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Az MSZ 4798-1:2004 szabvány 2003. áprilisi kéziratában még szerepelt az 
előírt levegőtartalomra vonatkozó alábbi táblázat, amely a szabvány végső 
változatából már kimaradt.    
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Az előző diaképen szereplő táblázat 
legkorábbi nyomára az ÉSZKMI 19-77 

műszaki irányelvben   találtunk. 
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Palotás László és Balázs György 
professzorok  1980-ban 
megjelent könyvükben  

a megengedett legnagyobb 
levegőtartalomra vonatkozó 

táblázatot az  ÉSZKMI 19-77 
műszaki irányelv szerint 

állították össze. 
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Palotás László – Balázs György: Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. Beton – habarcs 
– kerámia – műanyag. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980. pp. 229.  
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A levegőtartalom táblázat 
kis változtatással tovább élt 
az MI-04.19-81 építésügyi 

ágazati műszaki irányelvben 
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MI-04.19-81 
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A Palotás-Balázs-féle (1980) könyvbe ceruzával beírt számok az  
MI-04.19-85 építésügyi ágazati műszaki irányelvre utaló értékek.  

Az MI-04.19-85 műszaki irányelv azonban  
nagy valószínűséggel nem jelent meg, talán a kéziratát ismerhettem.  
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Az MI-04.19-85 építésügyi ágazati műszaki irányelvre 
Ujhelyi János:  

„Betontechnológia I.” Vízépítési segédletek.  
Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat. 

Budapest, 1986.  
jegyzete is utal:  
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Tisztelt ÉTK!  
Kérem szíveskedjenek arról tájékoztatni, hogy az MI-04.19-85 "Beton és 
vasbeton készítése" című építésügyi ágazati műszaki irányelv annak idején 
(1985 az évszám) kiadásra került-e. Dr. Ujhelyi János az 1986-ban megjelent 
Vízépítési segédletben hivatkozik rá, de a műszaki irányelvet nem találom.  
Köszönöm szépen a fáradozásukat, tisztelettel, Kausay Tibor  
Budapest, 2015. április 13. 
---------- 
Tisztelt dr. Kausay Tibor Úr! 
Megkaptam kérdését, hogy az MI-04.19-85 műszaki irányelvnek van-e 1985-ös 
kiadása. 
Áttanulmányoztam az 1993-ban kiadott Építésügyi ágazati szabványok, 
irányelvek, műszaki előírások és műszaki feltételek jegyzékét, melyet az akkori 
ÉMI tudományos osztályvezetője szerkesztett. Ebből megállapítható, hogy az 
utolsó megjelentetés MI-04-19:1981-es volt, de feltételezhető, hogy ezen a 
számon, 1982-ben és 1983-ban is megjelent esetleg egy módosított kiadás. Ez a 
jegyzék az 1993. június 30-án érvényes adatokat tartalmazta, ennek 
következtében kizárható, hogy 1985-ös kiadás lett volna. 
Üdvözlettel: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.  
Budapest, 2014. április 16. 
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MSZ 4715-4:1972 és MSZ 15022-1:1971 M:1980 
Nyomószilárdsági osztály B 50 B 70 B 100 B140 B 200 B 280 B 400 B 560 
Rm,200,vegyes, kp/cm2  50 70 100 140 200 280 400 560 
Rm,150,vegyes = 1,05×Rm,200,vegyes, kp/cm2 52,5 73,5 105,0 147,0 210,0 294,0 420,0 588,0 

MSZ EN 12390-3:2009 és MSZ EN 1992-1-1:2010 
fcm,cube,H = 0,0981×Rm,150,vegyes, N/mm2 5,15 7,21 10,30 14,42 20,60 28,84 41,20 57,68 
fcm,cube = 0,92×fcm,cube,H, N/mm2 4,74 6,63 9,48 13,27 18,95 26,53 37,90 53,07 
 ha  smin = 3,0 N/mm2 
  n = 5   és   t5 = 2,132  
 akkor smin×t5 = 6,40 N/mm2   és 
fck,cube = fcm,cube – smin×t5, N/mm2  ‒ 0,2 3,1 6,9 12,6 20,1 31,5 47,3 

