ha zúzottkő (Gebrochene Gesteinskörnung)  
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Összefüggés a nyomószilárdsági osztály  
és az átlagos húzószilárdság (Zugfestigkeit)  

között a DIN 1045-1 szabvány szerint 
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A hajlító-húzószilárdság (Biegezugfestigkeit, fct(BZ))  
és a hasító-húzószilárdság (Spaltzugfestigkeit, fct(SZ)) 
 közötti összefüggés, illetve a hajlító-húzószilárdság 

(Biegezugfestigkeit, fct(BZ)),  
és a hasító-húzószilárdság (Spaltzugfestigkeit, fct(SZ)) 

viszonyszámának tájékoztató értéke 

39 Kausay 



Központos vagy tiszta 
Hajlító-húzószilárdság         Hasító-húzószilárdság                húzószilárdság 
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Szilárdsági osztály 
28 napos korú beton esetén 

MSZ EN 13877-1 szabvány 
1. táblázat 

Hasító-húzószilárdság 
(tensile splitting strength) 

jellemző értéke,  
fsk b (N/mm2) 

MSZ EN 13877-2 szabvány 
3. táblázat 

Fúrt magok hasító-
húzószilárdságának 

(tensile splitting strength  
of cores) jellemző értéke,  

ftk,core  (N/mm2) 

MSZ EN 13877-1 
szabvány 

1. táblázat a 

MSZ EN 13877-2 
szabvány 
3. táblázat 

S1,3 SC1,3 1,3 
S1,7 SC1,7 1,7 
S2,0 SC2,0 2,0 
S2,4 SC2,4 2,4 
S2,7 SC2,7 2,7 
S3,0 — 3,0 — 
S3,3 SC3,3 3,3 
S3,7 SC3,7 3,7 
S4,0 SC4,0 4,0 
S4,3 SC4,3 4,3 
S4,6 SC4,6 4,6 
S4,8 SC4,8 4,8 
S5,0 SC5,0 5,0 
S5,5 SC5,5 5,5 
S6,0 SC6,0 6,0 

a Különleges esetekben, – ha a vonatkozó szerkezeti szabvány megengedi – köztes szilárdsági osztályok is 
megadhatók. 

b A próbahenger átmérője az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának legalább három és félszerese legyen. 
A próbahenger magassága (a visszavont 2005. évi verzió szerint 300 mm) az átmérő (a visszavont 2005. évi verzió 
szerint 150 mm) kétszerese, de a próbahenger átmérője, illetve a próbakocka élhossza legalább 100 mm legyen. 

Ha a 
szilárd-
ságot 
kifúrt 
magmin-
tákon kell 
értékelni, 
akkor az 
MSZ EN 
13877-2: 
2013 
szabvány  
szerint 
kell 
eljárni. 

Az MSZ EN 13877-2:2013 szabvány 
autópályák, repülőterek, járdák, 
kerékpárutak, rakodóterületek 
betonburkolatainak és forgalmat 
viselő szerkezeteinek 
követelményeire vonatkozik.  
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MSZ EN 13877-1:2013 Betonburkolatok. 1. rész: Anyagok. 2. táblázat 

Szilárdsági osztály a 

Hajlító-
húzószilárdság 

jellemző értéke, ffk b 
(N/mm2) 

F2 2,0 
F3 3,0 

F3,5 3,5 
F4 4,0 

F4,5 4,5 
F5,5 5,5 
F6,5 6,5 
F8,5 8,5 
F9 9,0 

F10 10,0 

a Különleges esetekben, – ha a 
vonatkozó szerkezeti szabvány 
megengedi – köztes szilárdsági 
osztályok is megadhatók. 

b ffk a 28 napos korú beton hajlító-
húzószilárdságának jellemző 
értéke.  
 A próbahasáb keresztmetszeti 
mérete (a visszavont 2005. évi 
verzió szerint 150 mm) az 
adalékanyag legnagyobb 
szemnagyságának legalább három 
és félszerese legyen, de legalább 
100 mm. 
A próbahasáb hossza nem lehet 
kevesebb, mint a keresztmetszeti 
méret három és félszerese. 

Valamennyi beton megfelelőségét az MSZ EN 206 szabvány követelményeit 
alkalmazva, a gyártó értékeli. 
Ha a hajlító-húzószilárdság van előírva, akkor a megfelelőséget ugyanúgy kell 
értékelni, mint a hasító-húzószilárdság esetén. 
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MSZ EN 13877-2:2013 
Ezzel 

Ezzel nem értek egyet!  

Ennek oka itt olvasható: http://www.betonopus.hu/notesz/ac50-ajanlas.pdf 

Betonburkolatok. 2. rész: 
Betonburkolatok rendeltetésnek 
 megfelelő követelményei 
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MSZ EN 13877-2:2013  
szabvány 2. táblázata 

Amit erről – helyesen – az MSZ 4798:2016 szabvány ír, a következő dián olvasható! 
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MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, 
tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az  
EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 
Az MSZ 4798-1:2004 helyett. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MSZ 4798:2016 szabvány 5.5.1.2. szakasza 
A 28 naposnál idősebb magminta próbahengerek 
nyomószilárdságából a 28 napos korú beton 
nyomószilárdságára következtetni nem szabad.  
Adott korban a szerkezet teherhordóképességét az 
építménybe beépített beton adott korú nyomószilárdsága 
alapján, a beton nyomószilárdság teherbírási tervezési 
értékének (fcd) és az igénybevételből a betonban ébredő 
nyomófeszültségnek (σcu) az összevetésével (fcd  ≥ σcu) 
lehet megítélni (MSZ EN 1992-1-1). 
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Magfúró berendezés 
 
 

 
Gyémánt szemcséket tartalmazó 
fúrókorona 

Kausay 
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Építményből kifúrt beton  
magminta nyomószilárdságának 
vizsgálata 

Kausay 



Nyomott 
felület 

kialakítása

Felső lap 
simított 

(habarcsolva)
   

Felső lap 
csiszolt, alsó 
lapja natúr

Mind a két 
lap csiszolt

Töréskor 
nem 

robbantak

Töréskor 
robbantak

Töréskor 
robbantak

Átlagos nyomószilárdság, N/mm2 42,8 51,4 52,7
Nyomószilárdság, % 100,0 120,0 123,1

Szórás, N/mm2 1,68 0,67 1,64
Mértékadó szórás, N/mm2 3,00 3,00 3,00
Student-tényező, n  = 3 2,92 2,92 2,92
Jellemző érték, N/mm2 34,06 42,63 43,94
Nyomószilárdsági osztály C30/37 C40/50 C40/50

Szórás a terjedelemből. N/mm2 1,95 0,71 1,89
Mértékadó szórás, N/mm2 3,00 3,00 3,00
Student-tényező, n  = 3 2,92 2,92 2,92
Jellemző érték, N/mm2 34,06 42,63 43,94

C30/37 C40/50 C40/50Nyomószilárdsági osztály

Végig víz alatt tárolt                  
Ф150∙300 mm méretű 

próbahengerek

Simított                        Csiszolt 
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Nyomott 
felület 

kialakítása

Felső lap 
simított 

(habarcsolva)
   

Felső lap 
csiszolt, alsó 
lapja natúr

Mind a két 
lap csiszolt

Töréskor 
nem 

robbantak

Töréskor 
robbantak

Töréskor 
robbantak

Átlagos nyomószilárdság, N/mm2 42,8 51,4 52,7
Nyomószilárdság, % 100,0 120,0 123,1

Szórás, N/mm2 1,68 0,67 1,64
Mértékadó szórás, N/mm2 3,00 3,00 3,00
Student-tényező, n  = 3 2,92 2,92 2,92
Jellemző érték, N/mm2 34,06 42,63 43,94
Nyomószilárdsági osztály C30/37 C40/50 C40/50

Szórás a terjedelemből. N/mm2 1,95 0,71 1,89
Mértékadó szórás, N/mm2 3,00 3,00 3,00
Student-tényező, n  = 3 2,92 2,92 2,92
Jellemző érték, N/mm2 34,06 42,63 43,94

C30/37 C40/50 C40/50Nyomószilárdsági osztály

Végig víz alatt tárolt                  
Ф150∙300 mm méretű 

próbahengerek

Simított                        Csiszolt 

A csiszolt Ø150×300 mm méretű próbahenger nyomószilárdságának jellemző értéke akár 
meg is haladhatja a 150 mm élhosszúságú próbakocka nyomószilárdságának jellemző 
értékét. 49 Kausay 
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A nyomószilárdságot az MSZ EN 12390-3 szerint kell meghatározni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy azoknak a próbatesteknek a teherviselésre szánt felületét, 
amelyek mérete vagy alakja az MSZ EN 12390-1 előírásainak, illetve az MSZ EN 
12390-3 szabvány B melléklete előírásainak megfelel, az MSZ EN 12390-3 
szabvány 5. fejezete, illetve A melléklete szerint kiigazítani indokolatlan 
(értelmezésem szerint nem szabad!).  

