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A követelménymodul megnevezése:

Monolit beton készítése I.
A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30
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Építkezéseinken a beton nélkülözhetetlen, mesterségesen előállított anyag, mindig ki kell

elégítenie a felhasználás igényét. A megnövekedett mennyiségi és minőségi igények
következtében a szabványok szerint nagy gondossággal készítik a betonokat. Fontos, hogy

előállítása, bedolgozása, felhasználása kielégítse a minőségi követelményeket. Az előírások

betartásával, egységes jelölés szerinti betont alkalmazunk.

Munkahelyén esőnek és fagynak kitett, olvasztó sózás nélküli, agresszív talajvízzel érintkező
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vasbeton támfalat építenek készbetonból. A betonszállító levélen az alábbi beton jelölés áll.
C30/37 – XC4, XF1, XA2, XV1 (H) – 32 – F3 – CEM I 32,5 RS – MSZ 4798-1:2004

Főnöke megbízásából el kell végezni a betűk és számok értelmezését, valamint
mintavételezés után a friss beton tulajdonság vizsgálatát, minőség-ellenőrzését.
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SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM
1. A beton osztályozása

A betonok osztályozása és jelölése az alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságai alapján

M

történik.

Testsűrűség szerinti csoportosítás:

Testsűrűségüket tekintve az alábbi betonokat különböztetjük meg:
Megnevezés

Beton jele

Sűrűség [kg/m³]

Könnyűbeton

LC

800-2000

Normál beton

C

2001-2600

Nehéz beton

HC

>2600

A megszilárdult beton testsűrűségét a tömeg- és térfogatmérési, illetve számítási eljárások
segítségével lehet megállapítani.
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Könnyűbetonokat pl. a hőszigetelő szerkezetek beépítésénél alkalmazzák, megfelelő
adalékanyag hozzáadása mellett.

A nehézbetonok főként sugárvédelmi feladatokat látnak el.
Napjaink legfontosabb betonja a normálbeton, a szerkezeti beton.
Konzisztencia szerinti csoportosítás:
A

beton

konzisztenciája

elsősorban

a

frissbeton

keverhetőségét,

szállíthatóságát,

bedolgozhatóságát, tömöríthetőségét, állékonyságát befolyásolja. Hatással van a beton
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cement- és víz igényére kötési-, szilárdulási folyamatára, zsugorodására, a megszilárdult
beton szövetszerkezetére, szilárdságára is. A frissbeton konzisztenciáját a cement
minősége,

az

befolyásolja.

adalékanyag

minősége

és

szemcseszerkezete

a

keverék

összetétele

-

Alig földnedves beton: Nagy tömegű vasalatlan, vagy gyengén vasalt szerkezetek

-

Földnedves beton (jele FN): vasalatlan, ritkán vasalt szerkezetek készítéséhez
alkalmas
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építésére alkalmazzák (támfalak, gátak stb.)

-

Kissé képlékeny beton (jele KK): minden vasalatlan és vasalt szerkezet elkészítésére

-

Képlékeny beton (jele K): sűrűn vasalt szerkezetek készítésére alkalmas.

-

alkalmas, ha a vasalás nem sűrű.

Folyós beton (jele F): sűrűn vasalt karcsú, nehezen hozzáférhető szerkezetek
készítésénél alkalmazzák (víz alatti betonozás alapanyaga)

Önthető beton: nagykiterjedésű szerkezetek gyors, könnyű építéséhez alkalmazzák.

Az érvényben lévő MSZ EN 206-1:2002 szabvány a konzisztencia osztályokat betű és szám
kombinációval jelöli.
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A táblázatban a betű a vizsgálati módszer meghatározására, - roskadási mérték (jele:S),

terülési mérték (jele:F), VEBE mérték (V), tömörítési mérték (C) - a szám a konzisztencia
jellegére utal.1

M

Konzisztencia osztályok az
MSZ 4717-3:1986
szabvány
szerint

Konzisztencia osztályok az MSZ EN 206:1: 2002 európai szabvány szerint
Roskadási
osztály

Terülési
osztály

VEBE
osztály

(Alig földnedves)
Földnedves (FN)

Tömörítési
osztály
C0

S1

F1

V0, V1

1 Dr Kausay Tibor: Beton (Szakmai havi lap, 2003. március)
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Kissé képlékeny (KK)

S1

F2

V2, V3

C1, C2

Képlékeny (K)

S2

F3

V3, V4

C2

Folyós (F)

S3, S4, S5

F!,F5,F6

C3

(Önthető)

C4

Nyomószilárdság szerinti csoportosítás:

a könnyűbetonét (LC),
a nehézbetonét (HC), betűjelek utáni szám jelöli.
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A normál beton nyomószilárdsági osztályát (C),

