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Előszó

• Az Alapozási Vállalkozók Európai 

Szövetsége (EFFC) és az Amerikai 

Mélyalapozási Intézet (DFI) egyesített

betonozási munkacsoportja az elmúlt 

két év nemzetközi kutatás 

eredményeit

mutatja be a 2016-ban megjelent 

publikációban

• Ezzel egy időben a magyar 

fordítás is megjelent az AVSZ 

közreműködésével

• Aki a kutatási anyag magyar 

kiadványát meg szeretné kapni, 

az előadás után jelentkezzen az 

előtérben levő kérdőíven



Előszó

• A kutatás szükségessége

• A betonozási technológia gyors fejlődése

• Jelenlegi törekvések => nagyobb szilárdság és kisebb víz/cement 

tényező

• Erősen függenek az adalékszerektől, amelyek a nehezebb 

bedolgozhatóságot ellensúlyozzák, és kielégítik az igényeket a friss 

állapotra és a kötési időre 

• Így alakultak ki az öt-komponens keverékek: cement, kiegészítő 

anyagok, vegyi adalékanyagok, adalékszerek és víz (1)

• A vizsgálati módszerek nem fejlődtek hasonló ütemben

• Sokszor csak a roskadási vizsgálatot használják elfogadási 

vizsgálatként

__________________

(1) A hazai kivitelezői gyakorlatban igen régen használunk vegyszereket és kiegészítő anyagokat a 

betonkészítéshez. Először az egyszerűbb, plasztifikáló illetve kötéskésleltető vegyszerek kerültek a 

betonkeverékbe, később a fejlődéssel a vegyszerek is tovább fejlődtek, így alkalmazásuk is.



Előszó

• A kutatás célja

• A kutatás célja, hogy tájékoztatást adjon a friss betonok viselkedési 

jellegére és beépítési módjaira…

• …hogy lehetővé tegye kiváló minőségű szerkezetek építését a fúrt 

cölöpök és résfalak kivitelezése során

A kutatás célja a meglévő szabványok gyakorlati kiegészítése, 

alkalmazásuknak elősegítése, nem azok helyettesítése (2)

_______________________

(2) Hazánkban a speciális geotechnikai munkákhoz használt betonok műszaki követelményeinek és 

megfelelőségének kiegészítő követelményeit az MSZ 4798:2016 szabvány D mellékletében írták elő



• Miről lesz szó?

• A mai előadás témája ennek a kutatási anyagnak az ismertetése, amely 

külföldön közismert, de alkalmazása a hazai gyakorlatban még nem 

elterjedt:

o Tervezés

 A beton áramlását befolyásoló tervezési szempontok

 A betonkeverék tervezése

 A friss beton vizsgálata, elfogadási feltételei

o Kivitelezés

o Ellenőrzés

 Építés utáni vizsgálati módszerek

o Rendellenességek értelmezése

 Zárványok, barázdálódás, betonhiányosságok

Előszó



A kutatásban résztvevők

• EFFC (European Federation of Foundation Contractors)

• 1989-ben alakult EFFC az Alapozási Vállalkozók Európai Szövetsége

• Feladata, hogy a kivitelezés, a műszaki szakképzettség, a biztonság és az

innováció terén a Mélyépítési cégek közös érdekeit támogassa egész

Európában. Több, mint 370 céget képvisel egész Európában

• DFI (Deep Foundations Institute)

• Az Amerikai Mélyalapozási Intézetet a mélyépítésben szakosodott

kivitelezők, mérnökök, beszállítók, akadémikusok és beruházók

nemzetközi egyesülete.