Az MSZ EN 12390-1 előírásainak, illetve az MSZ EN 12390-3 szabvány B 
melléklete előírásainak meg nem felelő méretű vagy alakú próbatestek 
csiszolással történő kiigazítása az MSZ 4798:2016 szabvány szerint nem javasolt 
(nem szabad!), mert a korrekciós tényezőnek jelenleg nincs közmegegyezéssel 
elfogadott értéke. 

Az MSZ EN 12390-3 szabvány 5.2. szakasz első mondata úgy értelmezendő, hogy 
a nyomószilárdság vizsgálati próbatestek méretét az MSZ EN 12390-3 szabvány B 
melléklete szerint meg kell vizsgálni, és ha a próbatest mérete az MSZ EN 12390-
1 szerinti méretekre előírt mérettűréseken kívül esik, akkor a próbatestet 
nyomószilárdság vizsgálat előtt vagy kalcium-aluminát cementhabarccsal vagy 
kénkeverékkel vagy homokdoboz módszerrel ki kell igazítani, vagy  
a nyomószilárdság vizsgálatból ki kell hagyni. 

Kausay 



MSZ EN 13877-2:2013  

A magmintavételi helyeket a betontábla negyedpontjai között, illetve folyamatosan vasalt betonburkolat és 
folyamatosan vasalt betonalap esetén két egymást követő keresztirányú repedés között célszerű kijelölni. 51 Kausay 



Felfagyott útbeton 

Védekezés a fagy és az olvasztósó károsító hatása ellen 
Fagy- és olvasztósó-álló beton  
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Az adalékanyag-keverék 
legnagyobb 

szemnagysága, mm 

A friss beton tervezési 
levegőtartalma,  

térfogat% 

A friss betonkeverék 
gyártás közbeni legkisebb 

légtartalma  
térfogat% 

8 
11 

5,0-6,0 
5,0-6,0 

4,5 
4,5 

16 4,5-5,5 4,0 
22 4,0-5,0 3,5 
32 4,0-5,0 3,5 

 e-UT 06.03.31:2016 útügyi műszaki előírás 8. táblázata: Friss beton 
levegőtartalma az adalékanyag legnagyobb szemnagyságától függően 
(Tervezet) 
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Környezeti osztály jele 

Legnagyobb v/c 
Legkisebb nyomószilárdsági 
osztály  
Legkisebb cementtartalom, 
kg/m3 

Friss beton levegő-tartalma, 
térfogat% 

Fagyás-olvadás okozta korrózió   

XF1 XF2  XF3    XF4   
Légbuborékképzőszerrel 

0,55 0,55 0,50 0,45 

C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 

300 300 320 340 

A friss beton összes levegőtartalma 
(légpórus + légbuborék) a NAD F3. 
táblázat szerinti határértékek közé 

essék 

MSZ 4798:2016 szabvány F1. táblázata: Határértékek a beton összetételére és 
tulajdonságaira (részlet) 
A táblázat alkalmazása kötelező 
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Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 

Legnagyobb szemnagyság  
mm 

A friss beton összes levegőtartalma (légpórus + 
légbuborékképző adalékszerrel bevitt 

légbuborék), térfogat% 
8 és 12 4,0 – 6,0  6,0 – 10,0 

16 3,0 – 5,0  4,5 – 8,5  
24 és 32 2,5 – 5,0  4,0 – 8,0 

63 2,0 – 4,0 3,0 – 7,0 
A kötőanyagpép összes, átlagos levegőtartalma 

(légpórus + légbuborékképző adalékszerrel bevitt 
légbuborék), legalább, térfogat% 

15,0  18,0 

MEGJEGYZÉS: Az XF4 környezeti osztályú kopásálló betonok esetén a 
levegőtartalom alsó határértékei 0,5 térfogatszázalékkal csökkenthetők, de a 
betonok a fagy- és olvasztósó-állósági követelményeknek feleljenek meg.  

MSZ 4798.2016 szabvány NAD F3. táblázata: A légbuborékképző adalékszerrel 
készített friss beton előírt összes, átlagos levegő-tartalmának (légpórus + 
légbuborék) értéke az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának a 
függvényében 
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Az osztály 
jele 

A környezeti 
hatás leírása Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására 

2016. április 
MAGYAR SZABVÁNY  
MSZ 4798 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, 
valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon. Az MSZ 4798-1:2004 helyett. 
1. táblázat: Környezeti osztályok 

XF4 

Nagymérvű 
víztelítettség, 
jégolvasztó 

anyaggal vagy 
tengervízzel 

Út és hídpálya lemezek, amelyeket jégolvasztó só ér. 
Olyan betonfelületek, amelyeket közvetlenül ér jégolvasztó só 
permete és fagy.  
Fagynak kitett tengeri szerkezetek felcsapódási zónája. 
E szabvány szerint légbuborékképző adalékszerrel készített, 
vízszintes vagy legfeljebb 5%-os lejtésű útburkolatok, valamint 
egyéb közlekedési és más felületek, továbbá hídpályalemezek 
és hídszegélygerendák, amelyeket fagy és csapadék, valamint 
jégolvasztó anyagok érnek; 
Olyan, a pályaburkolattól legfeljebb 10 méterre lévő vízszintes 
vagy legfeljebb 5%-os lejtésű betonfelületek, amelyeket a 
közlekedési felületről felfröccsenő sós víz vagy a közlekedési 
felületről származó sós víz permete ér.  

Az XF4 környezeti osztályban fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálatot és a szilárd beton légbuborék 
szerkezetének vizsgálatát is el kell végezni. 
A beton feleljen meg a NAD 7. – NAD 9. táblázat valamelyike szerinti fagy- és olvasztósó-állósági 
követelménynek. A szilárd beton légbuborék szerkezete elégítse ki a NAD 10. táblázat szerinti 
követelményeket. 56 Kausay 



2016. április 
MAGYAR SZABVÁNY  
MSZ 4798 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, 
valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 
Az MSZ 4798-1:2004 helyett. 
1. táblázat: Környezeti osztályok 

Az osztály 
jele 

A környezeti 
hatás leírása Tájékoztató példák a környezeti osztályok előfordulására 

XF2 

Mérsékelt 
víztelítettség 
jégolvasztó 

anyaggal 

Útépítési szerkezetek függőleges betonfelületei, amelyeket 
fagy és jégolvasztó só permete ér. 
E szabvány szerint légbuborékképző adalékszerrel 
készített, függőleges vagy 5%-nál meredekebb közlekedési 
és egyéb betonfelületek, amelyeket fagy és sós víz permete 
ér. 

Ha például egy betonút 100 méter alaphosszon 5 métert emelkedik, illetve lejt, akkor az 
út emelkedése, illetve lejtése 5%, és az út hajlásszöge arctan(5/100) = 2,86°.  

Az XF2 környezeti osztályban a beton feleljen meg a NAD 7. – NAD 9. táblázat valamelyike 
szerinti fagy- és olvasztósó-állósági követelménynek. 
A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálata megegyezés esetén elhagyható, ha a szilárd 
beton légbuborék szerkezete a NAD 10. táblázat szerinti követelményeknek megfelel. 
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Az útbeton fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálata az MSZ 4798:2016 szabvány   
NAD 7. – NAD 9. táblázata szerint 

MSZ 4798:2016 
szabvány szerint 

NAD 7. táblázat: 
Peremes hámlasztási 

felületvizsgálat 

NAD 8. táblázat: 
Bemerítéses 

kockavizsgálat 

NAD 9. táblázat: 
Kapilláris felszívásos 
hámlasztási vizsgálat 

Vizsgálati módszer 

MSZ CEN/TS 
12390-9 szerinti 

„Felületvizsgálat” 

MSZ CEN/TS 
12390-9 szerinti 

„Kockavizsgálat”  

MSZ CEN/TS 
12390-9 

szerinti „CDF” 
vizsgálat 

Vizsgálat jellege Peremes 
hámlasztás (lehámlás) 

Bemerítéses 
leválás (lehámlás) 

Kapilláris felszívásos 
hámlasztás 

Fagyasztóközeg 3 mm mély  
3 %-os NaCl oldat 

A próbatestet  
(25±5) mm-rel ellepő  

3%-os NaCl oldat 

10 mm mély  
3%-os NaCl oldat 

Követelmény 
(Elfogadási  
(Elfogadási 
határérték) 
A legnagyobb 
tömegveszteség  

XF2 esetén:  
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF2 esetén:  
átlag: 6,5 tömeg%, 
egyedi: 7,5 tömeg%   

XF2  esetén: 
átlag: 1500 g/m2,  
egyedi: 2000 g/m2 

XF4 esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

XF4 esetén: 
átlag: 4,0 tömeg% 

egyedi: 5,0 tömeg% 

XF4 esetén: 
átlag: 1000 g/m2,  
egyedi: 1350 g/m2 

MSZ EN 13877-1:2013 
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Peremes hámlasztásos                         Bemerítéses kockavizsgálat                     Kapilláris vízfelszívásos   
                                       fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat, MSZ CEN/TS 12390-9:2007 
Az ábra forrása: DAfStb Heft 560. E. Siebel et al. Beuth Verlag GmbH, 2005.  