A betonok hengerpróbával minősített szilárdságát 300 mm magas és 150 mm átmérőjű,

végig víz alatt tárolt próbahengerrel végzik. Míg az európai szabvány szerint a betonok
szilárdságát kockaszilárdságukkal is meg kell adni. A kockaszilárdságot 150 mm él

hosszúságú próbakockán határozzák meg. A szilárdsági osztályt a beton jele utáni számok
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(hengerszilárdság/kockaszilárdság) jelölik. Mértékegységük: [N/mm²] 2
A legkisebb jellemző
kockaszilárdság (a
kockaszilárdság előírt jellemző
értéke), ha a próbakockákat végig
víz alatt tárolták
[N/mm²]

A kockaszilárdság előírt jellemző
értéke, ha a próbakockákat vegyesen,
azaz 7 napos korig víz alatt, utána a
labor levegőn, szárazon tárolták
[N/mm²]

C8/10

8

10

11

C12/15

12

15

16

C16/20

16

20

22

C20/25

20

25

27

C25/30

25

30

33

C30/37

30

37

40

C35/45

35

45

49

C40/50

40

50

54

C45/55

45

55

60

C50/60

50

60

65

C55/67

55

67

71

C60/75

60

75

79

C70/85

70

85

89

C80/95

80

95

100
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Nyomó
szilárdsági
osztály

A legkisebb jellemző
hengerszilárdság
(A hengerszilárdság
előírt jellemzőértéke)
[N/mm²]

2 Cement-beton Kisokos Holcim 2008
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C90/105

90

105

111

C100/115

100

115

121

Környezeti osztályok szerinti csoportosítás:
A használati élettartam alatt az üzemszerű használat mellett a beton akkor lesz tartós, ha

környezeti hatásokat jelentős károsodás nélkül viseli. A különböző környezeti hatások

szerinti osztályba sorolás illetve jelölése a következő:

-

Fagyállóság, olvasztó só állóság (jele: XF). Megjelenése, a beton belső szerkezetében
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-

vagy a beton felületi lehámlásában mutatkozik

Vízzáróság (jele: XV, VZ): gyengén vízzáró (VZ2), (2 bar víznyomást át nem engedő),

mérsékelten vízzáró VZ(4), vízzáró (VZ6), különlegesen vízzáró VZ (8)
Kopásállóság, (jele: XK)

A környezeti osztályok utáni szám, gyakorlatilag ezen hatások mértékét jelzi. Ha a betont

többféle környezeti hatás éri, akkor a környezeti osztályok kombinációját kell alkalmazni.
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Betonféleségek jelölése

Egy általánosan használt beton jelölési módja: C12-32/FN
-

C: a megszilárdult beton testsűrűségére utal, 2000- 2600 kg/m³, tömegű betonnál,

-

12: a 28 napos szilárdság nagyságát jelenti (N/mm²)

-

FN: a konzisztenciára (földnedves) utaló betűjel.

-

A

32: az adalékanyag legnagyobb megengedett szemnagysága ( mm)

jelölésből

leolvasható:

testsűrűség,

nyomószilárdság,

legnagyobb

szemnagyság,
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konzisztencia

Ugyanezen szabvány szerint, a betonok vízzáróságát, fagyállóságát és kopásállóságát
mutató mérőszám is megjelenhet a konzisztencia osztály jele után: C30-24/KK-k50

M

Könnyűbetonoknál feltüntetjük a beton sűrűségét is: LC1600-10-16/K
-

LC: teherbíró könnyűbeton

-

10: a 28 napos szilárdság nagyságát jelenti (N/mm²)

-

K: a frissbeton konzisztenciája, képlékeny

-

-

1600: frissbeton testsűrűsége
16: az adalékanyag legnagyobb megengedett szemnagysága (mm)

Az MSZ EN 206-1 (2002) szabvány szerinti jelölése a betonnak, kisé összetettebb, mint a

korábbi jelölés. Fel kell tüntetni mind a henger, mind a kockaszilárdságot, a legnagyobb

szemcsenagyságot, a konzisztenciát a terülési osztályokkal, valamint megjelenik a beton
felhasználási módjától függő környezeti osztályba sorolás: C20/25-24-F2-XF3
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A vasbeton és a különleges betonok tulajdonságai
Vasbeton
A vasbeton szerkezetek alkotói, a beton és a betonacél. Mivel a két anyag hőtágulási
együtthatója közel azonos, így összeépíthetők és hőmérséklet változás hatására nem
keletkezik a szerkezetben jelentős belső feszültség és nem reped meg.

A betonba ágyazott acélbetétet a beton kötőanyaga a cement teljesen bevonja, védi a

korróziótól, elzárja az oxigén útját. A bebetonozott acél jól tapad a betonhoz. A beton és az
acél együttdolgozása a teherviselésnél a beton nyomóerőt, míg a húzóerőt a betonacél veszi
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fel.