• Több mint 3.000 elkötelezett, nagy tudású, elszánt tagja van a világon

• AVSZ (Alapozási Vállalkozók Szövetsége) 

• 1994-ben alakult, hogy a már létező európai szervezet példáját követve a

szakmaiságot és a szakma megszervezését helyezze hazánkban előtérbe

• A Szövetség tevékenysége a speciális mélyalapozás munkaterületét fedi le



Betonkeverék készítésének jellegzetes folyamata



Első rész

Tervezés



A beton áramlását befolyásoló tervezési szempontok

• A betonáramlás nagyobb akadályai a távtartókkal felszerelt 

vasszerelés és a kirekesztések

• olyan névleges betontakarást kell előírni, ami a minimális 

betonfedésen felül a kivitelezés tűréseit is figyelembe veszi

• a mélyalap betonja közvetlenül a talajjal érintkezik =>

névleges takarás ≥ 75 mm

• ideiglenes védőcső használatánál => névleges takarás ≥ 50 mm



A friss beton tervezése, vizsgálata és elfogadási feltételei

• A betonkeverék tervezése hazánkban ugyanúgy történik, mint külföldön

• A jelenlegi szabványok gyakorlata szerint a szilárdságot, a 

cementmennyiség minimumát, a víz/cement tényező maximumát, a 

legnagyobb szemnagyságot és az elvárt konzisztenciát írják elő.

• E paraméterek gyakran nem elegendőek ahhoz, hogy teljes mértékben 

megadják a rés- / cölöpbeton megkövetelt tulajdonságait, különösen a 

stabilitás, a folyóképesség és a konzisztencia eltarthatóság tekintetében.

• A roskadás-terülés vizsgálatokon kívül, további vizsgálatok szükségesek a 

reológiai tulajdonságok kellő megismerésére

• E kutatatási anyag a hazai vizsgálati módszereken túl más eljárásokkal is 

foglalkozik

• A következőkben főleg ezekre összpontosítjuk figyelmünket:

 Bedolgozhatóság vizsgálata

 Bedolgozhatóság időtartamának vizsgálat

 A beton stabilitásának a vizsgálata



Bedolgozhatóság vizsgálata

Konzisztencia vizsgálat

• A roskadás-terülés a konzisztencia és a folyósság mérőszáma

• Megegyezik a hazai gyakorlattal, ajánlott terülési érték 560 mm, a 

roskadási érték > 180 mm

Roskadást vizsgáló készlet



Bedolgozhatóság vizsgálata

„L” szekrény vizsgálat (3)

• Áthaladó képesség vizsgálata a folyósság megbecslésére

A gátló ellenállás és a 

stabilitás súlyos hiánya 

szemmel látható. Ajánlatos 

csupán 2 rudat alkalmazni 

hacsak, a maximális 

szemcsenagyság nem 

kisebb 10 mm-nél

(3) Hazánkban főleg az öntömörödő betonok vizsgálatára használják 

(lásd az MSZ 4798:2016 szabvány 4.2.2. paragrafusát)

Alkalmazása a mélyalapozási munkákban még nem elterjedt



Bedolgozhatóság időtartamának vizsgálata

Eltarthatósági vizsgálat

• A tervezett időtartam bedolgozhatóságának megfigyelése roskadás 

terülési vizsgálattal

• Megegyezik a hazai gyakorlattal

• Adott mennyiségű kb. 1m3 friss betont mixerben összekevernek és 

mixerben tárolnak lassú forgatás mellett. Minden alkalommal friss 

minta felhasználásával, félóránként roskadási/terülés vizsgálatokat 

végeznek el a tervezett eltarthatósági időtartam végéig



Bedolgozhatóság időtartamának vizsgálata

Gyúrózacskó vizsgálat (4)

• A hidratáció keltette konzisztencia változásnak a közvetlen mérése

• Kb. két liter friss betont műanyagzacskóba töltenek. A gyúrózacskót 

tenyérbe téve a hüvelykujjat szabályos időnkint a friss betonba 

nyomjuk és így megállapítjuk a mellékelt táblázat segítségével a 

konzisztencia tényleges állapotát

(4) Ausztrál Beton Szövetség CIA Z17 szerint. Itthon általánosságban nem ismert módszer



Bedolgozhatóság időtartama

Dermedési időtényezők vizsgálata (4) 

• A folyós vagy képlékeny beton kötési időtartamának meghatározása: 

mennyire képes a beton egy acélrúd benyomása után a nyílás 

bezárására saját önsúlya alatt?

(4) Ausztrál Beton Szövetség CIA Z17 szerint

• Több edényt feltöltenek friss betonnal. Lezárják az edényeket úgy, 

hogy ne tudjon a beton felületéről víz elpárologni, és ne befolyásolja 

a betont napsütés vagy más külső hatás.