Kausay 



Kausay 60 Próbatest peremes hámlasztási fagyállóság vizsgálat után 



Légbuborékképző adalékszerrel készített,  olvasztósó hatásának kitett, 3%-os NaCl oldatban fagyasztott, 
XF2 és XF4 környezeti osztályú beton fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálatának folyamatábrája 

XF4

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- és 
olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF4 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete 

megfelel-e az XF4 környezeti 
osztály szerinti 

követelményeknek?

A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat 
a tervezési élettartam szerinti, tervezett 

ciklusszám felének elérése után 
abbahagyható, ha a fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat eredménye 
a tervezett ciklusszám feléhez tartozó 

- a tervezett környezeti osztályban előírt - 
követelményeknek megfelel. Ellenkező 
esetben a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálatot a tervezett ciklusszámig 

folytatni kell.

1Nem

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a szilárd beton légbuborék 

szerkezete megfelel-e az XF2 
környezeti osztály szerinti 

követelményeknek.

1

XF2

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

A fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálat 

elhagyásában meg kívánnak-e 
egyezni?

Nem

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF2 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezetét 

meg kell vizsgálni. 

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete megfelel-e 
az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

1

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e a 
tervezési élettartam és az 

XF2 környezeti osztály szerinti 
követelményeknek.

Nem

2

Nem

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és 
az XF2 környezeti osztály 

szerinti 
követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

A beton az XF2 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

A beton az XF4 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

Megállapodás tárgyát képezi, 
figyelembe veszik-e, hogy a szilárd 

beton légbuborék szerkezete nem felel 
meg az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelménynek, és a betont nem tekintik 
fagy- és olvasztósó-állónak, vagy az XF2 
környezeti osztály feltételei között annak 
tekintik, ha a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálat eredménye megfelel a tervezési 
élettartam és az XF2 környezeti osztály 

szerinti követelményeknek. 

2

1

2

2
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Légbuborékképző adalékszerrel készített,  olvasztósó hatásának kitett, 3%-os NaCl oldatban fagyasztott, 
XF2 és XF4 környezeti osztályú beton fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálatának folyamatábrája 

XF4

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- és 
olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF4 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete 

megfelel-e az XF4 környezeti 
osztály szerinti 

követelményeknek?

A fagy- és olvasztósó-állóság vizsgálat 
a tervezési élettartam szerinti, tervezett 

ciklusszám felének elérése után 
abbahagyható, ha a fagy- és 

olvasztósó-állóság vizsgálat eredménye 
a tervezett ciklusszám feléhez tartozó 

- a tervezett környezeti osztályban előírt - 
követelményeknek megfelel. Ellenkező 
esetben a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálatot a tervezett ciklusszámig 

folytatni kell.

1Nem

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a szilárd beton légbuborék 

szerkezete megfelel-e az XF2 
környezeti osztály szerinti 

követelményeknek.

1

XF2

A beton tervezett környezeti osztálya, 
feltéve, hogy összetétele és 

nyomószilárdsági osztálya a környezeti 
osztály szerinti követelményeknek megfelel

A fagy- és 
olvasztósó-állóság vizsgálat 

elhagyásában meg kívánnak-e 
egyezni?

Nem

A fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálati módszerben meg kell 
egyezni, és a vizsgálatot el kell 

végezni.

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és az XF2 

környezeti osztály szerinti 
követelményeknek?

Igen

A szilárd beton 
légbuborék szerkezetét 

meg kell vizsgálni. 

A szilárd beton 
légbuborék szerkezete megfelel-e 
az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

1

Meg lehet vizsgálni, hogy 
a fagy- és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e a 
tervezési élettartam és az 

XF2 környezeti osztály szerinti 
követelményeknek.

Nem

2

Nem

A fagy- 
és olvasztósó-állóság 

vizsgálat eredménye megfelel-e 
a tervezési élettartam és 
az XF2 környezeti osztály 

szerinti 
követelményeknek?

Nem

A beton nem 
fagy- és olvasztósóálló.

Igen

A beton az XF2 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

A beton az XF4 környezeti osztály feltételei között 
fagy- és olvasztósóálló.

Megállapodás tárgyát képezi, 
figyelembe veszik-e, hogy a szilárd 

beton légbuborék szerkezete nem felel 
meg az XF2 környezeti osztály szerinti 

követelménynek, és a betont nem tekintik 
fagy- és olvasztósó-állónak, vagy az XF2 
környezeti osztály feltételei között annak 
tekintik, ha a fagy- és olvasztósó-állóság 
vizsgálat eredménye megfelel a tervezési 
élettartam és az XF2 környezeti osztály 

szerinti követelményeknek. 

2

1

2

2
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MSZ EN 13877-2:2013 Betonburkolatok.  
2. rész: Betonburkolatok rendeltetésnek megfelelő követelményei  
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Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 
Távolsági tényező, 
legfeljebb, mm 0,22 0,18 

0,3 mm-nél kisebb 
névleges átmérőjű 
(hatékony) légbuborékok 
mennyisége, legalább, 
térfogat% 

1,2 2,1 

 
Megjegyzés: A szilárd beton légbuborék szerkezetét (a távolsági tényezőt és a 
0,3 mm-nél kisebb névleges átmérőjű légbuborékok mennyiségét) az  
MSZ EN 480-11 szerint kell meghatározni. 
A szilárd beton légbuborék szerkezetének az értékeléséhez ismerni kell a beton 
pontos összetételét is. 

MSZ 4798:2016 szabvány NAD 10. táblázata: Légbuborékképző adalékszerrel 
készített szilárd, fagy-, illetve fagy- és olvasztósó-álló beton légbuborék 
szerkezeti követelménye 
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Útbetont, térburkolatot, repülőtéri pálya betonburkolatot mindig 
légbuborékképzős betonból, ún. LP-betonból kell készíteni!  
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Légbuborékképzős beton, ún. LP-beton felülete 
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Légbuborékképzős beton, ún. LP-beton felülete ötszörös 
nagyítású nagyítón nézve 

0,1 mm beosztású skála 

1 mm 
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Légbuborékos beton 
vékonycsiszolatának 
fényképe. 
A légbuborékokat sárga 
színező anyaggal 
töltötték ki. 
Forrás: 
http://www.cemex.de/ 
UserFiles/Infomaterial/ 
Zement%20Verkehrsfla
echen.pdf 



68 

Az idealizált 
cementkő-
modellben 
egyforma 
méretű,  
gömb alakú 
légbuborékok 
egyenletes 
eloszlásban, 
köbös 
térrácsban 
helyezkednek el.  

Kausay 
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Az idealizált 
légbuborék 
szerkezetnek 
ugyanakkora 
az összes 
térfogata és a 
térfogati 
fajlagos 
felülete,  
mint a 
tényleges 
hatékony 
légbuborék 
szerkezetnek.  

Kausay 
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Az idealizált 
légbuborék 
szerkezetnek 
ugyanakkora 
az összes 
térfogata és a 
térfogati 
fajlagos 
felülete,  
mint a 
tényleges 
hatékony 
légbuborék 
szerkezetnek.  