A vasbeton előnyös tulajdonsága, tartós, időálló, hosszú élettartamú. Helyes tervezéssel és

kialakítással bármilyen igénybevétel felvételére alkalmas. Tetszőleges alakra formálható,

tűzállósága jó és viszonylag olcsó.

Hátránya, hogy készítéséhez és szilárdulásához + 5 Cº fölötti hőmérséklet szükséges.
Helyszínen készült vasbeton szerkezet hosszú, munkaigényes zsaluzat építést igényel. Az
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elkészült szerkezetet nem lehet átalakítani, bontása körülményes, a bebetonozott vasalás
nehezen ellenőrizhető, szilárdulása lassú folyamat.

Betontakarás:

A vasbetonszerkezetekben a terheket a beton és az acél közösen viseli. A teherátadás csak

akkor megfelelő, ha egy minimális vastagságú betonréteg veszi körül a betonacélt, valamint
a betonacél korrózió védelme biztosított. A korrózióvédelmet a cement szilárdulása során

keletkező kalciumhidroxid Ca(OH)₂ biztosítja, melynek PH értéke 11-14. Amennyiben a
beton PH értéke 9,3 alá csökken, már nem védi az acélt a korrózió ellen. A gyakorlatban

legalább 2-2,5 cm vastagságban kell a betonnak a betonacélt takarni. A korrózióvédelemhez
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és a teherátadáshoz szükséges vastagságot betontakarásnak, nevezik. Nagysága cm-ben

mérhető. A betontakarás nagysága függ a beépítéstől, a helyiség nedvességtartalmától, a
koptató hatástól.

M

Betonkorrózió

A betonkorrózió a beton károsodása külső, vagy belső fizikai-, kémiai vagy biológiai

hatásokra. Általában a beton felületre kémiai korrózió hat, melynek okai a cementkő

vegyületeinek oldódása, átalakulása a savak, sók, lúgok hatására történő átalakulás, térfogat

változás, szerves vegyületek hatása.
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Különleges betonok:
A gyakorlatban az építőipari szerkezeteket esetenként különleges hatás éri. E hatások ellen

eltérő minőségű betont készíthetnek, a cement és adalékanyagok megválasztásával. A

keverési arányt tervezéssel határozzák meg. A tulajdonságot befolyásolni, módosítani lehet
adalékszerek hozzáadásával.

Különleges tulajdonsággal rendelkező betonok:
-

Gyorsan és lassan szilárduló beton

-

Könnyűbeton

-

-

-

-

-

-

Nagyszilárdságú beton
Sejtbeton

Kopásálló beton
Hőálló beton

Vízzáró beton
Fagyállóbeton

Úsztatott beton

-

Esztétikus beton

-

Sugárzásvédő beton

-

-

-

Saválló beton

KA
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-
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-

Víz alatti beton
Vákuumbeton
Gőzölt beton

2. Minőség-ellenőrzés

a./ A frissbeton tulajdonságainak vizsgálat
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A frissbeton, a beton alapanyagainak olyan építési célra készített keveréke, amelyben a
cement kötése még nem kezdődött meg. A beton még nem lett bedolgozva.

A friss beton minősítése a betonkeverék tömegével, alkotóinak tömegével, vagy azok

arányával történik. A frissbeton keveréket a keverési aránnyal lehet jellemezni, amely az

M

alkotók tömegének aránya a cement tömegéhez viszonyítva.

A frissbeton tulajdonságát meghatározza a keverővíz mennyisége, a bedolgozhatóság,

bedolgozási tényező, konzisztencia, telítettség, eltarthatóság, zöldszilárdság.
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A minőség-ellenőrzés, vizsgálatának módjai

Mintavétel:
A vizsgálathoz mintát kell venni, mely minimálisan 20 liter lehet. Egyenletesen elosztott és
véletlenszerűen meghatározott helyekről. A mintát sablonba öntve, védve az esetleges

vízfelvételtől, kiszáradástól, egyéb hőmérsékleti hatásoktól. Mintavételnél feljegyzendő a

dátum, időpont, a mintavétel helye és a mintaelemek száma. A mintákat azonosító jellel kell
ellátni.
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Konzisztencia vizsgálat
Roskadás mérés:

Eszköze a roskadásmérő csonka kúp, mely 200 mm átmérőjű, alul felül 100 mm, a
magassága 300 mm, térfogata 5498 cm³. A vizsgálat előtt a kúpot meg kell tisztítani és a

belső felületét, nedvesíteni kell. Az eszközt nem nedvszívó alátétre helyezve a kúpot három

lépcsőben megtöltik és tömörítik. Általában kétszer 15 kg tömegű keveréket használnak a
vizsgálathoz. A formát óvatosan 5, 10 sec alatt kell leemelni a betonról. A kúpot a minta
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mellé helyezve a betonminta legfelső pontja és a kúp teteje közti távolság adja a roskadást.
Használata max. 32 mm-es szemnagyságú betonhoz ajánlott.
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Az eszköz 15-150 mm (földneves, folyós) roskadású betonok vizsgálatánál alkalmazható.