• A tervezett betonozási időtől függően, előre meghatározott 

időközökben, belenyomnak a friss betonba egy 40 vagy 50 mm-es 

acélrudat legalább 15 cm mélységig, ezután rögtön, de lassan 

kihúzzák.

(4) Itthon általánosságban nem ismert módszer



A beton stabilitásának a vizsgálata

• Az index osztályzása az Amerikai Anyagvizsgáló Intézet (ASTM) szerint (5)

Vizuális stabilitási index (VSI)

• A vizuális stabilitási index a szétosztályozódási ellenállást osztályozza

(5) ASTM C1611 



A beton stabilitásának a vizsgálata

Vizuális stabilitási index

• Szétterült nagyon stabil beton példája: VSI = 0

Azonos a roskadás-

terülési vizsgálattal



A beton stabilitásának a vizsgálata

Az öntömörödő betonokra vonatkozó statikus szétosztályozódási és 

kimosódási vizsgálat a Német Vasbeton Bizottság  (DAfStb) szerint (6)

A statikus 

szétosztályozódást a durva 

adalékanyag magasságbeli 

változása alapján értékelik

(6) A vizsgálatot eredetileg kis folyásfeszültségű 

öntömörödő betonokra fejlesztették ki. Rés- vagy 

cölöpbetonra kevés tapasztalat van.



A beton stabilitásának a vizsgálata

Megszilárduló vizuális stabilitási vizsgálat (HVSI) az Amerikai Autópálya 

Igazgatóság (AASHTO) szerint (7)

• A friss beton megszilárdulása után, a próbahenger kettévágásával 

figyelik meg a durva adalékanyag szétosztályozódását

(7) A vizsgálatot öntömörödő betonokra 

fejlesztették, de ugyanúgy használható rés- vagy 

cölöpbetonnál is.

HVSI érték = 3 (nagyon labilis)

Két-három centiméter habarcs 

réteg a felszínen, a durva 

adalékanyag az alsó felében 

található



A beton stabilitásának a vizsgálata

A beton vízkiválásának (vérzésének) meghatározása

• A betont a henger alakú edénybe helyezik be. Mérik a beton 

felszínén kicsapódó vizet a kicsapódás megszűntéig, ill. a beton 

megkötéséig (8)

A cél, hogy két óra

elteltével 0,1ml/perc

kicsapódásnál

kevesebb legyen

(8) Az Európai Szabvány EN480-4 szerint



A beton stabilitásának a vizsgálata

Betonszűrő nyomásvizsgálata (9)

• A vizsgálat a hidrosztatikus nyomás alatt álló friss beton 

vízvisszatartó képességét szimulálja (10)

A hengeres edényt megtöltik 10 l friss

betonnal, majd 3 bar légnyomással

terhelik. Összegyűjtik azt a vizet, ami

kiválik a betonból a hengeres edény alján

elhelyezett szűrőpapírnak köszönhetően.

Ez a szűrési veszteség a beton

szűrőstabilitásának a mértéke.

A stabilitási vizsgálat ajánlott határa 15

perces szűrési időnél maximum 20

liter/m3. Ennek megfelelően 10 liternél a

vizsgálati érték egyenlő 200 ml-el.

(9) A vizsgálat rés- és cölöpbetonra vonatkozik, 

amikor 15m-nél nagyobb mélységről van szó

(10) Osztrák irányelvek képlékeny betonra 

(Merkblatt, Weiche Betone, 2009)



A beton stabilitásának a vizsgálata

BAUER féle szűrővizsgálat (11)

• A vizsgálat a hidrosztatikus nyomás alatt álló friss beton 

vízvisszatartó képességét szimulálja (12)

Egy hengeres edényt

megtöltenek 1,5 l friss

betonnal, 5 bar nyomással

terhelik. Egy szűrőpapír

segítségével összegyűjtik az

edény alján a vizet. Ez a beton

szűrőstabilitásának mértéke.

