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A tervezlkds az uj betonszabvdny
A betont mfur a r6maiak is ismert6k, a birodalom felbomldsdval
azonban a feled6s homalyaba merult. \Airaa vilag legtobbet alkalmazotl
epftoanyag AuAvitll

Hosszir id6n ifi az anlzet uralkodott, hogy a
beton, mint mesters6ges k6, gyakorlatilag
id6t6116, fenntart6st, karb antartilst nem i g 6-
nyel. Az ut6bbi 6vekben azonban a megrom-
lott kdrnyezeti felt6telek miatt a szerkezetek
kiirosod6sa me gchfolta ezt. A kdmyezet e gyre
agresszivabban hat a beton anyagaira. A klori-
dok a helyteleniil megv6lasztott adal6kszerek-
kel, az utak s6zdsSvaljutnak a betonba. A leve-
g6b6I a sz6n-dioxid 6s a k6n-dioxid, a nem
megfelel6 szigetel6s eredm6nyek6nt a bejut6
viz, illetve egyes biol6giai hat6sok k6rositj6k
a szerkezeteket. Akarbantart6s sajnos gya-
korta eknarad. Napjainkban a szerkezetek 30 6v
ut6n m6r nagyobb felfjit5sra szorulnak.
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AzMSZ 4798-l:2004 Beton szabvilny mflr
figyelembe veszi a tart6ss6g ig6ny6t. Ahhoz
azonb an, ho gy a szabv 6nyb an me gfo galma-
zott iitven 6v, m6s el6ir6sokban a sz(n €v meg-
val6suljon, nem e16g a beton szabv6ny igen
szigoru kovetelm6nyeinek megfogalmaz6sa,
hanem a tervezEs sor6n aszerkezetekanyaga,
kialakit6sa, 6pit6skor a techaol6gia betart6sa,
szigorb eIIen6rz1s 6s gondos fenntartiis sziiks6-
ses ezeknek az elv6rSsoknak abirtosithsithoz.
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A betontechnol6gia szeml6lete megv6ltozott.
Mivel a komyezeti felt6teleket megv6ltoztabri
nem tudjuk, a tart6ss6got a szerkezet beton-
jSba,,bele kell tervezni".
AzMSZ 4798-l:2004 Beton szabvdny el6-
irja a beton jel6ben a min6s6g helyes meg-
ad6s6t. A teljesit6k6pess6gen alapul6 tart6s-
s6gi felt6telek megfogalmazbsa a tewez6i
asztalon kezd6dik.
Aztj szabvdny a norm6l 6s a neh6z beton
oszt|lyaira irj jeldl6seket, 6rt6keket ad meg.
Az il sztlinds6gi jel k1t sz6m. Az els6 a
150/300 millimdteres hengeren mtr| am6-
sodik a 150 millim6teres kockrin m6rt 5 sziua-
l6kos kiiszob6rt6k, karakterisztikus szilards6g,
28 napig v izb en thr oIt pr6b atestek v izs g|lati
eredm6nyeib 6I szhmilv a.
MagyarorszSgon tov6bbra is megengedett a
vegyes t6ro15s, amely 7 napig vizben, majd
a szililrdsdg vizsgdlatig szobaleveg6n val6
t6rol6st jelent. Az 6tsz6mithst a szabv|ny
szabSlyozza.
A szabv6ny pontosan szabSlyozza a minta-
v6telt a kezdeti 6s folyamatos gydrt6sn6l 6s
a tanirsit6ssal, illetve a tanirsit6s n6lktili gySr-
t6s e11en6rz6s6n6l.

dr, Tariczky Zsuzsanna
A BIVIE Epiteszmdrndki Karen vdgzett, dok-
tori disszertaci6jet a helyszini nagyszildrd-
sdgI betonok technol6giai k6rddsei16l irta.
A Hiddpit6 Zrt. min6s6g-ellen6rz6si vezetdje
illetve betontechnol6gusa volt, jelenleg m(-
szaki f6tanacsosa.
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A beton min6sit6se is eltlr az eddigi gyakor-
latt6l. A nyom6szil6rdsdg-megfelel6s6g 6rt6-
kel6se kett6s kcivetelm6nyt ir el6.Yfiltozol| a
v izz\r 6 sfig, fagy 5ll6s 69 v rzs g|lata 6 s 6rt6ke-
l6se.
Uj fogalom keri.ilt a szabvlnyba, mint a kcir-
ny ezeti hat6sokt6l fiigg6 kit6ti (kcimyezeti)
oszt6ly. AzMSZ 4198-1: 2004 Beton szab-
vhny szeinl, atewez6nek a beton jel6ben az
ig6nybev6telek meghathroz6s5n tul meg kell
hat|roznia a szerkezet kcimyezeti hat6sait,
amelyek betonj6ra vesz6lyesek.
A kiteti osztdlyt a tervezt hathrozza meg
aszerint, hogy a szerkezetet a kivitelez6s 6s az
6lettartam sor6n ilyen hat6sok 6rik. A kit6ti
osztflly figyelembe veszi, hogy 6ri-e a szer-
kezetet korr6zi6s kockhzat, ha 6ri, milyen
jellegu. A korr6zi6s kockdzat lehet karbon5-
tosod5s, klorid, szulfit, agressziv sz6n-di-
oxid, fagy6s, kop5s, 6s egy6b k6miai hat6s.
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IJj a tervezlk 6ltal meghat|roz6sra keriil6
konzisztenciajel 6s annak m6rt6ke, amely
a m6r6si m6dszert6l fiigg6en m6s 6s m6s.
Az S1. . . . .  35 az MSZ EN 12 350-2:  2000
szerinti roskad6s m6r6s, mig a2F1.....F6 az
MSZ EN 12 350-5:2000 szerinti teriil6sm6r6
asztallal trirt6nci m6r6st jelenti. Nem csak a
konzisztencia jel616se, vizsg6latok szabv6-
nyai, hanem a m6rt6kek hatlrai is v6ltoztak.
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Tov6bb6 meg kell adni a beton jellbenaz