Kausay 

http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/58-legbuborek.pdf
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A só (nátrium-klorid) jégolvasztó hatásáról itt lehet olvasni:  
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/174-olvasztoso.pdf  
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Cementek és kiegészítőanyagok alkalmazása nem tengervízből származó 
kloridok okozta kémiai korrózióveszély esetén (XD környezeti osztályok) 

XD1 Kloridok 

Ac
él

be
té

t 

Lyuk-
korrózió CEM III/B 

CEM I + 11% D,  
CEM I + 20% V,  

CEM II/B-V, CEM II/B-M(S-V),  
CEM II/B-S + 11% D, CEM III/A 

CEM II/B-S 

CEM I kiegészítőanyag 
nélkül,  

CEM II/A, CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL),  
CEM II-M (V-LL) 

XD2 Kloridok Lyuk-
korrózió CEM III/B CEM II/B-V+ 11% D CEM III/A 

CEM I, CEM II/A, CEM II/B 
kiegészítőanyag nélkül, 

CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL), 
 CEM II-M (V-LL) 

XD3 Kloridok Lyuk-
korrózió CEM III/B CEM II/B-V + 11% D, 

CEM III/A 

CEM I + 11% D,  
CEM I + 20% V,  

CEM II/B-S + 11% D,  
CEM II/B-V,  

CEM II/B-M(S-V) 

CEM I kiegészítőanyag 
nélkül,  

CEM II/A, CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL),  
CEM II-M (V-LL) 

XD1 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Ac
él

be
té

t é
s 

be
to

n 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 5 + 11% D,  
CEM I-SR 5 + 20% V, 

 CEM II/B-V-MSR,  
CEM II/B-S-MSR + 11% D,  

CEM II/B-M(S-V)-MSR,  
CEM III/A-MSR 

CEM II/B-S-MSR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II/A; CEM II/B,  
ha nem MSR 

XD2 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V CEM I-SR 0 + 11% D,  
CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 3 + 11% D,  
CEM I-SR 3 + 20% V, 

CEM III/B-SR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II; CEM III/A 

XD3 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 3 + 11% D,  
CEM I-SR 3 + 20% V, 

 CEM II/B-V-MSR + 11% D,  
CEM III/B-SR 

CEM I-SR 5 + 11% D,  
CEM I-SR 5 + 20% V, 

CEM II/B-V-MSR,  
CEM II/B-S-MSR + 11% D,  
CEM II/B-M(S-V)-MSR, 

CEM III/A-MSR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II/A;  CEM II/B,  
ha nem MSR 

Környe-
zeti 

osztály 

Meghatá-
rozó 

agresszív 
hatóanyag 

Környezeti hatás 
következménye 

Várhatóan a 
legjobb Várhatóan jó Esetleg még jó Rossz 

megoldás a korrózióállság szempontjából 
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Cementek és kiegészítőanyagok alkalmazása nem tengervízből származó 
kloridok okozta kémiai korrózióveszély esetén (XD környezeti osztályok) 

XD1 Kloridok 

Ac
él

be
té

t 

Lyuk-
korrózió CEM III/B 

CEM I + 11% D,  
CEM I + 20% V,  

CEM II/B-V, CEM II/B-M(S-V),  
CEM II/B-S + 11% D, CEM III/A 

CEM II/B-S 

CEM I kiegészítőanyag 
nélkül,  

CEM II/A, CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL),  
CEM II-M (V-LL) 

XD2 Kloridok Lyuk-
korrózió CEM III/B CEM II/B-V+ 11% D CEM III/A 

CEM I, CEM II/A, CEM II/B 
kiegészítőanyag nélkül, 

CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL), 
 CEM II-M (V-LL) 

XD3 Kloridok Lyuk-
korrózió CEM III/B CEM II/B-V + 11% D, 

CEM III/A 

CEM I + 11% D,  
CEM I + 20% V,  

CEM II/B-S + 11% D,  
CEM II/B-V,  

CEM II/B-M(S-V) 

CEM I kiegészítőanyag 
nélkül,  

CEM II/A, CEM II-LL,  
CEM II-M (S-LL),  
CEM II-M (V-LL) 

XD1 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Ac
él

be
té

t é
s 

be
to

n 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 5 + 11% D,  
CEM I-SR 5 + 20% V, 

 CEM II/B-V-MSR,  
CEM II/B-S-MSR + 11% D,  

CEM II/B-M(S-V)-MSR,  
CEM III/A-MSR 

CEM II/B-S-MSR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II/A; CEM II/B,  
ha nem MSR 

XD2 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V CEM I-SR 0 + 11% D,  
CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 3 + 11% D,  
CEM I-SR 3 + 20% V, 

CEM III/B-SR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II; CEM III/A 

XD3 
Kloridok 

és 
szulfátok 

Lyuk-
korrózió 

és 
duzza-

dás 

CEM I-SR 0 + 20% V 

CEM I-SR 3 + 11% D,  
CEM I-SR 3 + 20% V, 

 CEM II/B-V-MSR + 11% D,  
CEM III/B-SR 

CEM I-SR 5 + 11% D,  
CEM I-SR 5 + 20% V, 

CEM II/B-V-MSR,  
CEM II/B-S-MSR + 11% D,  
CEM II/B-M(S-V)-MSR, 

CEM III/A-MSR 

CEM I, ha nem SR és 
kiegészítőanyag nélkül; 

CEM II/A;  CEM II/B,  
ha nem MSR 

Környe-
zeti 

osztály 

Meghatá-
rozó 

agresszív 
hatóanyag 

Környezeti hatás 
következménye 

Várhatóan a 
legjobb Várhatóan jó Esetleg még jó Rossz 

megoldás a korrózióállság szempontjából 
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e-UT 06.03.31:2016 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, 
követelmények (Tervezet) 
5.1.1. Cement 
Beton pályaburkolatok építéséhez az alábbi, az MSZ EN 197-1:2011, illetve az 
MSZ 4737-1:2013 szabványnak megfelelő cementek alkalmazhatók:  
Portlandcement: CEM I 42,5, CEM I 32,5, CEM I 32,5 N-LH 
Kohósalak-portlandcement: CEM II/A-S 42,5, CEM II/A-S 32,5, CEM II/B-S 42,5, 

CEM II/B-S 32,5 
Pernye-portlandcement: CEM II/A-V 42,5, CEM II/A-V 32,5 
Trasz-portlandcement: CEM II/A-P 42,5, CEM II/A-P 32,5 
Kohósalakcement: CEM III/A 32,5 N-MSR (MSZ 4737-1:2013), 
 CEM III/A 32,5 R-MSR (MSZ 4737-1:2013), 
 CEM III/B 32,5 N-SR 
 
MSZ EN 197-1:2011 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek 

összetétele, követelményei és megfelelőségi 
feltételei 

MSZ 4737-1:2013 Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló 
cementek 
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Útbetonokhoz használt cementek megengedett legnagyobb alkálifém-
tartalma Németországban 



Útbeton 
szövet-

szerkezete 
 

A durva 
adalék-

anyagnak 
legalább a 

30%-a 
zúzottkő. 
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e-UT 06.03.31:2016 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények 
2. táblázat - A betonrétegekbe alkalmazható kőváz anyagok előírt követelményei 
Mosott felületképzés esetén követelmény a felső betonra 

Megnevezés 

A beépítés helye 
CP 4,5/3,5 (CP4,5/3), CP 4/2,7  
szilárdsági osztály, legalább 

CP 3,5/2,4, CP 3/2 
szilárdsági osztály, legalább 

A  termék megnevezése 
Zúzottkő Zúzott kő, zúzott kavics 

Kőzetfizikai jellemző: 
– Los Angeles aprózódás 
– Mikro-Deval aprózódás 
– Magnézium-szulfátos 
kristályosítás 

 
LA20 

MDE15 
 MS18  MS10(H) 

 
LA25 

MDE20 
 MS18  MS15(H) 

Termékosztály KZ, NZ, ZK NZ, ZK 
Lemezesség  Fl20  Fl50 Fl35 
Csiszolódási osztály legalább PSV50 – 

Homok és kavics 
Kőzetfizikai jellemző: 
– Los Angeles aprózódás 
– Mikro-Deval aprózódás 
– Magnézium-szulfátos 
kristályosítás 

 
LA25 

MDE15 
MS15(H)  MS10(H) 

 
LA50 

MDE35 
MS18  MS15(H) 

Osztályozott adalékanyag szemnagysága, szemszerkezete és 
tisztasága 

 Osztályozott adalékanyag 
Osztályozott termékek feleljenek meg az MSZ 4798:2016 szabvány  
NAD  E1. és NAD E2. táblázata szerint a szemnagyságok, a szemszerkezet 
és a tisztaság követelményének 

Kőliszt nyersanyaga 
Káros finomszem tartalom Kőliszt nem használható MBF-érték, ≤ 10 g/kg 78 Kausay 



e-UT 06.03.31:2016 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények 
2. táblázat - A betonrétegekbe alkalmazható kőváz anyagok előírt követelményei 
Mosott felületképzés esetén követelmény a felső betonra 