1. ábra Roskadásmérő kúp3

Roskadásmérő kúppal meghatározott konzisztencia osztályok a táblázatból leolvashatók
Konzisztencia osztályroskadás méréssel

Hagyományos konzisztencia osztály

Neve

Neve

Roskadás (mm)

3 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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-

-

Alig földnedve

AFN

S1

10-40

Földnedves

FN

S2

50-90

Kissé képlékeny

KK

S3

100-150

Képlékeny

K

S4

160-210

Folyós

F

S5

≥220

-

-

VEBE vizsgálat:

formálására

alkalmas.

A

VEBE

mérték

az
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A VEBE készülék rázóasztalon áll és a roskadásmérő csonka kúp alakú frissbeton hengerré
átformáláshoz

szükséges

vibrálási

idő

másodpercben kifejezve. A roskadásmérő csonka kúpot a roskadás méréssel azonos módon

kell betonnal megtölteni és tömöríteni. A vibráció bekapcsolásával egy időben indított
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stopperrel mérik a betonkeverék konzisztenciáját.

2. ábra Vebe készülék4

A VEBE készülékkel meghatározott konzisztencia osztályok táblázatból leolvashatók.
Konzisztencia osztály VEBE vizsgálattal

Hagyományos konzisztencia osztály

4 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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Neve

VEBE idő (s)

Neve

Jele

V0

≥31

Alig földnedves

FN

V1

21-30

Földnedves

FN

V2

11-20

Kissé képlékeny

KK

V3

6-10

Képlékeny

K

V4

3-5

Folyós

F

A tömörítési mérték meghatározása
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A vizsgáló eszköz 200x200 mm alapterületű 400 mm magas fémedény, amelyet lazán meg
kell tölteni betonnal, és le kell húzni. A betöltés előtt a tartály belső felületét tisztítani kell

olajjal vagy vízzel, hogy a beton ne tapadjon a felülethez. Ezután a betont vibro asztalon

vagy merülő vibrátorral tömöríteni kell. A tömörítési mérték a beton eredeti magasságának

(400 mm) mm pontosan megmért tömörítés utáni magasságának két tizedes pontossággal
kiszámított hányadosa. Ez a tömörítési mérőszám, mely egynél mindig nagyobb.

A tömörítési mérték azt mutatja meg, hogy a laza állapotú beton a betömörített beton
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térfogatának hányszorosa.

3. ábra Tömörítéshez használt tartály5

5 Építőanyag-és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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A

tömörítési

leolvashatók.

mérőszámmal

meghatározott

konzisztencia

osztályok

Hagyományos konzisztencia osztályok

Neve

Mérőszám

Neve

Jele

-

-

Alig földnedves

AFN

C0

≤ 1,46

Földnedves

FN

C1

1,26 - 1,45

Kissé képlékeny

KK

C2

1,11 - 1,25

Képlékeny

K

C3

1,04 - 1,1

Folyós

F

táblázatból
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Konzisztencia osztályok tömörödési vizsgálattal

a
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A beton terülés mérése

4. ábra Terülésmérés ejtőasztalon6

A terülést 700 x 700 mm lapméretű eszközön végezik. Fontos az eszköz vízszintbe állítása
a mérési eredmény pontossága érdekében. Az ejtő asztal teteje nem deformálódó acéllap,
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mely nem szívja ki a vizet a betonból. A vizsgálatot kétszer 11 kg-os betonmintán kell

végezni. Először az ejtő asztalra helyezett kúpformába öntik a betont két közel egyforma

vastagságú rétegben. Ütögetéssel történik a tömörítés. A betonfelesleg eltávolítása után a
kúpot le kell emelni a betonról és a mozgó lapot fülénél fogva 15 sec alatt 15-ször

ütközésig fel kell emelni és leejteni. A betonkúpból lepényszerű forma keletkezik, melynek

M

átmérőjét meg kell mérni. A vizsgálat végeredményét két párhuzamosan végzett vizsgálat

eredményének átlaga adja. A mérési eredmények eltérése nem lehet nagyobb 25 mm-nél. A
kapott mérőszám alapján a beton konzisztencia osztályba sorolható.

A terüléssel meghatározott konzisztencia osztályok táblázatból leolvashatók.