Nyomószilárdsági osztály ‒ ‒ ‒ 
(C6/8) 
C8/10 

C8/10 
C12/15 

C16/20 
C20/25 
C25/30 

C25/30 
C30/37 
C35/45 

C35/45 
C40/50 
C45/55 

A „régi” és az „új” 
nyomószilárdsági 

osztályok  
„egyezősége”  
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MI-04.19-81 

C8/10 
C8/10 C12/15 

C16/20 C20/25 C25/30 
C25/30 C30/37 C35/45 
C35/45 C40/50 C45/55  
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A beton konzisztencia osztálya 
Roskadási osztály ‒ S1  S2, S3  S4, S5  
Tömörítési osztály C1 C2 C3 C4 

Terülési osztály F1 F2   F3 F4, F5, F6 

(Régi elnevezés) (Földnedves) 
(Kissé 

képlékeny) 
(Képlékeny) (Folyós) 

A beton 
nyomószilárdsági 

osztálya 
Friss beton tervezett átlagos levegőtartalma, legfeljebb, térfogat%  

C8/10 5,0 4,0 3,0 2,0 
C12/15 4,0 3,0 2,0 1,5 
C16/20 3,5 2,5 1,5 1,0 
C20/25 3,0 2,0 1,0 1,0 
C25/30 2,0 1,5 1,0 1,0 
C30/37 1,5 1,0 1,0 1,0 

C35/45 – C100-115 1,0 1,0 1,0 1,0 

MSZ 4798:2015 szabvány NAD F2. táblázat: A légbuborékképző adalékszer nélkül 
készített friss beton tervezett levegőtartalma a nyomószilárdsági osztály és a konzisztencia 
osztály függvényében  
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A légbuborékképző adalékszer nélkül készített friss 
beton tervezett levegőtartalma a nyomószilárdsági 
osztály és a konzisztencia osztály függvényében az MSZ 
4798:2015 szabvány NAD F2. táblázat szerinti legyen. 
A légbuborékképző adalékszerrel készített fagyálló, 
illetve fagy- és olvasztósó-álló friss beton (XF2, XF3, 
XF4 környezeti osztály) esetén a képzett (bevitt) 
levegőtartalmat (légbuborék-tartalmat) – a 
bennmaradt levegőtartalmon felül – az adalékanyag 
legnagyobb szemnagysága függvényében kell 
megválasztani (MSZ 4798:2015 szabvány NAD F3. 
táblázata). 
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Környezeti osztály XF2 és XF3 XF4 

Legnagyobb szemnagyság  
mm 

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 
Kötőanyagpép összes levegőtartalma  

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

15,0 18,0 

MSZ 4798:2015 szabvány NAD F3. táblázat: A légbuborékképző adalékszerrel 
készített friss beton előírt összes levegőtartalma (légpórus + légbuborék) a 
környezeti osztály és az adalékanyag legnagyobb szemnagyságának a 
függvényében 



25 

A friss beton levegőtartalmát (légpórustartalmát), – 
amely akaratunk ellenére jön létre –  
bennmaradt levegőnek szokás nevezni,  
szemben a képzett levegőnek nevezett 
 légbuboréktartalommal, 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 4798:2015).  
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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:  
1. 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. 

2. A szilárd beton légbuborék szerkezetének az értékeléséhez ismerni kell a 
beton pontos összetételét is. 

MSZ 4798: 2015 szabvány NAD 5.6. táblázat: Légbuborékképző 
adalékszerrel készített szilárd, fagy-, illetve fagy- és olvasztósóálló beton 
légbuborék-szerkezeti követelménye 
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Ebben a cementkő-
modellben a 
távolsági tényező 
(L¯, mm-ben)  
a cementkőben  
a térrács átlója 
mentén egymás 
mellett fekvő két 
légbuborék felülete 
közötti névleges 
távolság fele. 