Megnevezés 

A beépítés helye 
CP 4,5/3,5 (CP4,5/3), CP 4/2,7  
szilárdsági osztály, legalább 

CP 3,5/2,4, CP 3/2 
szilárdsági osztály, legalább 

A  termék megnevezése 
Zúzottkő Zúzott kő, zúzott kavics 

Kőzetfizikai jellemző: 
– Los Angeles aprózódás 
– Mikro-Deval aprózódás 
– Magnézium-szulfátos 
kristályosítás 

 
LA20 

MDE15 
 MS18  MS10(H) 

 
LA25 

MDE20 
 MS18  MS15(H) 

Termékosztály KZ, NZ, ZK NZ, ZK 
Lemezesség  Fl20  Fl50 Fl35 
Csiszolódási osztály legalább PSV50 – 

Homok és kavics 
Kőzetfizikai jellemző: 
– Los Angeles aprózódás 
– Mikro-Deval aprózódás 
– Magnézium-szulfátos 
kristályosítás 

 
LA25 

MDE15 
MS15(H)  MS10(H) 

 
LA50 

MDE35 
MS18  MS15(H) 

Osztályozott adalékanyag szemnagysága, szemszerkezete és 
tisztasága 

 Osztályozott adalékanyag 
Osztályozott termékek feleljenek meg az MSZ 4798:2016 szabvány  
NAD  E1. és NAD E2. táblázata szerint a szemnagyságok, a szemszerkezet 
és a tisztaság követelményének 

Kőliszt nyersanyaga 
Káros finomszem tartalom Kőliszt nem használható MBF-érték, ≤ 10 g/kg 79 Kausay 

http://www.betonopus.hu/notesz/eloadas-vetitessel/2008-kozetfizika.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/eloadas-vetitessel/2008-kozetfizika.pdf
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http://www.betonopus.hu/notesz/eloadas-vetitessel/2008-kozetfizika.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/107-szemmegoszlas.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/107-szemmegoszlas.pdf
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/107-szemmegoszlas.pdf


MSZ EN 13877-1:2013 szabvány 4.3.2. szakasza 
szerint az adalékanyag névleges legnagyobb 
szemnagysága a pályaszerkezeti réteg 
vastagságának legfeljebb egyharmada lehet  
(a visszavont MSZ EN 13877-1:2005 szabványban 
legfeljebb egynegyede lehetett). 
Hézagolt vasalt és folyamatosan vasalt 
betonburkolatok esetén nem szabad, hogy az 
adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysága 
a hosszanti acélbetétek közötti távolság 
egyharmadánál nagyobb legyen.   
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Az zúzottkövek szemalakjáról és a szemalak hatásáról a 
beton tulajdonságaira, valamint a zúzottkő beton 
tulajdonságairól például itt lehet olvasni: 
http://www.betonopus.hu/szakmernoki/108-szemalak.pdf  

Fontos tudni, hogy  
 a zömök szemalak a beton nyomószilárdsága,  
 a lemezes+hosszúkás szemalak a beton hajlító-húzószilárdsága 

szempontjából előnyös, mint azt a következő diakockán látni lehet. 83 Kausay 

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/108-szemalak.pdf
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Kausay 84 

Újrahasznosított és visszanyert mosott vagy tört adalékanyag pályaszerkezeti 
beton építéséhez nem alkalmazható, mert a pályaszerkezeti betont XF4 fagy- és 
olvasztósó-állósági környezeti osztályú légbuborékképzős betonból kell 
készíteni, amely esetben pedig az MSZ 4798:2016 betonszabvány alábbi  
E2. táblázata tiltja az újrahasznosított és visszanyert adalékanyag 
felhasználását, mert abban az XF4 környezeti osztály nem szerepel.      

Az újrahasznosított adalékanyag 
típusa 

Környezeti osztály 

X0 XC1, XC2 XC3, XC4, XF1, 
XA1, XD1 

Minden más 
környezeti 
osztálya) 

A típus: 
(Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-) 

50 % 30 % 30 % 0 % 

B típusb): 
(Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-) 

50 % 20 % 0 % 0 % 

a) Ismert eredetű, újrahasznosított A típusú adalékanyag alkalmazható azokban a 
környezeti osztályokban, amelyekre az eredeti betont tervezték legfeljebb 30% 
helyettesítéssel. Az XF2, XF3 és XF4 környezeti osztályok esetén az 5.5.5. szakasz (13) 
bekezdését, az XF1, XF2(H), XF3(H) és XF4(H) környezeti osztályok esetén az 5.5.5. 
szakasz (14), (15) és (16) bekezdését figyelembe kell venni. 

b) Újrahasznosított B típusú adalékanyagot nem szabad felhasználni olyan betonban, 
amelynek nyomószilárdsági osztálya > C30/37. 
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MSZ EN 13877-2:2013 Betonburkolatok.  
2. rész: Betonburkolatok rendeltetésnek megfelelő követelményei  

Megjegyzés: A szükséges (előírt) tapadószilárdság normál beton esetén általában   
fv = 1,0 N/mm2. 
MSZ EN 13863-2:2004 Betonburkolatok. 2. rész. Vizsgálati módszer két réteg közötti kötés 
(tapadási húzószilárdság) meghatározására (A fúrt magminta próbatest mindkét végét le 
kell vágni, és le kell csiszolni. Az így előkészített és levegőn kiszárított magminta 
próbatest végeihez acéllemezeket kell ragasztani, majd a próbatestet vizsgálatig víz alatt 
kell tárolni. Szakítógépben meg kell határozni a két réteg közötti tapadási 
húzószilárdságot. A próbatestek a vizsgálat idején legalább 28 napos korúak legyenek.)  

Akkor járunk el helyesen, ha az sn szórást a Student-tényezővel szorozzuk. 

86 Kausay 



Védekezés a koptatás károsító hatása ellen 
Kopásálló beton  

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn a beton
kopásállóságát az
MSZ 18290-1:1981
szabvány szerinti

BBööhhmmee--ffééllee  eljárással
kell vizsgálni.
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MSZ 18290-1:1981 szerinti Böhme-féle koptatógép 
 Az MSZ EN 14157:2005 szabvány „Method B. Böhme Abrasion Test” 

elnevezésű módszerének vizsgálati eszköze. 
Kausay 



A beton kopásállóságát a Böhme-féle módszerrel legalább 28 napos korú, a 
vizsgálati eljárástól függően légszáraz vagy vízzel telített állapotú, alapvetően 
(71 ± 1,5) mm méretű próbakockán kell vizsgálni, de vizsgálható 
próbahengeren is. 
A Böhme-féle kopásállóság vizsgálat elve szerint 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 és vizesen. A tárcsa körülfordulásainak száma 
(16 periódus)×(22 fordulat) = 352 körülfordulás. A koptatópor mennyisége  
(20 ± 0,19) g/periódus. 
A száraz koptatáshoz a beton próbatestet (60±5) °C hőmérsékleten 
tömegállandóságig kell szárítani, majd exszikkátorban szobahőmérsékletre 
kell hűteni.  
A vizes kopatást vízzel telített próbatesten kell végezni, és a 22 fordulatból álló 
koptatási periódusonként 10 cm3 vizet kell vízcsöpögtető feltéttel a koptató 
pályára juttatni. 
A kopásállóságot  a térfogatveszteséggel fejezzük ki. 

89 Kausay 



90 

A ΔV kopási térfogatveszteség megengedett mértéke mm3-ben 

Környezeti osztály Száraz koptatás esetén Vizes koptatás esetén 

XK1(H) 14000 21000 

XK2(H) 12000 18000 

XK3(H) 10000 16000 

XK4(H) 8000 14000 

Az MSZ 18290-1:1981 szabvány 
szerinti Böhme-féle koptatást 

szárazon (légszáraz próbatesteken) 
és vizesen is el kell végezni, és ezek 
eredményei közül a kedvezőtlenebb 
a mértékadó vizsgálati eredmény.  