Konzisztencia osztályok terülési vizsgálata

Hagyományos konzisztencia osztályok

Neve

Neve

Mérőszám

6 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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F1

≥ 340

Földnedves

FN

F2

340-410

Kissé képlékeny

KK

F3

420-480

Képlékeny

K

F4

490-550

Folyós

-

F5

560-620

-

-

F6

≤6300

-

-

A bedolgozási tényező meghatározása

YA
G

A bedolgozási tényezőt a beton próbakeverésekor kell meghatározni. Vízszintesbe állított
mérőládába helyezik a betont, majd a felesleges anyagot eltávolítják. Bedolgozás után a

tömörítés következik. A tömörödés miatti magasság csökkenést le kell mérni, majd a
bedolgozási tényezőt a keverőláda térfogata és a bedolgozott beton térfogatának hányadosa

M

U
N

KA
AN

adja.

5. ábra Mérőláda7

b./ A megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálata:

7 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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A megszilárdult beton jellemzői:
-

Testsűrűség és tömörség,

-

Szilárdsági tulajdonságok, nyomó-, húzószilárdság.

-

-

Hidrotechnikai tulajdonságok (vízfelvétel, vízzáróság, fagyállóság),
Alakváltozási

tulajdonságok

(plasztikus

zsugorodás,

hőmérsékletváltozás,

nedvességtartalom, terhelés hatására történő változás).

Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok (cementkő és adalékanyag közötti tapadás,
víz- cement tényező nagysága).

A beton szilárdsági tulajdonságainak vizsgálatához szabvány szerinti próbatestet kell

KA
AN

YA
G

készíteni, melyek kocka, henger és hasáb alakúak lehetnek

6. ábra Próbatestek szilárdsági vizsgálathoz8

A próbatestek mérete meghatározott, ezektől való eltérés ±10 % lehet. A próbatesteket

U
N

általában fém sablonokkal készítik melyek alaktartók és nem nedvszívóak. Belső felületüket

olajjal célszerű bekenni a leválasztás miatt. A friss betont két rétegben (rétegvastagság kb.

16 cm) kell a sablonba önteni, majd vibro asztallal vagy merülő vibrátorral történik a

tömörítés. A felső sík lesimítása után jelöléssel kell ellátni. A bedolgozástól számított 16-48

órán át áll a sablonban a próbatest. A kivétel után nedves nagy páratartalmú helyiségben kell

M

tárolni, ahol a környezeti hőmérséklet +20 ±2 Cº.
Jegyzőkönyvben rögzítendő: a próbatest készítésének dátuma, ideje, a betonminta azonosító
jele, készítés célja, a tömörítés az utókezelés, szállítás módja.

8 Építőanyag-és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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Nyomószilárdsági vizsgálat
Roncsolásos vizsgálat:
A vizsgálatot MSZ EN 206-1:2002 szabvány alapján hengeres illetve kocka próbatesten
végzik, töréssel. A vizsgálatot nyomógéppel kell végezni, melynél a nyomólap felülete

nagyobb, mint a próbatest. A terhelésnek központosnak és egyenletesen növekvőnek kell
lenni. A terhelés a próbatest roncsolásáig, vagy a jellemző törési idom kialakulásáig történik.
A

vizsgálatot

több

próbatesten

meghatározzák az alábbi képlettel.

végzik

és

törőfeszültséget

minden

próbatestre

YA
G

σ = F/A

a

σ - törő feszültség
F - törő erő
A - a próbatest nyomott felülete

M

U
N

meghatározni.

KA
AN

A nyomószilárdság minősítéséhez a kapott eredmények átlagát, átlagszilárdságát kell

7. ábra Nyomószilárdság vizsgáló9

9 Beton: Szakmai Havilap 2003 november
13
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Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat:
A vizsgálatot meglévő épületszerkezetek elemzésénél használják. A vizsgálat eredménye
függ

a

szerkezet

alakjától

a

felületi

elhelyezkedésétől, esetleges repedésektől.

karbonátosodás

mértékétől,

a

betonvasak

Vizsgálati módszer: betonoszkóppal, a hangterjedési sebesség mérésével. Keménység
vizsgálattal, Schmidt-féle kalapáccsal, egyenletes minőségű felület esetén. A reális és az

M

U
N

KA
AN

YA
G

értékelhető eredmény érdekében több vizsgálatot kell végezni (kb. 9 mérés szükséges).
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M

U
N

KA
AN

YA
G

Hajlító, húzószilárdsági vizsgálat:

8. ábra Kétpontos és egypontos terhelés10

10 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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A próbatestet egy vagy két ponton lehet terhelni. A próbatest négyzet alapú hasáb, melynek

alapja 100, 150, 200, 250, 300 mm-es oldalhosszúságú négyzet, magassága pedig ennek

négy, ötszöröse. A terhelés folyamatos és egyenletesen növekvő. A törőerő függvényében

határozható meg a húzószilárdság. A húzószilárdság értékét 0,1 N/mm² pontossággal kell
meghatározni.