adal6kanyag legnagyobb szemnagy sdg6t, azok-
n6l a betonokn6l pedig, amelyeknek nem ada-
l6kanyaga a homokos kavics, az adallkanyag
megnevez6s6t is. Esetenk6nt itt kell megadni
a cement tdmeg6re vonatkoztatott megengedett
kloridtartalmat, illetve a cement min6s6g6t
6s ahaszn|lati 6lettar1amot, ha ez kiildn ko-
vetelm6ny.
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Atervez6 feladata a haszrSlati 6lettartam meg-
hatitrozfisa is, amely aszabvSny szerint <itven
6v. Ha azonban hosszabb vaev rdvidebb



Kdrdezheti a Kedves 0lvas6, hogy mit jelent
a C25130 betonmin6s6g , ha az s6zdsnak,
fagyhatasnak kitett vasbeton szerkezel?
. A statikai igeny C25l30 nyomoszil6rdsdgi osztdly,
. A kornyezeti oszt6ly XF4,
. n6vleges legnagyobb szemnagysdgo dru* : 32 mm,
. konziJzteni orrtaryu rs, k.OpiJr<eny t"iu'6rr",urrel 420-480 mm.
. Haszndlati 6lettartam 50 6v.
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^ ^  a . o t r / a ^ r r a f n n n c z r 4 r r r  r { o  c z. A statikai igenyb6l elegend6 lenne a C25l3O betc,,---.*,,, -- --
. XF4 kiteii osztaly minimdlisan C 30/37 minos6get ir elo. ezert ezt kell valasztani,
. Az MSZ 47gB-1.2004 szabvilny a tartossagot 50 evre halarozzameg.
C 25130 helyesen C 30/37-XF4-32-F3
MSZ 47gB-1: 2004 szerint

ahaszn|lati 6iettarlam, szigorubb vagy ke- Amennyiben az ig6nybev6telekb6l szdrmaz6
v6sb6 szigoru betontechnol6giai krivetelm€- szil6rdsrigi osztily 6s a kcimyezeti hat6sokb6l
nyek megad6sa sziiks6ges. illetve a haszn|lali 6lettartamb6l kcivetkez6

szil6rds6g e1t6r egym6st61, minden esetben a
legszigorubb szil6rds6gi jel el6ir6s6t kell figye-
lembe venni!

A meghibrisod6sok jelentcis r6sze elkeriilhet6,
ha a tervez6s sor6n a hibaforr6sokat anyag-
ban, szerkezetben figyelembe vessziik, a kivi-
telez€s ellen6rz6se gondos, 6s a karbantarl6s
szakszerii eiv6gz6se is biztositott. A szabv6ny
alkalmazasa sor6n azonban a tervez5 koteless6ge,
hogy olyan megfelel6 min6s6gri betont v6lasz-
szon ki, amely biztositj a a szerkezet tu16ss6g6t.
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fZICSTEL6 NE]IDSZEREK
M*rexin Vastag6lia

K6tkomponensij, rnede*cdkhez
kifejleszteft tart6san rugalmas,seigetel6s,

iturexin Foly6konyfSlia

Egykomponen*fi szigeteldanyag,
frird6szobdrk h6zag 6s vanatmentes
szigetel6sere.

lilurexin Profi Vaetagf6lia lK

Egykompone nsti anyag, teraszok,
erk6lyek id6tello szigetel6s6re.

Termdkeink biirmilyen tipus* alapfeliiletre
a rnegfelel6 alapoz6 felhord6sa utrin
felkenhetdek. 24 6ra mtilva kdzvetlen0[
burkolhat6ak

MUBEXIN Kft.
1 1 03 Budapest,
Noszlopy u. 2.
Tel.: 06 1 262 6000
Fax:06 1 261 6336
www.murexin.hu
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