Böhme-féle kopásállóság vizsgálat 

Kausay 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomó-

szilárdsági 
osztálya, 
legalább  

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-cement 
tényezője, 
legfeljebb 

Koptató hatásnak ellenálló  
 beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek betonja  

Könnyű szemcsés anyagok, 
gyalogos forgalom, fúvott 
kerekes járművek  

XK1(H) C30/37 310 0,50 
Például: Könnyű adalékanyagok, termények stb. tárolására 
alkalmas silók, bunkerek, tartályok; járdák, lépcsők, 
garázspadozatok 

Gördülő igénybevétel  nehéz 
terhek alatt, tömör gumi kerekes 
járművek 

XK2(H) C35/45 330 0,45 
Például: Betonút, görgetett hordalékkal érintkező 
betonfelületek, villástargonca forgalom 

Csúsztató-gördülő igénybevétel 
igen nehéz terhek alatt, acél 
kerekes targonca forgalom 

XK3(H) C40/50 350 0,40 
Például: Repülőtéri le- és felszálló pályák, valamint 
gurulóutak, nehézipari szerelőcsarnokok, konténerátrakó 
állomások 

Csúsztató-gördülő igénybevétel  
igen nehéz terhek alatt, nagy 
felületi pontosság és 
pormentesség 

XK4(H) C45/55 370 0,38 
Például: Nehéz terheknek, hernyótalpas járműnek  kitett 
térburkolatok, csarnokok és raktárak betonja. Kemény 
felületű, pormentes ipari padlóburkolatok Kausay 
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Az MSZ EN 14157:2005 szabvány szerinti koptatógép.  
A „Method A. Wide Wheel Abrasion Test” elnevezésű módszer vizsgálati eszköze.  

(2013-ig az MSZ EN 1341:2002 szabvány C mellékletében is megtalálható volt.) 
Kausay 



93 Kausay Mosott osztrák útfelület. Forrás: http://www.betonopus.hu/notesz/liptay-betonutak-60.pdf 



e-UT 06.03.31:2016 „Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, 
követelmények” című útügyi műszaki előírás 7.2.8. szakasza az érdességről a 
következőket írja: 
A betonfelület makro- és mikroérdességét egyaránt mérni kell.  
A makroérdességhez a különböző érdességi szintekre a homokmélység 
követelményértékeket a 12. táblázat tartalmazza. A homokmélység mérésével 
jellemzett makroérdesség elsődleges szerepe intenzív eső esetén a pályán 
összefüggő vízfilm kialakításának megakadályozásában van, elérhető értéke 
függ a felületképzés módjától.  
A betonfelület csúszásellenállása (SRT-érték) a mikroérdességet is jellemzi.  
12. táblázat: Betonburkolat felületének érdességi szintjeinek követelményei 

Megnevezés Homokmélység, mm 
1. érdességi szint ≥ 0,5  
2. érdességi szint ≥ 0,4 
3. érdességi szint nincs  

94 Kausay 

1994 decemberéig az érdesség-mérést a visszavont MSZ -07-3301:1977 
„Útburkolatok érdességének mérése kézi eszközökkel” című szabvány 
szerint végeztük. 



MSZ EN 13036-1:2010 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek.  
1. rész: A burkolatfelület makroérdesség-mélységének mérése térfogatmódszerrel 
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MSZ EN 13036-4:2012 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati 
módszerek. 4. rész: A felület csúszási ellenállásának mérési módszere: ingás 
vizsgálat 

az autópályák építése esetében a csúszás-ellenállási követelmény: 60 SRT-érték. 

e-UT 06.03.31:2016 
„Beton 
pályaburkolatok 
építése. Építési 
előírások, 
követelmények” című 
útügyi műszaki előírás 
szerint 
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SRT-inga 
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Mitutoyo-típusú érdesség-mérő műszer 
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Az előregyártott betonelemek körébe tartoznak a 
térkövek (útburkoló elemek), járdalapok és 
útszegélyelemek, amelyek szabványai a következők: 
MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek. 
Követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok. Követelmények és 
vizsgálati módszerek 
MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyelemek. 
Követelmények és vizsgálati módszerek 



Kausay 100 

Előregyártott beton útszegélyelemek 
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Az MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati 
módszerek” című szabvány a cementkötésű, vasalatlan beton útszegély 
elemek, árkok és azok kiegészítő elemeinek anyagait, tulajdonságait, 
követelményeit és vizsgálati eljárásait írja le. A beton útszegély elemekkel 
elsősorban közlekedésre használt szilárd felületeket szegélyeznek. 
A szabvány 5. „Termékkövetelmények” fejezetében megadják az előregyártott 
beton útszegély elemek szilárdságának és tartósságának követelményeit, és 
ezek figyelembevételével az útszegély elemeket szilárdsági és tartóssági 
tulajdonságaik alapján a következő osztályokba sorolják: 

Hajlító-húzószilárdsági osztályok 
Osztály Megjelölés Hajlító-húzószilárdság 

jellemző értéke 
N/mm2 

Hajlító-húzószilárdság 
legkisebb értéke 

N/mm2 

1. S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2. T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

3. U ≥ 6,0 ≥ 4,8 

Ha az útszegélyelemek hajlító-húzószilárdsága kialakításuk miatt e szabvány szerint nem 
vizsgálhatók, akkor abba az osztályba sorolhatók, mint azok a vizsgált útszegélyelemek, 
amelyekkel legalább azonos betonminőségűek. 
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Kopásállósági osztályok 

Osztály Megjelölés 

Kopási veszteség 

Széles koptatókorongos  Böhme-féle  
(feltehetőleg „száraz”) 

vizsgálati eljárással meghatározva 

1. F Nincs követelmény Nincs követelmény 

3. H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3 / 5000 mm2 

4. I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2 

MEGJEGYZÉS: Az előregyártott beton szegélykövek MSZ EN 1340:2003 szabvány 
szerinti H és I jelű Böhme-féle kopásállósági követelménye az MSZ 4798:2016 
szabvány szerinti k14/21 kopásállósági osztállyal teljesíthető, amely az XK1(H) 
környezeti osztály egyik követelménye.   

MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek. 
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Vízfelvételi osztályok 

Osztály Megjelölés Vízfelvétel, tömeg% 

1. A Nincs követelmény 
2. B Középérték ≤ 6 

Fagy- és olvasztósó-állósági osztályok,  
peremes hámlasztási vizsgálat, 3%-os NaCl oldat  

Osztály Megjelölés Tömegveszteség 28 ciklus után, kg/m2 

3. D Középérték ≤ 1,0 Egyedi érték ≤ 1,5 

MEGJEGYZÉS: Az előregyártott beton szegélykövek MSZ EN 1340:2003 
szabványnak az MSZ CEN/TS 12390-9 szerinti peremes hámlasztással 
(felületvizsgálattal) ellenőrizendő fagy- és olvasztósó-állósági követelményét az 
MSZ 4798:2016 szabvány XF4 vagy XF4(H) környezeti osztályában teljesíteni lehet. 

MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek. 
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Az előregyártott beton útszegély elemeket olyan, MSZ 4798:2016 
betonszabvány szerinti betonból kell gyártani,  
 egyrészt, amelynek nyomószilárdsági osztálya C30/37, 

cementtartalma legalább 340 kg/m3, víz-cement tényezője 
legfeljebb 0,45 és összes levegőtartalma 4,0 – 8,0 térfogat% közötti 
érték, ha a beton légbuborékképzővel készül; 
 vagy amelynek nyomószilárdsági osztálya C40/50, cementtartalma 

legalább 360 kg/m3, víz-cement tényezője legfeljebb 0,40 és 
levegőtartalma legfeljebb 1,0 térfogat%, ha a beton 
légbuborékképző adalékszer nélkül készül; 
 másrészt, amelynek fagy- és olvasztósó-állósága nem csak az  

MSZ EN 1340:2003 szabvány szerinti fagy- és olvasztósó-állósági 
követelmény szerint, hanem az MSZ 4798:2016 szabvány 5.5.5. 
szakasz szerint meghatározva az XF4 és XF4(H) környezeti osztály 
feltételei szerint is megfelelő.   
 

 



Kausay 105 

Előregyártott  beton folyóka az útmenti vizek elvezetésére. 
A beton nyomószilárdsági osztálya C30/37. 

Gyártó: Dolomit Kft., Gánt 
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Előregyártott 
vasalatlan és 
vasalt beton 
folyóka elem 

hajlítási kísérlete. 
A beton 

nyomószilárdsági 
osztálya C30/37. 