                     Ez a leghosszabb 
                  távolság, amelyet a nyomás 
                  hatására a vízmolekulának 
                  meg kell tennie ahhoz, hogy 
                egy buborékfelszínhez érjen. 
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A légbuborék szerkezet 
vizsgálata egy olyan 
idealizált cementkő-
modellt feltételez, 
amelyben egyforma 
méretű, gömb alakú 
légbuborékok 
egyenletes eloszlásban, 
köbös térrácsban 
helyezkednek el, és az 
idealizált légbuborék 
szerkezetnek 
ugyanakkora az összes 
térfogata és a térfogati 
fajlagos felülete, mint a 
tényleges hatékony 
légbuborék 
szerkezetnek. 
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25-szörös nagyítású Brinell-mikroszkóp (osztástávolság:  
0,05 mm) felhasználásával házilag készített optikai berendezés  

a légbuborékok eloszlásának meghatározására (SZIKKTI)  
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A megszilárdult betonon a légbuborékok méreteloszlását az  
MSZ EN 480-11:2006 szerint mikroszkóppal kell vizsgálni.  
A vizsgálat egyik eredménye a távolsági tényező (MSZ 
4798:2015).  
Az MSZ EN 934-2:2002 adalékszer-szabvány azt a 
légbuborékképző adalékszert tekinti megfelelőnek, amely  
≤ 0,20 mm távolsági tényezőt hoz létre.  
28 napos korban a légbuborékképző adalékszerrel készült 
beton nyomószilárdságának el kell érnie a légbuborékképző 
adalékszer nélkül készített ellenőrző beton 
nyomószilárdságának 75 %-át. 
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http://www.skl.ch/data/ 
docs/download/1561/de
/TBL-Nachbehandeln-
von-Beton.pdf 
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Minden +1,0 térfogat% levegő-tartalom  
4-5 % nyomószilárdság csökkenést okoz 
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A friss beton 
levegőtartalmának 

meghatározása 
testsűrűségmérés 

eredményéből  
számítással 
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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: 

]/[
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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,  
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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 
méréssel az MSZ EN 12350-6:2009 
szabvány szerint kell meghatározni. 
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Néhány közbevetett oldal  
a szilárd beton  
testsűrűségének  

és levegőtartalmának 
kapcsolatáról 

Forrás: Kausay Tibor "Betonadalékanyagként szolgáló 
kőanyagok tulajdonságai" című előadásának fóliái  

(1998. november) 
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A friss beton levegőtartalmának meghatározása 
nyomásmódszerrel (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. 
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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. 
Az MSZ 4714-2:1986 szerinti levegőtartalom vizsgálat eredményét legalább 
két olyan, egymást követő mérés eredményének számtani átlagaként 
számítottuk ki, amelyek között az eltérés „A” típusú vizsgálat esetén 
legfeljebb 0,2 térfogat%, a „B” típusú vizsgálat esetén legfeljebb  
1,0 térfogat% volt. 
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”, a „vízoszlopmérő készülék” nevet (az eljárás 
neve: „Wassersäulenverfahren”, „vízoszlop-eljárás”), a „B” típusú 
készülék a „Druckmeßgerät”, a „nyomásmérő készülék”  nevet (az eljárás 
neve: „Druckausgleichsverfahren”, „nyomás kiegyenlítő eljárás”) viseli.  
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Már MSZ 4714-2:1986 szerinti vizsgálat idején is tudtuk, hogy a 
levegőtartalmat az „A” típusú készülékkel pontosabban lehet 
meghatározni, mint a „B” típusú készülékkel (lásd az előző diakockát). 
Ugyanez következik MSZ EN 12350-7:2009 európai szabványból, amely 
a levegőtartalom mérés ismétlési és összehasonlítási feltételeit csak az 
„A” típusú készülékre adja meg, mondván, hogy a „B” típusú 
készülékkel végzett vizsgálatokra az ismétlési és összehasonlítási 
feltételek adatai ez idő szerint nem állnak rendelkezésre.  
A bedolgozott friss beton ”A” típusú készülékkel („vízoszlopmérő 
készülékkel”) végzett levegőtartalom mérési eredményeinek 
megbízhatóságát az MSZ EN 12350-7:2009 szabvány olyan kísérlet 
tapasztalata alapján adja meg, amelyet az Egyesült Királyságban 16 
személy bevonásával végeztek , és amelynek során  