M

U
N

KA
AN

YA
G

Húzószilárdsági vizsgálat, hasítással

9. ábra Próbatest hajlító-húzó szilárdsági vizsgálathoz11

11 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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A

hasító

vizsgálathoz

hengeres

próbatestet

kell

alkalmazni,

tömege

és

mérete

meghatározott. A vizsgálat eszköze törőgép. A gépbe a hengert elfektetve kell behelyezni, a

palástra fa vagy farost lemezt helyeznek. A terhelés síkját a próbatesten bejelölik, a terhelés
folyamatos, a terhelés sebessége egyenletes és a vizsgálat általában 30 sec tart. A hasítással
vizsgált húzószilárdság meghatározható a maximális terheléssel, a próbatest és a gép
érintkező vonalának hosszával, valamint a henger átmérőjével.

Minőség-ellenőrzési vizsgálatnál alkalmazott jegyzőkönyv minták
A beton konzisztencia vizsgálat során készült jegyzőkönyvi minta:12
A vizsgálat időpontja

A vizsgálatot végezte:

YA
G

A vizsgálat/mérés megnevezése

A vizsgálatot ellenőrizte:

A vizsgálathoz szükséges eszközök:
A forma
magassága
h (m)

A mért roskadás
r (mm)

A mért roskadás
kerekítve
rk (mm)

A roskadt
próbatest
magassága

Roskadási
osztály

hs (mm)

KA
AN

A vizsgálat
sorszáma

A bedolgozási tényező meghatározása jegyzőkönyvi minta13
A vizsgálat/ mérés megnevezése:

U
N

A vizsgálatot végezte:

A vizsgálat időpontja:

A vizsgálatot ellenőrizte:

A vizsgálathoz szükséges eszközök:
Sorszám

A bedolgozott beton térfogata

Vl (mm³)

Vb (mm³)

M

1

Keverőláda térfogata

2
3
4

Megjegyzések:

12 Építőanyag- és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
13 Építőanyag-és gyártásismeret II. Szega Books Kft.
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VÁLASZ AZ ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZETRE:
A kész beton jelölésének értelmezése:
A beton C30/37 nyomószilárdsági osztályú, légbuborékképző adalékékszer nélküli, Dmax =
32 mm legnagyobb szemnagyságú adalékanyaggal, szulfátálló portlandcementtel készült,
képlékeny konzisztenciájú és 420 - 480 mm közötti terülési mértékű.

A friss beton tulajdonságvizsgálatát a munkahelyen lévő eszközökkel végzi.
A konzisztencia vizsgálatot roskadás mérő kúppal, valamint a terülés mérést ejtőasztalon, a

YA
G

bedolgozási tényezőt mérőláda segítségével határozza meg. A mért és számított
eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti.

KA
AN

TANULÁSIRÁNYÍTÓ

1./ Végezze el a frissbeton tulajdonság vizsgálatait mintavételezés után. Konzisztencia,
tömörítési, terülési és bedolgozási vizsgálatokat. A vizsgálatát a

rendelkezésre álló

eszközökkel végezze. A kapott eredményeket elemezze, és jegyzőkönyvben rögzítse

2./ Adott összetételű beton típusból készítsen próbatestet. A megszilárdult próbatesten

végezzen roncsolásos és roncsolás mentes vizsgálatokat. A kapott eredményeket értékelje
és jegyzőkönyvi formátumban rögzítse.

U
N

3./ Megadott beton recept szerint készült szabvány szerinti próbatest vizsgálatait végezze

el. Testsűrűség és tömörségi, hidrotechnikai, szilárdsági, alakváltozási tulajdonságok
vizsgálatait.

4./ A világhálón keresse meg és olvassa el az MSZ EN 2006-1 (2002)

Európai

betonszabvány és alkalmazása cikket (Balázs György - Kausay Tamás) Beszélje meg tanuló

M

társaival az olvasottakat.
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ÖNELLENŐRZŐ FEADATOK
1. Feladat
Ismertesse a táblázat kitöltésével a betonok osztályozását, a jelük megadásával és a
testsűrűséggel a fizikai és mechanikai tulajdonságai alapján!
Beton jele

Sűrűség (kg/m³)

YA
G

Megnevezés
Könnyűbeton
Normálbeton

2. Feladat

KA
AN

Nehézbeton

Sorolja fel a konzisztencia osztályait, és alkalmazását!

a./________________________________________________________________________________________
b./ _______________________________________________________________________________________
c./________________________________________________________________________________________