(11) A vizsgálat rés- és cölöpbetonra 

vonatkozik, amikor 15m-nél nagyobb 

mélységről van szó

(12) Az Amerikai Beton Intézet ACI Z17 (2012) szerint

1,5 literes mintához tartozó 

vizsgálati érték kb. 22ml



A friss beton vizsgálatának elfogadási feltételei

A rés- és cölöpbeton vizsgálatának elfogadási feltételei (13)

(13) A táblázat ideiglenes, a folyamatban levő Kutatás és 

Fejlesztés eredményei alapján felülvizsgálatra kerül



Második rész

Kivitelezés



Kivitelezés

Bentonit (14)

A bentonit szükséges értékei betonozás előtt (EN 1535:2010)

megegyeznek a hazai gyakorlattal

(14) A kutatási anyag főleg a zagyos technológiára vonatkozik

(14)



Kivitelezés

A mélyalapozási betonozás nemzetközi előírásai megegyeznek a hazai

gyakorlattal

A kivitelezés sikerének a 

bentonit tulajdonságain kívül 

még számos egyéb feltétele van:

• réskiemelés talpának 

megfelelő tisztítása,

• betonozócsövek kiosztása

• kezdőbeton elhelyezése

• betonozócsövek emelése

• beton szabad áramlása

• stb, stb…



Harmadik rész

Építés utáni vizsgálati módszerek



Építés utáni vizsgálati módszerek

Itthon nem elterjedt módszer

• Azt az időt mérik, ami alatt a 

hullám az adófejből a 

vevőfejhez érkezik

Betonba beépített, vízzel feltöltött 

PVC vagy acél csövek

Ultrahangos adó

Ultrahangos vevő

Mélységmérő

Kézi, hordozható adatgyűjtő

Betonhiba észlelése

(15) Az  amerikai szabvány ASTM D6760-14 szerint

Csövek közötti ultrahangos vizsgálat (15)



Építés utáni vizsgálati módszerek

Termikus integritás vizsgálat (16)

Fejlődésben levő technológia,

itthon nem elterjedt módszer

• A vizsgálat a beton

hidratációs hőjét,

valamint a talaj és a

zárványok termikus

vezetőképessége közötti

különbségét méri

• A hőmérsékletet, a

hőfokfüggő ellenállást a

vasszereléshez erősített

termisztor húrjaival

észlelik

(16) Az  amerikai szabvány ASTM D7949-14 szerint



Negyedik rész

A rendellenességek értelmezése



Betonozási rendellenességek

Rendellenességet okozhat az olyan beton, amelyik nem folyik be 

folyamatosan, nincs megfelelő stabilitása, amelynek a tulajdonságai 

nem alkalmasak a betöltésre, vagy ha gyenge a szakértelem 

A rendellenességek nem feltétlenül hibák. Például a cölöp beton 

felületén azok a nyomok, amelyeket a földkiemelő gép eszköze 

visszahúzáskor hagyott. Ezek a barázdák nem tekintendők hibának 

mindaddig, amíg a kivitelezés után megmarad a szerkezetileg 

szükséges minimális betonfedés.



Betonozási rendellenességek

 Zárványok (anyag- vagy levegő zárványok)

 Barázdálódás (víz kicsapódási csatornák)

 Vonalas vagy hálózatos betonhiányosságok

A legtöbb hiba a következő három kategória egyikébe esik:



Zárványok

Az anyagzárványok olyan befoglalt anyagok, amelyek nem 

hasonlítanak a betonra. Ez lehet olyan nem cementált anyag, ami a 

bentonittal keveredve keletkezhetett, lehet kiemelt földanyag, vagy 

gyengén cementált anyag



Barázdálódás

A barázdálódást vízkicsapódási csatornának is nevezik.

A jelenség oka a beton nem megfelelő stabilitása.



Vonalas és hálózatos betonhiányosság

Összefügg a beton vízszintes áramlásával az acélbetétek között, ahol

hiányzik a lehetőség, hogy szabadon körülfolyja az acélbetéteket. A friss

beton energiája, stabilitása, folyási és áthaladási képessége, a vasalás

szűkületi és a betonfedés mértéke mind hozzájárul a hiba kiterjedéséhez.

Mindkét betonhiányosság a felsőbb szinteken szokott előfordulni, mert ott

kisebb a hidrosztatikus nyomás



Összefoglalás

A jelen előadásban ismertetett ajánlások 

betartásával a rendellenességek minimumra 

szoríthatók.



Köszönöm a 

figyelmet