• a friss betont kézzel tömörítették; 
• a bedolgozott friss beton levegőtartalma 5,6 térfogat% (fokozatú) 
volt;  
• a mért értékek összeférhetősége szempontjából megítélendő két 
vizsgálat mindegyike egy mérésből állt. 
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Ismétlési feltételek, térfogat% Összehasonlítási feltételek, térfogat% 

Szórás, sr Terjedelem, r Szórás, sR Terjedelem, R 

0,16 0,4 0,45 1,3 

A friss beton levegőtartalom „A” típusú „vízoszlopmérő készülékkel” történő 
mérésének megbízhatósága az MSZ EN 12350-7:2009 szabvány szerint 

A terjedelem és a szórás hányadosának értéke (a kerekítésből adódó eltérésektől 
eltekintve) 2,77, amely megfelel annak, hogy két mérés eredményét értékelték  
(n = 2). 
Eszerint az MSZ EN 12350-7:2009 szabvány „A” típusú készülékkel történő 
levegőtartalom mérésre vonatkozó megbízhatósági táblázata azt fejezi ki, hogy 
• ha egy laboráns az ismételhetőség feltételei mellett két friss beton levegőtartalom 
mérést végez, akkor azok eredménye abban az esetben összeférhető, ha a két mérés 
eredményének terjedelme az esetek 95 százalékában kisebb, mint 0,4 térfogat%; 
• ha két laboráns (például a betont gyártó transzportbeton üzem laboránsa és a 
betont vásárló kivitelező laboránsa) az összehasonlíthatóság feltételei mellett egy-
egy friss beton levegőtartalom mérést végez, akkor azok eredménye abban az 
esetben összeférhető, ha a két mérés eredményének terjedelme az esetek  
95 százalékában kisebb, mint 1,3 térfogat%. 
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A 
 

A friss beton 
levegőtartalmának 

meghatározása  
„A” típusú levegőtartalom 

vizsgáló készülékkel,  
amely víznyomással működik,  
és a nyomáscsökkenést méri 
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„A” típusú  készülék  
MSZ 4714-2:1986 
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„A” típusú levegőtartalom  
vizsgáló készülék ábrája  

Weiss György (1974) 
könyvéből  
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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 
képződjék. 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. 
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A légpórustartalmat térfogatszázalékban (L) az alábbi képlettel 
számítjuk ki:  

L = h1 - h2  

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

Ha az alkalmazott vizsgálati nyomás mellett  
a légpórustartalom 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 
légpórustartalom fele (v/2). A skálán akkor lehet a levegőtartalmat 
közvetlenül leolvasni, ha 0,5 cm3-t jelölnek 1,0 cm3-rel.  
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B 
 

A friss beton 
levegőtartalmának 

meghatározása  
„B” típusú levegőtartalom 

vizsgáló készülékkel,  
amely levegőnyomással 

működik, és a 
térfogatcsökkenést méri 
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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  

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.  
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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.  
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„B” típusú 
levegőtartalom 

vizsgáló készülék  
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Felhasznált irodalom 

MSZ 4714-2:1986 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A betonalkotók 
mennyiségének, a beton testsűrűségének és légpórustartalmának 
meghatározása 

MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 
megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei 
Magyarországon  

MSZ EN 480-11:2006 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 
Vizsgálati módszerek. 11. rész: A megszilárdult beton 
légbuborék-jellemzőinek meghatározása 

MSZ EN 934-2:2009+Al:2012  Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és 
injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek. 
Fogalommeghatározások, követelmények, megfelelőség, jelölés 
és címkézés. Módosítva: MSZ EN 934-2:2001/A1:2005 és MSZ 
EN 934-2:2001/A2:2006 szám alatt 

MSZ EN 12350-6:2009 A friss beton vizsgálata. 6. rész: Testsűrűség 
MSZ EN 12350-7:2009 A friss beton vizsgálata. 7. rész: Légtartalom. 

Nyomásmódszerek 
Weiss György: Építőipari laboratóriumi méréstechnika és műszerismeret.  

I. kötet. pp. 187-189. Építésügyi Tájékoztatási Központ, 
Budapest, 1974. 
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Köszönöm szépen  
a szíves figyelmüket 
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