U
N

d./ _______________________________________________________________________________________
e./________________________________________________________________________________________

M

f./ ________________________________________________________________________________________

3. Feladat

Magyarázza meg a következő beton jelölését!
C 16/20- XC3- 24- képlékeny- MSZ 4798-1:2004
C: _______________________________________________________________________________________
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16: ______________________________________________________________________________________

20: ______________________________________________________________________________________

XC3: _____________________________________________________________________________________

YA
G

24: ______________________________________________________________________________________

Képlékeny: ________________________________________________________________________________

KA
AN

MSZ 4791-1:2004: __________________________________________________________________________

4. Feladat

Egészítse ki a minőség-ellenőrzési vizsgálatra jellemző mondatot!
Mintavételnél feljegyzendő: a……….,.. az …….., a …………… helye, a ………………. száma. A mintákat

U
N

…………………………………. kell ellátni.

M

5. Feladat

Töltse ki az alábbi jegyzőkönyv hiányzó adatait, a megjegyzésbe írja le a bedolgozási
tényező meghatározását!

A vizsgálat/mérés megnevezése:

A vizsgálat időpontja:

A vizsgálatot végezte:

A vizsgálatot ellenőrizte:

A vizsgálathoz szükséges eszközök:
Sorszám

Keverőláda térfogata V₁

A bedolgozott beton térfogata

(dm³)

V₂ (dm³)

20
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1.

60

57,4

2.

60

59,2

Megjegyzések:

6. Feladat
Milyen mérési módszereket és mérőeszközöket alkalmazhat a beton konzisztencia vizsgálat

YA
G

során?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. Feladat

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

Milyen tulajdonságokat vizsgálunk a megszilárdult beton esetén?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
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8. feladat
Rajzolja

le

a

szilárdsági

vizsgálatnál

alkalmazott

próbatesteket,

azok

méreteinek

9. Feladat

KA
AN

YA
G

megadásával!

U
N

Milyen módszert ismer a beton nyomószilárdságának vizsgálatára? Mutassa be a vizsgálatot!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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10. Feladat
Mit jelent a betontakarás fogalma és milyen tényezőktől függ?
Betontakarásnak nevezzük:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A betontakarás nagysága függ: _________________________________________________________________

M

U
N

KA
AN

YA
G

_________________________________________________________________________________________
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MEGOLDÁSOK
1. Feladat
Ismertesse a táblázat kitöltésével a betonok osztályozását, a jelük megadásával és a

Beton jele

Könnyűbeton

LC

Normálbeton

C

Nehézbeton

HC

2. Feladat

Sűrűség (kg/m³)

800-2000

2001-2600

>2600

KA
AN

Megnevezés

YA
G

testsűrűséggel a fizikai és mechanikai tulajdonságai alapján!

Sorolja fel a konzisztencia osztályait, és alkalmazását!

Alig földnedves beton. Alkalmazása: Nagy tömegű vasalatlan vagy gyengén vasalt szerkezetek építésére

Földnedves beton. Alkalmazása: Vasalatlan vagy ritkán vasalt szerkezetek készítésére.

U
N

Kissé képlékeny beton. Alkalmazása: Minden vasalatlan és vasalt szerkezet készítésére.

M

Képlékeny beton. Alkalmazása: Sűrűn vasalt szerkezetek készítésére.

Folyós beton. Alkalmazása: Sűrűn vasalt, karcsú, nehezen hozzáférhető szerkezetek készítésére.

Önthető beton. Alkalmazása: Nagy kiterjedésű szerkezetek gyors, könnyű építéséhez.
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3. Feladat
Magyarázza meg a következő beton jelölését!
C 16/20- XC3- 24- képlékeny- MSZ 4798-1:2004
C: A megszilárdult beton testsűrűségére utal 2001- 2600 (kg/m³)

YA
G

16: A betonhenger próbatesten végzett 28 napos nyomószilárdság nagyságát jelenti (N/mm²)

20: A 28 napos betonkocka próbatesten végzett nyomószilárdság nagyságát jelenti. (N/mm²)

KA
AN

XC3: Mérsékelt nedvességű környezeti osztály

24: Az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysága

Képlékeny: A beton konzisztenciájának tájékoztató jellegű megnevezése ismeretlen konzisztencia vizsgálat
esetén.

U
N

MSZ 4791-1:2004: Az érvényben lévő szabvány hivatkozási száma.

4. Feladat

ki

M

Egészítse

a

minőség-ellenőrzési

vizsgálatra

jellemző

mondatot!Mintavételnél

feljegyzendő: a dátum, az időpont, a mintavétel helye, a mintaelemek száma. A mintákat
azonosító jellel kell ellátni.