Gyártó:  
Dolomit Kft., Gánt 
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Hajlítóerő 
kN 

Gánti vasbeton folyóka elemek megnevezése, típusa 

„Vasalt-1” „Vasalt-2” „Vasalt-3” „Vasalt-4” „Vasalt-
átlagos” 

Lehajlás támaszközépen, mm 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4 0,070 0,060 0,070 0,070 0,067 
8 0,160 0,130 0,150 0,150 0,147 

12 0,250 0,200 0,235 0,220 0,226 
16 0,340 0,285 0,310 0,310 0,311 
20 0,420 0,350 0,390 0,385 0,386 
24 0,500 0,425 0,460 0,485 0,467 
28 0,585 0,495 0,550 0,575 0,551 
29 — — 0,555 — — 
31 — — — 1,100 — 
32 0,705 0,570 0,605 1,050 0,732 
34 1,070 — — — — 
36 1,220 1,230 1,180 1,330 1,240 
38 1,280 — — — — 
40 1,44 1,320 1,360 1,570 1,422 

Törőerő, kN 
48,7 47,0 53,6 46,8 49,0 
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Hajlítóerő 
kN 

Szálerősítésű beton, vasbeton és vasalatlan folyóka elemek megnevezése, típusa 

„Poli-
propilén-1” 

„Poli-
propilén-2” 

„Poli-
propilén-
átlagos” 

„Poli-propilén 
+vasalt” „Vasalatlan” 

szálerősítésű beton és vasbeton 
Lehajlás támaszközépen, mm 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4 0,095 0,090 0,092 0,060 0,100 
8 0,215 0,175 0,195 0,130 0,185 

12 0,330 0,260 0,295 0,205 0,310 
16 0,420 0,340 0,380 0,280 0,400 
20 0,520 0,430 0,475 0,345 0,490 
24 0,610 0,510 0,560 0,420 0,590 
28 0,700 0,590 0,645 0,490 0,710 
29 — — — — 0,800 
32 0,800 0,760 0,78 0,570 — 
36 — — — 0,690 — 
38 — — — 0,98 — 
40 — — — 1,22 — 
44 — — — 1,600 — 

Törőerő, kN 
34,0 33,0 33,5 54,0 30,0 



Kausay 109 

Gánti "Vasalatlan" 
beton folyóka elem hajlítóerő-lehajlás ábrája
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Gánti "Vasalt-átlagos" 
vasbeton folyóka elem hajlítóerő-lehajlás ábrája
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Gánti "Polipropilén-1" szálerősítésű 
beton folyóka elem hajlítóerő-lehajlás ábrája
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Gánti "Polipropilén+vasalt" szálerősítésű 
vasbeton folyóka elem hajlítóerő-lehajlás ábrája
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Gánti beton folyóka elemek összehasonlító 
lehajlás-hajlítóerő ábrája
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Előregyártott beton mederburkoló elemek az útmenti vizek elvezetésére. 
A beton nyomószilárdsági osztálya C30/37. 

Gyártó: Dolomit Kőbányászati Kft., Gánt 
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Előregyártott beton mederburkoló elemek 
törési kísérlete.  

Gyártó: Dolomit Kőbányászati Kft., Gánt 
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G-30 jelű, 28 napos korú dolomitbeton mederburkoló elem törőerejének és hajlító-húzószilárdságának meghatározása 

Elem Elem Méret Mano-méter Törőerő, F Törőnyomaték, M Hajlító-húzószilárdság 

jele tömege Törőerő Támaszköz Leol- 
vasás 50 %-os 95 %-os 50 %-os 95 %-os 50 %-os 95 %-os 

  T karja, k L p valószínűségi szinten valószínűségi szinten valószínűségi szinten 
  kg mm bar kN N.m N/mm2 

G-30/1 86 246 394 150 20,198 19,615 5053 4910 7,49 7,27 
G-30/2 85 246 394 146 19,638 19,063 4915 4773 7,28 7,07 
G-30/3 87 246 394 158 21,318 20,719 5330 5183 7,9 7,68 
G-30/4 85 246 394 138 18,518 17,959 4639 4502 6,87 6,67 
G-30/5 86 246 394 144 19,358 18,787 4847 4706 7,18 6,97 
Átlag 85,8       19,806 19,229 4957 4815 7,34 7,13 

Szórás 1,040 1,025 257 253 0,38 0,38 
Minősítési érték: Átlag - 2,04*szórás =    17,684 17,137 4434 4299 6,56 6,36 

A törőerő és a hajlító-húzószilárdság számításának összefüggései 

Törőerő50% = F = 0,140*p - 0,8018 
Törőerő95% = F = 0,138*p - 1,0847 
Törőnyomaték = M = MF + MT = F*k + T*L/400 
Hajlító-húzószilárdság = 1000*M*6/(a*b2) 

ahol: 
k = 300*sin 76° - 90/2 = 291 - 90/2 = 246 mm 
L = 500 - 2*((400 - 300*sin 76°)/tg 76° + 50/(2*sin 76°)) = 394 mm 
az elem hossza = a = 500 mm 
az elem fenék vastagsága = b = 90 mm 
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Előregyártott  beton mederburkoló 
elemek fedlapja. 

Gyártó: Dolomit Kőbányászati Kft., Gánt 
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Ipari betonpadlóburkolat 
Általában acélszál-erősítésű 
betonból készül. 
Az emelőtargoncát a padlóba 
épített vezetéken keresztül 
irányítják. 
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Az EIPE Esztrich és Ipari Padló Egyesület 2017-ben elkészítette a  
„Padló MI 02:2018 Műszaki Irányelv. Ipari Padlók. Padozati anyagok, 
rétegek, tulajdonságok, követelmények” című ipari padló műszaki 
irányelvet. 
Az EIPE ipari padló műszaki irányelv alkalmazási területe: Talajon fekvő, 
rugalmas ágyazású, valamint vasbeton födémként alkalmazott beltéri, 
burkolatlan vagy burkolásra kerülő betonpadlók. A vasbeton födémként 
vagy alaplemezként alkalmazott szerkezetek felületképzése lehet ipari 
padló jellegű. 
Az ipari padló betonjának nyomószilárdsági osztálya az MSZ 4798:2016 
szabvány szerinti C25/30 – C50/60 közé tartozzon, de kéregerősítéssel 
ellátott ipari padlóknál ne legyen nagyobb, mint C35/45.  
A beton átlagos hajlító-húzószilárdsága az ipari padló terhelésétől, 
vastagságától és az alépítménytől függően 3-4 N/mm2 vagy 4-5 N/mm2 
esetleg > 5 N/mm2 legyen. 
A beton hajlító-húzószilárdságát az MSZ EN 12390-5:2009 szabvány szerint 
kell meghatározni általában a beton 28 napos korában, kétpontos 
terheléssel. E műszaki irányelv szerint a hajlító-húzószilárdság vizsgálatára 
a sablonban készült, végig vízben tárolt 150x150x600 mm mértetű hasáb 
alakú próbatest használata ajánlott, amelyet 450 mm fesztávolságon kell 
hajlítani. 



Kausay 117 

A szálerősítéses betonból készült ipari padlók esetében a 
vonatkozó MSZ EN 14889-1:2007 (acélszál) és MSZ EN 14889-
2:2007 (műszál) szabványok előírásait be kell tartani. 
A szálerősítés hatását az MSZ EN 14845 szabvány és a RILEM TC  
162-TDF. 2003. szerinti gerendakísérlettel, tehát az adott 
száltípusra jellemző erő-repedésmegnyílás görbével (CMOD, 
azaz Crack Mouth Opening Distance) kell meghatározni. A mért 
erőértékekből számítható a repedés kialakulása után maradó 
hajlító-húzószilárdság és a padló hajlítási teherbírása. Ez a 
követelmény az ipari padlóknál szükséges a rendeltetésszerű 
használat és a megfelelő tartósság biztosítása érdekében.   
Ipari betonpadló felületi, illetve rétegek közötti tapadó-
húzószilárdsága (műgyantaburkolat esetén, műgyanta 
burkolatok műszaki irányelvei szerint) feleljen meg az  
MSZ EN 13813:2003 szabvány 5.2.12. szakasz szerinti B1 – B2 
osztálynak. Vizsgálati módszer az MSZ EN 13892-8:2003 szerint. 
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Ipari padló beton repedéstágassága: repedésmentes 
betonpadló építése nem várható el. A 0-0,4 mm közötti 
repedések nem kifogásolhatóak. A 0,4-1,0 mm közötti 
repedések használattól függően javítandóak. Az 1,0 mm-
nél szélesebb repedések javítandók (az üzemi 
rendeltetésszerű használathoz szükséges helyreállítás). 
8.6. A hálós (mikro-repedés) repedések kialakulása a 
kéregerősített ipari padlók esetében természetes jelenség, 
ezen repedések a beton és a kéregerősítő habarcs 
különböző zsugorodási hajlamából fakadnak. Ezen ún. 
hálós repedések nem kifogásolhatók, ha tágasságuk  
0,4 mm alatti, csak a felületet érintik, azaz nem hatolnak be 
a betonkeresztmetszetbe és nem okoznak kéregfelválást. 
Az ipari padló természetes tulajdonsága a táblaszélek 
felhajlása (táblagörbülés, tálasodás), mely főleg a 
száradási zsugorodási jelenség következménye. 
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Ipari betonpadló csúszási ellenállása egyedi követelménynek feleljen meg. 
Javasolt az ellenőrző mérések MSZ 18290-6:1985 szabvány szerinti  
SRT ingával történő végzése. E műszaki irányelv szerint ajánlott csúszóssági 
osztályok a következők: 