5. Feladat
Töltse ki az alábbi jegyzőkönyv hiányzó adatait, a megjegyzésbe írja le a bedolgozási
tényező meghatározását.
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A vizsgálat/mérés megnevezése: Bedolgozási tényező meghatározása

A vizsgálat időpontja: 2010. 01. 04.

A vizsgálatot végezte: Kis István

A vizsgálatot ellenőrizte: Nagy Imre

A vizsgálathoz szükséges eszközök: Mérőláda
Sorszám

Keverőláda térfogata V₁

A bedolgozott beton térfogata

(dm³)

Bedolgozási tényező b

V₂ (dm³)

1.

60

57,4

1,045

2.

60

59,2

1,013

Megjegyzések: A bedolgozási tényező a keverőláda térfogatának (V₁) és a bedolgozott beton térfogatának (V₂)

YA
G

hányadosa (b).

6. Feladat

Milyen mérési módszereket és mérőeszközöket alkalmazhat a beton konzisztencia vizsgálat
során?

KA
AN

Roskadás mérés. Eszköze: roskadás mérő csonka kúp.

Vebe mérték meghatározás (az átformáláshoz szükséges idő másodpercben kifejezve. Eszköze: Vebe készülék

Tömörítési mérték meghatározása. Eszköze: Tömörítéshez használt tartály.

U
N

Terülés mérése. Eszköze: Ejtő asztal és kúpforma.

M

7. Feladat

Milyen tulajdonságokat vizsgálunk a megszilárdult beton esetén?
Testsűrűség és tömörség

Hidrotechnikai tulajdonságok (vízfelvétel, vízzáróság, fagyállóság)

Szilárdsági tulajdonságok (nyomó-, húzószilárdság)
26
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Alakváltozási tulajdonságok (zsugorodás, hőmérséklet változás, nedvesség tartalom változás, terhelés hatására
történő változás)

YA
G

Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok (cementkő és adalékanyag közötti tapadás, víz- cementtényező nagysága)

8. feladat
Rajzolja

le

szilárdsági

vizsgálatnál

alkalmazott

próbatesteket,

azok

méreteinek

U
N

KA
AN

megadásával!

a

M

9. Feladat

Milyen módszert ismer a beton nyomószilárdságának vizsgálatára? Mutassa be a vizsgálatot!
Roncsolásos vizsgálat. Eszköze: Nyomógéppel hengeres vagy kocka próbatesten végzett törést végeznek. A
nyomógéppel a terhelést a próbatest roncsolásáig, vagy jellemző törés kialakulásáig történik. A törőfeszültség
meghatározható a törőerő és a próbatest nyomott felületének hányadosaként.
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Roncsolásmentes vizsgálat. A vizsgálati módszer betonoszkóppal a hangterjedési sebességével illetve
keménységvizsgálattal, Schmidt- féle kalapáccsal történik.

10. Feladat

YA
G

Mit jelent a betontakarás fogalma és milyen tényezőktől függ?

Betontakarásnak nevezzük: A korrózióvédelemhez és a teherátadáshoz szükséges vastagságot. Nagysága cm-ben
mérhető. A különböző magas és mélyépítési szerkezeteknél más és más lehet.
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A betontakarás nagysága függ: a beépítéstől, a helyiség nedvességtartalmától, a koptató hatástól.
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A BETON MINŐSÉGEK, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

IRODALOMJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IRODALOM
Szerényi Attila – Szerényi István: Betonozási feladatok, monolit beton készítése
Szega Books Kft. Pécs 2009

Szega Books Kft. Pécs 2005
Cement- Beton kisokos Holcim Hungária Zrt.2008

YA
G

Szerényi Attila – Szerényi István: Építőipari anyag- és gyártás ismeret II

Dr.Schilling Bernáth: Építőanyag ipari technológiák III. Műszaki Könyvkiadó 1990

KA
AN

Beton: Szakmai Havilap 2003 november

AJÁNLOTT IRODALOM

Cement-Beton kisokos Holcim Hungária Zrt.2008

Cement Beton Zsebkönyv 2007 Duna Dráva Cement Kft.
http://keszbeton.com

Beton: Szakmai Havilap

M

U
N

www.complexlab.hu

29

A(z) 0482-06 modul 010-es szakmai tankönyvi tartalomeleme
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez:

A szakképesítés OKJ azonosító száma:

A szakképesítés megnevezése

31 582 05 0000 00 00

Építményzsaluzat-szerelő

31 582 15 1000 00 00

Kőműves

31 582 15 0100 21 01

Beton- és vasbetonkészítő

M

U
N
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AN

20 óra

YA
G

A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:

YA
G
KA
AN
U
N

A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv

M

TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” keretében készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063
Felelős kiadó:

Nagy László főigazgató