Csúszóssági osztály SRT-érték 
MSZ 18290-6:1985 szerint meghatározva 

Igen csúszásveszélyes < 40 
Csúszásveszélyes 40-től 55-ig 

Kissé csúszós 55 felett 65-ig 
Csúszásbiztos 65 felett 80-ig 

Igen csúszásbiztos > 80 

MEGJEGYZÉS: Az MSZ 18290-6:1985 szabvány szerint az SRT-inga 
csúszógumijának mérete 76,5±0,5 – 25±0,5 mm, a súrlódási úthossz a 
vizsgált felületen     mm. Az MSZ 18290-6:1985 szabvány szerinti 
vizsgálathoz nagyon hasonlít az MSZ EN 13036-4:2012 szabványban 
leírt vizsgálati módszer, amely szerint az SRT-inga szélesebb 
csúszógumijának mérete 76,2±0,5 – 25,4±1,0 mm, és a hozzátartozó 
súrlódási úthossz a vizsgált felületen 126±1,0 mm.  
Az MSZ EN 13036-4:2012 szabványban a C-skálán leolvasott  
SRT-értéket PTV-értéknek nevezik. 

4
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Forrás: http://maesholnap.hu/20060719-122152               2006.07.19.  

Magyarországon az első betonburkolatú autópálya megépítésétől (1927, Tát és 
Nyergesújfalu közötti 3 km hosszú út) az M7-es megépítéséig jelentős 
mennyiségben készültek betonutak, melyek összes hosszúsága az 1950-es 
évek elejére meghaladta az 1200 kilométert. Az M7-es 1975-ig átadott 
szakaszának meghibásodásaiból levont téves következtetések miatt azonban a 
betonburkolatok építése teljesen abbamaradt a közúthálózaton, s ezzel együtt 
megszakadt ezen burkolattípus tervezésének, kivitelezésének elméleti és 
gyakorlati fejlődése. Ugyanakkor a repülőterek kifutópályái és az ipari területek 
térburkolatai továbbra is betonból épültek. 
A gyorsan növekvő nehézgépjármű-forgalom és az egyre magasabb nyári 
hőmérséklet miatt az aszfaltburkolatú útszakaszokon látványos nyomvályúk 
alakultak ki, ami arra késztette a szakembereket, hogy a fenti hatásoknak 
jobban ellenálló pályaszerkezet-variánsokat dolgozzanak ki. Így az 1975 óta 
tartó hosszú szünet után, 1997-ben laboratóriumi előkísérletekkel 
megkezdődött a beton útburkolatok építésének és szabályozásának 
előkészítése, melynek első eredménye két évvel később, a 7538-as jelű út 
Lenti–Letenye közötti próbaszakaszának elkészítése volt. E kísérleti szakasz 
burkolatának főbb mutatói: 22 cm hagyományos betonburkolat, 22 cm 
"mosott" felületű betonburkolat, 17 cm folytonosan vasalt betonburkolat,  
20 cm modifikált bitumenes aszfaltburkolat, ezek alatt pedig 15 cm ckt 
cementstabilizációs alapréteg és 10 cm homokos kavics védőréteg. 
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ckt = cementkötésű teherhordóréteg 
A ckt cementtel stabilizált homokos 
kavics, tulajdonképpen „sovány beton” 
útalapok építéséhez. Konzisztenciája 
földnedves, nem szivattyúzható, nem 
szállítható mixerrel, a szállítóeszközből 
billentéssel üríthető. Tömörítéséhez 
lapvibrátor, úthenger szükséges. 
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Kausay 126 Forrás: http://www.betonopus.hu/notesz/liptay-betonutak-60.pdf 



A beton és az aszfalt útburkolatok között több különbség van. A beton útburkolat merev, míg 
az aszfalt rugalmas szerkezet. A merev és rugalmas kifejezések jól érzékeltetik, hogy ezek az 
útburkolatok miként reagálnak a forgalom okozta terhelésre és a környezetre. A rugalmas 
útburkolat aszfalt futófelületből áll, amit egy közvetlen alaprétegre és egy alsó alapozó rétegre 
húznak rá. Ezeket a rétegeket – melyek általában kavicsból vagy kőzúzalékból készülnek – 
tömörített alapra (tömörített talajra) fektetik. Ezzel szemben a merev útburkolatok betonból 
készülnek, és a futófelület, valamint a tömörített alap között csak egy köztes réteg, az 
úgynevezett közvetlen alapréteg található.  
A merev útburkolat, a beton merevsége és szilárdsága miatt, a terhelést a tömörített alap nagy 
felületére viszi át. Ennélfogva rendkívül tartós és szerkezeti épsége tovább tart, a fékút 
rövidebb. A rugalmas útburkolat (aszfalt), mely alapvetően gyengébb és kevésbé szilárd 
anyagból készült, nem osztja el a terhet olyan jól, mint a beton. Ezért a rugalmas útburkolatok 
általában több és nagyobb vastagságú alsó réteget igényelnek ahhoz, hogy a terhet 
optimálisan vigyék át a tömörített alapra.  
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Több évtizedes példákkal alátámasztott tény, hogy a betonút nemcsak 
gazdaságos és környezetbarát megoldás, de az utat használóknak is közvetlen 
előnyöket kínál. A beton egyik legismertebb előnye, hogy rendkívül tartós.  
E tulajdonsága következtében a betonúton közlekedőknek több az esélye, 
hogy útépítések és útkarbantartások miatti forgalomkorlátozások nélkül érjék 
el úti céljukat. Míg egy magas műszaki tartalommal rendelkező aszfaltburkolat 
élettartama legfeljebb 17 év, addig a megfelelően elkészített betonburkolaté 
ennek kétszerese. A beton útburkolaton nem képződik nyomvályú (nagyobb 
tengelysúly-terhelés lehetősége), és ezen a burkolaton tehergépkocsiknál 
jelentős, 8 és 20 százalék közötti üzemanyag-megtakarítás érhető el. Az aszfalt 
pályaszerkezetű utak burkolatát 5-10 évente kell felújítani, a betonutakon  
3-8 évente csak a hézagkiöntéseket kell javítani, nagy felújításra pedig 25-30 év 
után van szükség.  
Az aszfaltburkolatú utakon kialakuló deformációk miatt jelentősen nő a 
balesetveszély (jegesedés, megvezetés, fékútcsökkenés, aquaplaning, futómű-
szerkezeti meghibásodás, komfortérzet hiánya, állandó sebességkorlátozás).  
A beton útburkolat ellenáll a bitument károsító oldószereknek, 
üzemanyagoknak, és javítja a gépkocsivezetők számára az éjszakai látási 
viszonyokat, hiszen a beton természeténél fogva világosabb színű, és jobban 
veri vissza a fényt egy járműről vagy egy lámpaoszlopról, mint a sötétebb 
aszfalt útburkolat. Kényelmesebb utazást biztosít, a zajszintet jelentősen nem 
növeli.  
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A betonburkolat hátrányai között említhetjük ugyanakkor, 
hogy a kivitelezése nagyobb technológiai fegyelmet igényel, 
költséges bedolgozógép szükséges a megépítéséhez, 
javítása időigényesebb és nehezebb, a hézagokat pedig 
rendszeresen karban kell tartani. 
Mindemellett érdemes megemlíteni, hogy a betonburkolatok 
élettartama is véges, ezért a jövőben fontos szerepet kaphat 
a pályalemezből visszanyert beton újrafelhasználása. 
Ausztriában már nagy mennyiségű, ún. másodbeton 
felhasználására került sor az A1-es autópálya felújítása 
során, ahol a kétrétegű betonburkolat alsó rétegébe 
építették be a feltört régi burkolat betonját. Így nem kellett 
elszállítani a rengeteg törmeléket, csökkenteni lehetett az 
egyre értékesebb nyersanyagok (kavics, zúzottkő) 
mennyiségét, továbbá lehetőség nyílt arra, hogy a veszélyes 
hulladéknak számító mart aszfaltot adalékanyagként 
hasznosítsák a betonszerkezetben.  129 Kausay 



Köszönöm  a  szíves  figyelmüket… 

130 Kausay 
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